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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

1.16.1. Население и демографска характеристика (вкл. трудова заетост и 

образователна структура)  
 

Събрана е информация по следните социално-демографски характеристики на 

населението в района около Национален парк „Пирин”: пол, възраст, раждаемост, 

смъртност, миграция, образование и безработни. 

Национален парк „Пирин” е разположен на територията на  област Благоевград 

и на седем общини – Банско, Г. Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли и 

Разлог. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ), населението на 

района на Национален парк „Пирин” е 130931 души. От тях 64483 са мъже и 66448 

жени. В градовете живеят 79650, а в селата 51281 души. От жителите на градовете 

38895 са мъже и 40755 жени. В селата има 25591 мъже и 25690 жени (табл. 1). Данните 

показват, че в района на Национален парк „Пирин”  60.8% от хората живеят в градовете 

и се наблюдава лек превес на жените. Най-много население има в  общините Сандански 

– 40470 души, Г. Делчев 31236 души, Разлог – 20598 души и по-малко в общините, 

Симитли – 14283 души, Банско – 13125 души, Струмяни – 5778 души и Кресна – 5441 

души. В сравнение с предишното преброяване през 2001г. населението на района на 

Национален парк „Пирин” е намаляло с близо 10000 души (9944). 

 

Таблица 1.16.1.1. Общо население седемте общини по пол, в градовете и в селата 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

130931 64483 66448 79650 38895 40755 51281 25291 25690 

Източник: Национален статистически институт, собствени изчисления. 

 

Възрастовата структура в района на Национален парк „Пирин” е влошена, което 

е характерно за цялата страна по отношение на жителите на селата. Населението на 

седемте общини  до 14 години е 13.8%, което съвпада със средния относителен дял за 

страната,  от 15 до 29 години е 18.3%, от 30 до 49 години е 28.7%, от 50 до 64 години е 

21.4 %, над 65 години – 17.8% (фиг. 1). Преобладават хората в трудоспособна възраст, 

като 28.7% от тях са между 30 и 49 години. В най-активната възраст между 20 и 50 

години мъжете в района са повече от жените, което вероятно се дължи на по-голямата 

миграция на жените. Подобно на страната  във възрастовата група над 65 години 

преобладават жените, което се дължи на средната по-дълга продължителност на живот 

на жените. Близо 40% от населението в района на Национален парк „Пирин” е на 

възраст над 50 години. 
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Фиг. 1.16.1.1. Източник: Национален статистически институт, собствени изчисления 

 

 

Населението в района на Национален парк „Пирин” е разпределено 

непропорционално. Над 90000 души от населението е разположено в три  общини – 

Сандански – 40470 души,  

 

Г. Делчев – 31236 души и Разлог – 20598 души. В община Симитли – има 14283, 

в община Банско има 13125 души, в община Струмяни - 5778 и в община Кресна – 5441 

души (табл. 2). 

 

Таблица 1.16.1.2. Население в отделните общини по пол в градовете и селата 

Община Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Банско 13125 6399 6726 11855 5784 6071 1270 615 655 

Г. Делчев 31236 15368 15868 19219 9282 9937 12017 6086 5931 

Сандански 40470 19865 20605 26472 12881 13591 13998 6987 7014 

Струмяни 5778 2802 2976    5778 2802 2976 

Кресна 5441 2750 2691 3470 1760 1710 1971 990 981 

Симитли 14283 7181 7102 6674 3362 3312 7609 3819 3790 

Разлог 20598 10118 10418 11960 5826 6134 8638 4292 4346 

Източник: Национален статистически институт, собствени изчисления. 

 

Един от основните индикатори, който се отразява върху числеността на 

населението е механичното движение – разликата между броя на заселени и изселени. 

Другият е - естественият прираст – разликата между раждаемост и смъртност. Тези 

индикатори очертават тенденциите в естественото и механичното движение на 

населението и са важни за развитието на района на Национален парк „Пирин”. 
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Причините за спада в броя на населението са механичното движение, 

миграцията и отрицателния естествен прираст. През 2013 г. за седемте общини има 

1077 заселвания и 1695 преселвания. Родени са 1173 деца и са починали 1728 души. 

Отрицателният прираст за същата година е 1091 души (табл. 3). От последното 

преброяване през 2011 г. до края на 2013 населението на седемте общини на 

Национален парк „Пирин” е намаляло с 2559 души. 

 

Таблица 1.16.1.3.  Живо родени, умрели и миграция по общини през 2013 г. 

община живо 

родени 

умрели разлика заселени преселени разлика общо 

Банско 109 163 - 54 181 185 - 4 - 58 

Г.Делчев 309 321 - 12 209 351 - 142 - 154 

Сандански 341 503 - 162 368 619 - 251 - 413 

Струмяни 61 133 - 72 61 80 - 19 - 91 

Кресна 48 85 - 37 60 84 - 24 - 61 

Симитли 116 217 - 101 103 175 - 72 - 173 

Разлог 189 306 - 117 195 219 - 24 - 141 

общо 1173 1728 555 1077 1695 536 - 1091 

 

Образователната структура в седемте общини от района на Национален парк 

„Пирин” е под средната за страната – 12.4% от хората са с висше образование като по-

голямата част от тях са съсредоточени в общините Банско  - 16.1%, Разлог – 14.3%, 

Сандански – 13.3%, Г. Делчев – 13.2%. Най-малък процент висшисти има в общините 

Струмяни – 4.7%, Кресна – 7.03% и Симитли – 7.1%. Преобладават хората със средно  

образование – 43.9% показател, който е близък до средния за страната. С основно 

образование са 27.5%, с начално – 10.4%, с незавършено начално – 4.7%, никога не са 

посещавали училище – 0.9% и 0.2% са деца (фиг. 2). 

  
 

     Фиг. 1.16.1.2. Източник: Национален статистически институт, собствени 

изчисления 
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Данните за заетостта по общини показват, че безработицата от икономически 

активното население в района на Национален парк „Пирин” е  по-висока от средната за 

страната
1
. Средно за седемте общини тя е 15.5% като най-ниска е в общините Банско, 

Сандански и Г. Делчев, съответно - 13.8 %, 14.1%, и 14.5%, а най-висока в община 

Струмяни  – 25% и в Симитли – 19.3%. В община Кресна безработицата е 17.2%, и  в 

община Разлог – 16.9% (фиг. 3), (табл. 4). Структурата на безработицата по пол е 

различна в отделните общини като в някои преобладават мъжете, а в други жените. 

Подобно е положението и с възрастта на безработните. 

 

 
Фиг. 1.16.1.3. Източник: Национален статистически институт, собствени изчисления 

 

Таблица 1.16.1.4. Заети и безработни по общини 

  Икономически активни 

община общо общо заети безработни икономически 

не активни 

Банско 11500 6764 5830 934 4736 

Г. Делчев 26348 15638 13376 2262 10710 

Сандански 35099 19252 16536 2716 15847 

Струмяни 5051 1998 1499 499 3053 

Кресна 4817 2252 1930 322 2565 

Симитли 12320 5547 4475 1072 6773 

Разлог 17783 9920 8243 1677 7863 

Източник: Национален статистически институт, собствени изчисления. 

 

 

 

                                                
1
 През 2013 г. в страната безработни са 12.9% от икономически активното население. 
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1.6.2. Селищна мрежа 

 

 В границите на НП „Пирин“ няма урбанизирани територии - населени места и 

селищни образувания. Направено е проучване и е съставена актуална характеристика 

на селищната мрежа в околопарковата територия, като е акцентирано на промените, 

настъпили през последните 10 години. 

 

 За целите на настоящия раздел приемаме, че базирано на местоположение, 

достъпност и взаимозависимост, към околопарковата територия принадлежат следните 

населени места: 

- от община Разлог – гр. Разлог; с. Баня; с. Елешница; 

- от община Банско - Банско, Добринище, Кремен, Гостун, Брезница, Корница, 

Лъжница; 

- от община Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, с Делчево, Добротино; Лъжница, 

Корница, Брезница; 

- от община Сандански – с Пирин, Кашина, Сугарево, Долени, Любовка, 

Вождово, Малки Цалим, Голем Цалим, Вихрен, Лиляново;  

- от община Струмяни – Плоски, Илинденци,  

- от община Кресна – Долна Градешница, Кресна, Влахи, Ощава;  

- от община Симитли – Ракитна, Мечкул, Сенокос. 

 

 За анализ на селищната мрежа се позоваваме на елементите на показателя 

„градоустройствена класификация“, който в най-добра степен характеризира 

състоянието и промените в селищната мрежа в околопарковата територия. Ползването 

на този показател е възможно, ако се съдържа в документи от висок планов ранг – 

областни и общински стратегии и общи устройствени планове. Поради 

обстоятелството, че не всички общини разполагат с такива разработки, степента на 

подробност при представяне на този аспект от ПУ на НП „Пирин” е различна. 

 Базирано на различни стратегически документи, основните характеристики на 

селищната мрежа са както следва:  

 

Община Разлог 

 Селищната мрежа е подчертано дисперсна с 3-степенна йерархия – 1 централен 

град, няколко опорни селища и множество малки селищни образувания –вилни зони и 

туристически комплекси, гравитиращи около подножието на НП Пирин. 

 В околопарковата територия са разположени 3 от 8-те населени места на община 

Разлог, вкл. общинския център. Към 2012 г., населението на тези населени места е 

както следва: 

- гр.  Разлог – 13397 души 

- с. Баня –         3032 души 

- с. Елешница – 142 души 

 В сравнение с предишни години е характерно стабилизиране на броя на 

населението с лека тенденция на нарастване за посочените 3 населени места. 

 По отношение на йерархичната система от градове – общински центрове, 

община Разлог попада в четвърто ниво (от общо пет нива) – малки градове с 

микрорегионално значение. 
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 В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от 

второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли - 

Разлог – Банско – Гоце Делчев. 

 По отношение на мястото на общината в териториалната структура на трите 

основни типа територии – природни неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и 

централни силно урбанизирани, тя принадлежи към периферните – слабо 

урбанизирани, обвързани с природно неурбанизирани територии. 

 

Община Банско 

 Община Банско е съставена от 8 населени места, в т.ч. 2 града и 6 села. В 

обхвата на околопарковата територия попадат 7 от общо 8-те населени места в 

общината.  

 По отношение функционалния им профил, населените места в община Банско 

могат да бъдат групирани в следните зони: 

 – зона на градовете, обхващаща общинския център гр. Банско и гр.Добринище; 

и двата града са разположени в северната част на общинската територия и принадлежат 

към околопарковата територия; те заемат важно място в селищната мрежа на общината 

и играят ролята на важни, опорни селищни центрове; те са най-добре населените, в тях 

са и най-добре представени стопанските активности, най-вече свързани с 

туристическата функция, както и с някои производства. Според категоризацията на 

населените места по броя на населението тази селищна зона е съставена от „много 

малки градове“ (с население до 10 хил. д.); 

- зоната на селата, обхваща шестте села и е разположена в източната част на 

общинската територия; тази зона е съставена от „много малки села“; те са с ограничени 

възпроизводствени възможности; силно ограничен брой работни места, отсъствие на 

обекти на образованието, здравеопазването и културата. 

 По отношение на пространственото зониране, градовете Банско и Добринище и 

село Кремен попадат в т.н. селищна зона „Пирин“. Потенциалите за тяхното развитие 

се свързват с териториалната им близост с природните и спортно-рекреационни 

ресурси на Пирин планина. Това обаче не е било достатъчно условие за балансирано 

развитие на населените места в тази зона по посочения фактор. 

 В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от 

второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли - 

Разлог – Банско – Гоце Делчев. По отношение на мястото на община Банско в 

териториалната структура на трите основни типа територии (природни 

неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и централни силно урбанизирани), тя 

попада в типа на периферните - слабо урбанизирани, обвързани с природно 

неурбанизирани територии.  

 Община Банско остава встрани от основните урбанизационни оси на развитие, 

организирани по транспортните направления на коридорите от транс европейската 

транспортна мрежа и на други транспортни мрежи от европейско и национално 

значение. 

 

Община Гоце Делчев 

 Населените места в общината са общо 11. От тях 6, заедно с общинския център 

са разположени в околопарковата територия. Характеризират се с относително 

стабилно демографско развитие. Населението на попадащите в околопарковата 

територия населени места е както следва: 

Гоце Делчев – 31236 д; 
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с Делчево – 51 д; 

с. Добротино – 38 д; 

с. Лъжница – 1602 д; 

с. Корница – 1666 д; 

с. Брезница – 3379 д.  

 В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от 

второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли - 

Разлог – Банско – Гоце Делчев. 

 

Община Сандански 

 Населените места в границите на община Сандански са общо 54. Характерна е 

ниска средна гъстота на населението – 46.3 д/кв км спрямо 70.7 средно за страната и 

103.6 д/кв км за Югозападен планов район. В обхвата на околопарковата територия са 

разположени 10 населени места, от които 8 са с население под 20 жители и в 

перспектива се очаква обезлюдяването им. Съществена за информационната 

обезпеченост на проблема „селищна мрежа“ е обстоятелството, че нито в Общински 

план за развитие, нито в ОУП на община Сандански – предварителен проект, нито в 

екологичната оценка към него е разглеждан въпроса със селищната мрежа в общината, 

нейното състояние и бъдещо развитие като носител на урбанистичната визия на дадена 

територия. 

 

Община Струмяни 

 От населените места в общината с. Плоски и с. Илинденци принадлежат към 

около парковата зона на НП Пирин. За общината като цяло, в т.ч. и за посочените 

населени места е характерен много нисък относителен дял на население в 

трудоспособна възраст (50.4%). 

 

Община Кресна 

 За общината е характерна задълбочаваща се тенденция на застаряване на 

населението и обезлюдяване на малките населени места. През 2012 г., населените на 

населените места, попадащи в обхвата на околопарковата територия е както следва: 

Долна Градешница -  670; 

Гр. Кресна –  3728; 

с. Влахи –      4 д; 

с. Ощава –     69 д 

 Общината е с 5 пъти по-малка гъстота на населението в сравнение със средната 

за страната. При 17д/кв км през 2007 г., днес тя е 15д/кв км. 

 

Община Симитли 

 В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от 

второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли - 

Разлог – Банско – Гоце Делчев. 

Населените места в общината са общо 18, от които 1 град. В обхвата на около 

парковата територия са разположени 3 села, с население към 2011 г . както следва: 

с Ракитна – 134д; 

с. Сенокос – 28д; 

с. Мечкул – 28д. 
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 Налице е ясно изразена тенденция към намаляване на населението основно 

поради липса на възможности за професионална реализация. 

 

 

1.16.4. Селско стопанство  

 

 Настоящият доклад за развитието на пашата като разрешена селскостопанска 

дейност на територията на НП „Пирин” се основава на теренни проучвания и 

наблюдения, наличната информация, предоставена от Дирекцията на Парка, свързана с 

площно разпределение, видове добитък, констатирани нарушения и издадени 

разрешителни за съответните целеви територии през последните 5 години, доклади от 

изпълнението на Плана от 2004 г., резултатите от изпълнението на паралелни проекти, 

свързани с проучвания върху поддържане на природозащитно състояние на природни 

местообитания в безлесната зона на Пирин и др. Взети са предвид мнения на местни 

животновъди, туристи и неправителствени организации. 

 Традиционно високопланинското сезонно животновъдство на територията на 

НП „Пирин” е практикувано с местни автохтонни породи домашни животни като 

каракачанска овца, каракачански кон, българско сиво говедо, късорого родопско 

говедо. Комбинираната паша на различни видове селскостопански тревопасни животни 

е допринесло за създаването и поддържането на пасищните хабитати във 

високопланинските части на планината.  

 На територията на НП „Пирин”, развитието на селското стопанство се свързва 

основно с животновъдството, респ. осигуряване на паша за домашни животни, като 

поминък и икономическа дейност за прилежащите му населени места. При условията 

на членство на България в ЕС, с Националната ПРСР се отпускат субсидии за гледане 

на животни, които са на глава добитък. т.е. налице е икономически интерес за развитие 

на тази дейност на територията на парка, където в миналото са били традиционните 

пасища на местното население.  

 

1.16.4.1. Площно разпределение и динамика на земите за паша на 

територията на НП „Пирин” (през последните 10 години) 

 

А. Описание на състоянието преди 2004 г. 

 В границите на НП „Пирин” (към 2002 г.) за паша са определени 9300,8 ха. През 

периода 1995-2001 г. броят на животните използвали пасищата в различните райони на 

парка е бил по-малък от капацитетните им възможности. Тогава в парковите райони, 

поради липса на специален режим на ползване на пасищата, което означава, че се е 

прилагала свободната (безсистемна) паша, при която стадата  се пускат от  пролетта  до 

есента, като се оставят да пасат почти без всякакъв контрол. До влизане в сила на ПУ 

пашата намалява, а животните се концентрират в малка част от територията. 

Констатирани са и нарушения - паша без позволително и устройване на кошари на 

неразрешени места.  

 

Б. Описание на състоянието към 2004 г.  

 В границите на Национален парк „Пирин” за паша са определени 9300,8 хa, от 

които 5029.1 хa са от селскостопанския и 4271.7 хa са от горския фонд (План за 

уплавление на НП “Пирин”- 2004 г.). От селскостопанския фонд най-големите 

територии, разрешени за паша са в район “  Каменица “ – 4040,3 хa, следват “ 

Синаница” – 426,8 хa, “Безбог” – 256 хa и “ Вихрен” – 252,1 хa. 
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В. Описание на състоянието към 2004 -2008г.  

(Доклад за изпълнението на ПУ 2004-2008). 

 Съгласно нормите и режимите на ПУ, паша на  територията на парк „Пирин” се 

разрешава само в следните зони: 

 зона 2б – зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих; 

 зона 3 – зона за туризъм; 

 зона 4 – зона на сгради и съоръжения.  

 По данни на последния изготвен план, общата територия на която се разрешава 

паша е 6583, 9 ха. Нормите за паша за един пасищен сезон се определят като за едър 

рогат добитък е 0,5 бр. на хектар и 2,5 бр. на хектар за овце. Общият брой животни, 

разрешен за паша на територия от  6583,9  ха, е определен както следва: 16433 бр. овце 

или 3295 бр. крави  

 

Г. Актуално състояние към 2014 г. 

 Съгласно функционалното зониране от територията на НП „Пирин”, като 

високопланински пасища към 2014 г. са определени 7233,1 хектара или 17,93 % от 

общата площ на парка, при което се наблюдава увеличаване на територията за паша 

спрямо плана от 2004 с около 2% от общата площ на парка.  Разпределението на тези 

площи е в 4 паркови района, съгласно заповед №РД-11/28.02.2014 г. – “Каменица и 

Трите реки“ – 5185,6 ха; “Синаница“ – 746,1 ха; “Безбог “– 716,2 ха; “Вихрен“ – 585,3 

ха. За 2014 г. площта по издадени разрешителни за паша е 6926.8 ха. Общият брой 

животни е определен както следва: 18083 бр. овце или 3617 бр. крави. 

 

II. Методика  
 Трансектите са планирани след преглед на картните материали и наличните 

данни за тревните и храстови съобщества (фиг. 1), с оглед да се обхване по-голямо 

разнообразие, при различно антропогенно въздействие във високопланинските 

агроценози  (паша, туристически пътеки, сгради, спортни съоръжения, резервати др.).  

 Справка за консервационно значимите видове е направена от "Червена книга на 

България", приложенията на Закона за биологичното разнообразие, Червения списък на 

висшите растения в България (Petrova and Vladimirov, 2009) и приложенията на 

Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и 

флора (CITES, 1975). 
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Фиг. 1.16.4.1.1. Високопланински пасища в Пирин. В плътен зелен цвят - терени, 

разрешени за паша. В щрих – териториите на резерватите  "Юлен" и "Баюви дупки",  

– пробни площадки на теренни проучвания през 2014 г.;  - данни от проект DIR-

5113325-3-91. 
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1.16.4.2. Паша на домашни животни – вид и брой добитък  

 

Видове и породи домашни животни на територията на НП „Пирин” – 

съвременно състояние на породния състав 

 На територията на НП „Пирин” се отглеждат общо 11 аборигенни породи и 

отродия: Местно сиво говедо (Bos taurus); Местен бивол (Bubalus bubalis); 

Каракачанска овца и местно отродие цакелска овца (Ovis musimon); Местна планинска 

коза (Carpa hircus); Каракачански кон и Местен планински кон (Equus cabbalus); 

Каракачанско куче, Трицветно гонче, Гонче барак и Барачесто овчарско куче (Canis 

lupus f. familiaris). От тях 7 са включени в „Червен регистър на автохтонните форми 

домашни животни” (Данчев, 1993), от тях 4 са в категория „изчезващи форми”, 2 – в 

категория „застрашени форми”, и 1 в категория „потенциално застрашен”. Три от тези 

породи са включени в “World watch list for domestic animal diversity”  (FAO statistical 

programme of work. Eurostat 2013), като със статус „критичен” са 2 вида: Местно сиво 

говедо и Каракачанки кон, а Каракачанската овца – категория „застрашен”. 

 Съгласно наличната информация, предоставена от Дирекцията на Парка 

динамиката на вида и броя домашни животни на територията на НП „Пирин” е 

представена в табл. 1. При проследяване на динамиката в броя на  селскостопанските 

животни се наблюдава тенденция към увеличава броя на говедата за сметка на броя 

овце, намалява и участието на конете наполовина спрямо периода от 2009. През 

последните години се забелязва повишен интерес от местните неправителствени 

сдружения и животновъди към отглеждането на автохтонни породи, което е 

положителен аспект от гледна точка на стратегията на развитие на НП „Пирин”. 

 

 

Таблица 1.16.4.2.1. Паша на домашни животни – вид и брой добитък 

ГГооддииннаа ГГооввееддаа//ККррааввии ООввццее ККооннее ППллоощщ 
ББрроойй  

ррааззрреешшииттееллннии 

2009 2529 3514 94 6677,82 98 

2010 2554 3127 87 6538,7 94 

2011 2682 3228 67 6795,8 95 

2012 2818 2693 62 6711,7 93 

2013 2872 3007 45 6963,08 95 

2014 2877 2598 45 6926,8 98 

 

 

 През 2009 г. са пашували 3514 овце и 2529 бр. говеда. През 2014 г. т.е. за 6 

години овцете намаляват с 916 броя за сметка на говедата, които се увеличават с 348 

броя. Действащите норми за паша в НП „Пирин” са: 2,5 бр. овце – 1 ха или 0,5 бр. 

говеда – 1 ха. Ако приравним броя животни към нормите за паша – съответно за говеда 

5754 ха, а за овце 1039,2 ха. Това означава, че за говедата е предоставена 5,5 пъти 

повече площ за паша от тази за овцете. Това дава негативно отражение върху 

екологичното състояние на съобществата в НП „Пирин” (ровинна ерозия, отъпкване, 

преизпасване на места и др.). 
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Гъстота на добитъка 

 В Европейското законодателство изчисляването на ЖЕ е обвързано с единица 

фуражна площ на стопанството, използвана за изхранване на животните, отглеждани в 

него. За референтна стойност при изчисляване на 1 ЖЕ е прието говедо с живо тегло 

500 кг. В публикувания проект на Наредба на МЗХ от 30 декември 2014 г. за 

критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за 

плащане на площ, а по-точно в допълните разпоредби към нея, се дава дефиниция за 

“Животинска единица”: 

“Животинска единица” е условна единица за приравняване на броя на животните 

на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове 

и категориите животни се превръща в животински единици, както следва: 

а) един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна 

възраст се равнява на една животинска единица; 

б) говедо или бивол на възраст от 6 месеца до 2 години се равнява на 0,6 от 

животинска единица; 

в) животно от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца се 

равнява на 0,4 от животинска единица; 

г) една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица. 

Тези критерии са заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуван в Държавен вестник, 

бр. 17 от 1991 г. Обновените данни са публикувани в Държавен вестник, бр. 38 от 7 май 

2014 г. В § 12 се правят няколко изменения и допълнения. Едно от тях гласи: 

4. Създава се § 2з: 

“§ 2з. “Животинска единица” по смисъла на този закон е условна единица за 

приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва: 

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна 

възраст се равнява на една животинска единица; 

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 

животинска единица; 

3. една овца или една коза се равнява на 0,15 животинска единица.” 

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 4 април 2014 г. и на 29 април 2014 г. Въз 

основа на този текст се определят стойностите на една „Животинска единица“ и в 

проектонаредбата на МЗХ, която след обсъждане и приемане ще стане официален 

документ, определящ субсидиите за земеделците от 2014 г. (табл. 2). 

 

Таблица 1.16.4.2.2. Примерно приравняване на домашни животни към животинска 

единица. 

Вид животно Възраст Евростат Наредба 

МЗХ 2014 г. 

ПУ НП 

„Пирин” 

Кон Над 6 м. 0,8 ЖЕ 1 ЖЕ 1 ЖЕ 

ЕРД 

(говедо/бивол) 

Бик (над 2 г.) 1 ЖЕ   

Крава (над 2 г.) 0,80 ЖЕ 1 ЖЕ 1 ЖЕ 

Крава (6-12 м.) 0,40 ЖЕ 0,40 ЖЕ 0,6 ЖЕ 

Крава(под 6 м.) 0,40 ЖЕ 0,40 ЖЕ 0,40 ЖЕ 

 Крава с бозаещо теле   1,40 ЖЕ 

Овца  0,10 ЖЕ 0,15 ЖЕ 0,50 ЖЕ 

коза  0,10 ЖЕ 0,15 ЖЕ  

Забележка: Приравняването на различните животни към ЖЕ е условно и се базира на 
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фуражната единица, необходима за изхранването – не отчитат различните 

хранителни предпочитания на различните животни. При определяне на зоогенното 

натоварване трябва да се имат предвид общата и фактическа продуктивност на 

тревните съобщества за всеки отдел конкретно, особеностите на биотопите и 

въздействието, което различните видове животни могат да окажат върху 

вегетацията и структурата на растителността. 

 

1.16.4.3. Добив на сено  
 

 С План за управление ‘2004 г не е планирана коситба в определените за паша 

райони. Коситба не трябва да се допуска и в новия план за управление.  

 

1.16.4.4. Налични съоръжения, свързани с животновъдството  

 

На територията на парка, в районите където  пашуват домашните животни, има 

временни заслони, представляващи кошари, оградени с камъни  или  вършини, а 

именно: 

Предназна

чение 

НП 

„Пирин” 

Община 

Банско 

Община 

Разлог 

Община 

Сандански 

Община 

Кресна 

Пастирски 

заслони 

8 бр. 

231,75 м2 

1 бр. 

73,14 м2 

няма 6 бр. 

307,15 м2 

1 за 

изграждане 

 

Инфраструктура – прокари за водопой 

 Голяма част от туристическите пътеки са създадени от животните в миналото, 

още преди да се развие туризма, поради което използването им за прокари на 

животните е препоръчително с цел да се ограничи ерозията извън тези пътеки. 

До много от пасищата няма места за водопой тъй като през протежението им 

преминават реки. Прокари за животни има главно от южните склонове. В повечето 

случаи се използват съществуващите пътища и туристически пътеки.  

 Пълно описание на разрешените за паша места, групирани по използваемост и 

съседство, с тяхната инфраструктура е дадено в табл. 3.  

 

1.16.4.5. Определяне на площите за паша на територията на НП „Пирин” 

 

 Необходимо е да се преразгледат зоните за паша – частта от определените за 

паша места попадат в зоните за ограничаване на човешкото въздействие и зони за 

устойчиво ползване на горите или на границите на резерватните територии, където 

наша е недопустима – напр. в района на Баюви дупки - Джинджирица не е разрешена 

паша, а само преминаване на стадата през определените прокари в резервата.  Да се 

преразгледа зонирането по паркови райони с цел да се повиши пасищния капацитет – 

напр. териториите на ски пистите в ПР Вихрен са добра възможност за паша, както на 

крави, така и при по-стръмните участъци на овце.  

 В табл. 3 подробно е дадено площно разпределение (общо по паркови райони е 

дадено в табл. 4) на годните за паша зони в НП „Пирин”, разгледани по отидели, 

подотдели, достъпност и използваемост. 

 Таблица 1.16.4.5.3. Терени разрешени и годни за паша в Национален парк 

„Пирин”  Терените са групирани по паркови участъци,  достъпност и използваемост. 

Всички площи са изчислени в координатна система UTM N35. 
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От-

дел 

Площ, 

разре- 

шена 

за 

паша 

Подот-

дели, 

разреше-

ни за 

паша 

Площ 

подхо- 

дяща за 

паша 

Средна надморска 

височина, наклон 

и изложение на 

подходящата за 

паша площ 

Местообитания 

1 - Парков район Баюви дупки 

обща площ: 4846 ха 

обща площ, разрешена за паша: 245.75ха 

обща площ, подходяща за паша: 117.65 ха 

41 4 ха 4 4 ха 2000, 20, 

юи 

6230 

Малка изолирана камениста площ, без прокари и без пътеки, силно камениста. 

42 16.32 ха 8, 15, 16 13.9 ха 2400, 30, и 6170, 6230, 8210 

Каменист терен, с бедна до средно богата растителност, с прокари и връзка към други 

високопланински пасища. Граничи с ез. Сълзица и резервата Баюви дупки - 

Джинджирица. Има обраствания със сибирска хвойна. Необходим е контрол да не се 

допуска водопой от езерото и да не се навлиза в резервата. 

43 28.37 ха 5, 7, 9 7.97 ха 2500, 26, си 4060, 6150, 8110, 8120, 8220 

Голяма част от терена е заета от скали и сипеи. Има прокар през ез. Сълзица. 

Необходим е контрол да не се допуска водопой от езерото. 

44 16.64 ha 6,8,9,10 15 ха 2500, 26, си 6150, 6230 

Поляни със средно растително богатство. Има прокари и потоци за водопой. Част от 

отдела попада в рез. Баюви дупки - Джинджирица. Необходим е контрол за 

недопускане на навлизането на добитък в резервата.  

45 28.91 ха 1 - 9 15.9 ха 2350, 25, си 4060, 6150, 6170, 8120, 8210 

Има прокари. Половината от отдела е заета от сипеи и скали, с наклон средно 70 

градуса. Няма удобни места за водопой. 

46 76.51 ха 1 - 11 14.47 ха 2350, 30, си 4060, 6150, 6170, 8120, 8210 

Има прокари и места за водопой. Възможен е конфликт с туристи, поради близостта с 

международния туристически маршрут. и пътеката към вр. Албутин  

47 18.37 ха 1, 2 0 ха 2350 8210 

скали, паша не е възможна. 

59 33.72 ха 5 - 17 7.5 ха 2250, 17, си 4060, 6170, 6230, 6430, 8120 

По-голямата част от терена е заета от голи места, скали и сипеи. Подходящите за паша 

места са бедни и силно каменисти. За прокар се използва туристическата пътека от х. 

Яворов към Сухото езеро, което се намира в същия отдел. Езерото е използвано за 

водопой, за което свидетелства започналата еутрофикация. Необходим е засилен 

контрол за недопускане на водопой директно от езерото. Вместо това може да се 

използва достъпа до Златолисткия поток. Отделът е разположен по протежението на 

интензивно използвана туристическа пътека от х. Яворов до Суходолски превал. За 

избягване на за конфликт с туристите, е необходимо пътеката да се използва само като 

прокар, като при паша се спазва дистанция от 100 метра от пътеката. Отделът граничи 

с резервата Баюви дупки-Джинджирица. Необходим е контрол за да не се навлиза в 

резервата.  

2 - Парков район Вихрен 

обща площ: 9847.21 ха 

обща площ, разрешена за паша: 1002.14 ха 

обща площ, подходяща за паша: 783.8 ha 
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113 1.41 ха 5, 14 0 ха 1800  

129 0.31 ха 1 0.31 ха 1600  

просека и ски път, в по-голямата си част без растителност. 

116 29.16 ха 1,2,3,8 29.16 ха 2200, 30, юи 6150, 6230, 6230, 62D0 

Терени между езерата Окото и Муратово, като граничат с последното. Терените са 

преексплоатирани, с големи обраствания от Veratrum album (чемерика) и Verbascum 

longifolius (дълголистен лопен), и с големи отъпкани участъци. Имало е отделни 

случаи, в които Муратово езеро е използвано за водопой. Река Матица е в удобна 

близост, но на определени места са били концентрирани много животни, което е 

довело до отъпкване и изравяне на тревната растителност. Всички гранични 

подотдели на пасищния участък попадат в зоната за развитие на туризъм. Терените са 

по протежението на интензивно използвана туристическа пътека, която се използва и 

като прокар. Необходим е контрол върху числеността на пасящия едър рогат добитък 

и недопускане на водопой от езерата. Изискването за паша на разстояние 100 метра от 

пътеките е неприложимо близостта на местата за водопой по реката и множеството 

пътеки. Пашата може да бъде на минимум 30 метра разстояние от пътеките. Терените 

са с голяма вероятност за конфликт с туристите. Необходимо е постоянно присъствие 

на пастир. 

117 30.88 ха 5 30.88 ха 2300, 32, с 62D0 

Теренът е силно каменист склон със средно богата растителност, разположен между 

Муратово езеро и Бъндеришките езера. За прокари се използват туристическите 

пътеки от х. Вихрен. За водопой е използван потокът Клисурата, който се оттича от 

Рибното бъндеришко езеро, но и самото езеро, за което свидетелства еутрофикацията, 

със силно обрастване с Ranunculus aquatilis в отточната му част. Същото място се 

използва и за преминаването на животните към пасището. Необходим е контрол върху 

числеността на пашуващите животни и недопускане на водопой от езерата. 

Ограничаване на пашата на крави в района на Бъндеришка река с  цел да се намали 

ровинната ерозия. Препоръчва се за овце. 

119 68.12 ха 1, 6, 7, 14 68.12 ха 2150, 32, сз,юи  4060, 6230, 62D0 

Терените са по протежението на туристическата пътека между ез. Окото, Рибното 

Бъндеришко, Жабешкото и Дългото езеро, като граничат с езерата. Растителността е 

средно богата, местата са силно каменисти, с големи скални блокове. Местата са 

преексплоатирани, с обраствания от Veratrum album, Rumex alpinus (алпийски лапад) и 

Verbascum longifolius. За прокари се използват наличните туристически пътеки. Не се 

спазва изискването за дистанцията на пашуващите животни от пътеките и бреговете на 

езерата. Налице е еутрофикация на Жабешкото езеро, вследствие на водопой директно 

от езерото. През последните години този участък е бил изпасван основно от крави. За 

запазване доброто състояние на местообитанията и оптимално оползотворяване на 

пашата се препоръчва контролирано пошуване на крави и овце – най-много 10 дни за 

целия пасищен период, разпределени през юли, август и септември. 

121 24.59 ха 4 - 13 24.59 ха 2300, 28, си 6150 

122 0.14 ха 3 0.14 ха 2400  

123 0.26 ха 3 0.26 ха 2500  

130 9.49 ха 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 9 ха 1700, 31, сз 6520 

131 1.81 ха 4, 5, 7 1.09 ха 1600  

132 2.3 ха 4 - 7 0.59 ха 1700  

133 8.2 ха 11 5.7 ха 1700  

134 1.08 ха 2, 3, 5 0.65 ха 1300  
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136 3.25 ха 1, 2 1.52 ха 1200  

137 0.95 ха 3 - 6 0.45 ха 1500  

138 6.58 ха 2, 6, 12 - 16 4.68 ха 1400  

139 0.39 ха 1 0.39 ха 1600  

140 7.21 ха 3 7.2 ха 1800, 29, си 6520 

141 9.8 ха 1 - 3 9.8 ха 2000, 29, с  

142 5.56 ха 1 5.56 ха 1800, 28, с  

143 19.4 ха 1-7, 10-15 17.3 ха 2000, 28, се 6230, 6520 

144 10.75 ха 1-3, 5-8, 10, 11, 13 10.39 ха 1900, 28, си 6520 

145 7.29 ха 1, 3-5, 7-10, 13, 16 6.19 ха 1700, 27, си  

146 4.52 ха 3, 6-10 4.03 ха 1300, 32, сз 6520 

147 8.54 ха 1, 7, 8, 10, 15-17, 19, 

20,22 

7.94 ха 1300, 26, сз 6520 

148 1 ха 3,7 1 ха 1300  

149 0.1 ха 1 0.1 ха 1500  

151 0.27 ха 4 0.27 ха 2000, 27, си  

152 29.9 ха 8, 11, 13, 15, 18-21 29.7 ха 2300, 30, си 4060, 62D0 

153 0.14 ха 3 0.14 ха 2200, 26, и 6150 

Терените са ски-писти, ски-пътища и просеки, на местата на изсечени гори. 

Растителността е много бедна, на места липсва напълно, и е със силно повлиян от 

човешката дейност състав. По трасето на ски-пътя няма растителност, с изключение на 

някои рудерални видове. Северното изложение скъсява вегетационния период и 

възобновителните възможности. Пистите са подсявани, но са се настанили 

синантропни видове (Cirsium arvense, Chenopodium bonus-henricus, Cynodon dactylon, 

Medicago sativa, Urtica dioica и Rumex alpinus) и видове характерни за ерозирали 

терени (напр. Rumex acetosella). Поради стръмния наклон и/или силната ерозия на 

пистите и просеките не се препоръчва паша на говеда. Заплаха за тези места е 

навлизането на рудерални и инвазивни видове. Необходими са мерки за стабилизиране 

на съществуващата растителност.  

125 121.94 ха 2,6,7,8,10,11,12,13 98.41 ха 2200, 25, и 6150, 6430, 8110 

126 8.73 ха 10 8.73 ха 2100, 32, и 6150 

Пасища около х. Вихрен със сипеи. Туристическите пътеки и асфалтовият път се 

използват като прокари. Поради големия наклон не се препоръчват за паша на крави, 

препоръчват се за овце. Терените са преексплоатирани и под силен антропогенен 

натиск от х. Вихрен и прилежащата инфраструктура. Отъпкване и нитрификация. 

Места за водопой има по р. Матица и в подотдел 125:11. За нощувка на животните е 

използван подотдел 125:г, който не е разрешен за паша. Поради силната 

преексплоатация и антропогенен натиск не се препоръчва паша в подотдели 125:6 и 

125:7. 

154 19.41 ха 5 19.41 ха 2400, 32, си 6230 

156 0.38 ха 7 0.38 ха 2200, 35, си 4060 

157 127.15 ха 2, 6, 7, 8, 14 103.6 ха 2400, 25, юи 4060, 62D0, 8110 

Пасищa между Василашките езера, Резервата Юлен и езерата Тодорини очи. Прокар 

през отдел 157, който комуникира с черния път за х. Демяница. Необходим е контрол 

за недопускане на паша в резервата. За водопой може да се ползва потока Калугерски 

дол, под оттичането на Тодорини очи и под Долното Василашко езеро. 

162 154.57 ха 16-18, 22-27 88 ха 2400, 25, и 62D0, 7140, 8110, 8220 

Високопланински пасища и мочури по границата на резерват „Юлен“, на юг по р. 
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Демяница до Превалските езера. Като прокар се използва туристическа пътека по 

течението на реката. Често пашуващите животни са без надзор - навлизат в резервата, 

или отиват да пасат по цялото продължение на туристическата пътека, което води до 

конфликт с туристите. Необходимо е спазване на дистанция от 100 метра от пътеката 

и недопускане навлизане в резервата или в близките езера. 

163 196.36ха 1-3, 8, 11, 15-19, 

21 

12.37 

ха 

2300, 26, сз 62D0, 7140, 8110, 8220 

Терени между Валявишките и Превалските езера. По-голямата част от този отдел е 

заета от скали и сипеи. Подходящите за паша места са край езерата. През последните 

тези пасища са преексплоатирани, а за водопой са използвани Валявишките езера, 

което е довело до еутрофикация в отточните им части (най-добре може да се 

демонстрира с ефекта в Голямото Валявишко езеро). Необходимо е намаляне на броя 

на говедата и стриктно да не се допуска водопой от бреговете на езерата.  

164 73.9 ха 1, 9, 15 73.5 ха 2100, 35, з 62D0, 7140 

Стръмно пасище между южната граница на резерват „Юлен“ и Валявишките езера. 

Тревни формации мозаично разположени между скални редове. Теренът е стръмен, 

осеян с големи каменни блокове, растителността е бедна, с нестабилна основа. 

Използван е за паша на говеда. За водопой е използвано Голямото Валявишко езеро, и 

това е довело до еутрофикация в долната му част и силно отъпкване на растителността 

по брега на езерото. Поради силния наклон, интензивното замърсяване на езерото и 

близостта с резервата Юлен, не се препоръчва паша на говеда. Необходимо е да се 

следи животните да не навлизат в резервата и водопоят да е под езерата. 

165 5.45 ха 8 5.45 ха 2100, 34, з 62D0 

Стръмно пасище, разположено между р. Демяница и резерват „Юлен“. Не се 

препоръчва за паша на говеда. Необходимо е да се следи животните да не навлизат в 

резервата. Използвано е за нощувка на животните. 

186 2.83 ха 1, 3, 4, 5 1.83 ха   

Просеки и ски-път, в най-близката част на парка до гр. Банско. Просеките са бедни на 

растителност, предимно от рудерални видове, и са силно повлияни от съседните 

урбанизирани терени.  

 

3 - Парков район Безбог 

обща площ: 4954.59 ха 

обща площ, разрешена за паша: 1175.96 ха 

обща площ, подходяща за паша: 895.92 ха 

207 0.64 ха 3 0.64 ха 1700, 16, си 6230 

209 1.03 ха 1 1.03 ха 1700, 24, и 6230 

210 1.11 ха 1, 2, 3, 4 1.11 ха 1700, 12, юи 6230 

211 0.75 ха 1, 2 0.75 ха 1700, 11, си 6230 

212 3.6 ха 2, 4-10 3.6 ха 1700, 11, и 4060, 6230 

213 0.3 ха 1 0.3 ха 1700, 7, ю  

214 3.9 ха 2 3.9 ха 1700, 18, юз 6230 

215 11.78 ха 2, 3, 5, 6 11.78 ха 1800, 24, юи 6230 

216 2.24 ха 1, 2 2.24 ха 1900, 21, и 4060, 6230 

Фрагментирани малки, средно богати билни поляни с прокари и поляни с малък 

наклон и умерено захрастяване и места за водопой. Подходящи за паша на говеда. 

Отдели 215:5 и 216:2 граничат с резерват „Юлен“ - да не се допуска паша в резервата. 

221 0.1 ха 2 0.1 ха 1600, 6, ю 6230 
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222 4.39 ха 2, 3, 4 4.39 ха 1600, 4 до 64, с 6230 

223 0.35 ха 1, 2 0.35 ха 1650, 14, и 6230 

224 0.41 ха 1 0.41 ха 1700 7140 

226 1.41 ха 1, 2, 3, 4 1.29 ха 1800, 15, юи 6230, 8220 

Фрагментирани билни и слабо наклонени поляни в м. Мочарата, средно богати на 

растителност, с прокари. В участъците с наклон над 30 градуса да не се допуска паша 

на едър добитък. 

227 1.38 ха 3 1.38 ха 2000, 13, си 6230 

233 1.2 ха 2, 3, 4 1.2 ха 2000, 20, и 4060, 6230 

234 2.68 ха 4 2.68 ха 2100, 10, и 4060 

235 16.07 ха 1, 2 13.28 ха 2400, 26, и 4060 

237 14.06 ха 1, 3, 4 14.06 ха 2100, 15, с 4060 

239 3.02 ха 3, 4, 5 3.02 ха 1800, 14, си 6230 

Фрагментирани поляни, пасища и ерикоидни храсталаци в слабо наклонени площи, 

средно богати до бедни, с обраствания на Veratrum album, с прокари. Отдел 237:4 

граничи с резерват „Юлен“. Не трябва да се допуска паша в резервата. 

240 0.17 ха 1 0.17 ха 1700, 4, с  

Поляна на границата на парка, с достъп до място за водопой и прокари.  

244 3.98 ха 1, 2, 3 3.38 ха 1800, 28, си 6230 

245 0.72 ха 1, 2, 3 0.57 ха 1700, 30, си 6230, 8110 

246 4.58 ха 1 - 8 4.58 ха 1900, 15, и 4060, 6230 

247 7.14 ха 1, 3, 6 7.14 ха 2000, 19, и 4060 

Поляни, ски-писта и лифтова просека. Растителността по ски-пистата е бедна, теренът 

е с ерозия. Поляната над ски-пистата (244:3) е подложена на антропогенен натиск - 

междинна лифтова станция, импровизиран паркинг и начало на ски-спускане. Има 

големи обраствания с Veratrum album, Verbascum latifolius, Rumex alpinus. 

Захрастяването е с видовете Chamaecytisus ssp. (зановец),  Juniperus sibirica (сибирска 

хвойна), Rubus idaeus (малина). Терените от отдели 245, 246 и 247 са фрагментирани, с 

комуникация към ски-пистата или към границите на парка. Потоците в съседство 

могат да се използват за водопой. Ски-пистата може да се включи в площите за паша. 

248 1.06ха 3, 4 1.06 ха 2200, 25, си 6150 

249 15.84 ха 2, 3, 6, 7 5.24 ха 2350, 30, и 6150, 8220 

250 20.78 ха 1, 2 0 ха 2350 8110, 8220 

Средно влажни и влажни богати поляни около Безбожкото езеро, и скалисти терени, 

ограничаващи по естествен път достъпа до резерват „Юлен“. Безбожкото езеро и 

терените в съседство са подложени на силен антропогенен натиск - ерозия от 

интензивния туристически поток, неорганично и органично замърсяване на езерото и 

неговите брегове в резултат от ниската култура на туристите. Терените са подходящи 

за паша на овце, при условие да не се допуска водопой директно от езерото. 

258 45.07 ха 3, 4, 5, а 7.92 ха 2300, 36, си 4060, 8110, 8220 

Труднодостъпни терени с ерикоидни храсталаци, скали и сипеи, между Дженгалската 

порта и Банските езера. Неподходящи за едър рогат добитък. Да не се допуска 

водопой от езерата. Животните могат да се поят от отточния поток на Голямото 

Банско езеро. 

259 43.44 ха 1 43.33 ха 2400, 45, юи 6150 

Високопланинско пасище, граничещо с резервата Юлен, на юг до Банските езера. Към 

границата с резервата теренът става силно каменист и беден на растителност, което 

ограничава по естествен начин навлизането на добитък в резервата. теренът е силно 
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наклонен и по тази причина не е подходящ за паша на говеда. За водопой могат да се 

използват оттоците на Банските езера, но не трябва да се допуска едновременно 

концентриране на много животни. Няма прокари - използват се туристическите 

пътеки. На тези места има обраствания с Veratrum album, Verbascum longifolius и 

Rumex alpinus. Да не се допуска водопой директно от езерата. 

260 44.39 ха 1, 2, 3 42.97 ха 2300, 25, ю 6150, 62D0 

Влажно стръмно пасище, с каменни блокове. Без прокари - използват се 

туристическите пътеки. За водопой може да се използва оттокът от Малкото Банско 

езеро, при регулиране на броя поени животни. Поради стръмния наклон не се 

препоръчва за паша на говеда. 

261 24.39 ха 1, 2, 3, 4 18.49 ха 2500, 37, юи 6150, 8110 

262 21.95 ха 1 - 5 17.67 ха 2600, 20, юи 6150 

Пасища граничещи в горния си край с резерват „Юлен“. Могат да се използват прокар 

от подотдел 271:1 и туристическата пътека. Подходящ за водопой е минаващият през 

терена приток на Козничка река. 

263 16.57 ха 1 -10 4.52 ха 2300, 34, си 6150, 7140, 8110 

Фрагментиран отдел, включващ пасища, поляни и просеки на лифт. Подотдели 263;1, 

263:2, и 263:4 са влажни до редно влажни ливади. За прокар е използвана 

туристическата пътека, която е с постоянен интензивен туристически поток. В 

резултат от интензивното ползване, има големи участъци от липсващ растителен слой.  

264 4.65 ха 2 4.65 ха 2200, 18, и 6230 

Поляни, с прокари и места за водопой 

266 0.74 ха 1, 2 0.62 ха 1500, 24, си 6230 

267 1.01 ха 1, 2 1.01 ха 1500, 19, юи 6230 

268 4.5 ха 1 - 8 4.5 ха 1800, 25, и 6230 

269 0.67 ха 3 0.67 ха 1800, 13, юи 6230 

Фрагментирани поляни до границите на парка, с прокари през някои от тях. Имат 

достъп до потоци. Поради малките размери на подотделите и силната фрагментация, 

не е възможно голямо натоварване с паша. 

269 7.16 ха 1, 2 7.16 ха 2100, 21, и 4060, 6230 

Умерено влажни бедно до средно богати поляни, захрастяване с Chamaecytisus. има 

достъп до поток. Прокари към Безбог и Щрекова поляна. 

270 4 ха 1, 3, 4 4 ха 1900, 24, юи 4060, 6230 

Фрагментирани поляни и ерикоидни храсталаци с прокари към с. Обидим.  

271 23.28 ха 1, 2 23.28 ха 2200, 25, и 6150, 62D0 

Умерено влажни поляни с прокар към с. Обидим и връзка към пасищата от отдел 262. 

272 26.78 ха 1 - 5 24.78 ха 2100, 10 - 26, и 6150, 62D0 

Високопланински пасища и 3 фрагментирани поляни. Пасищата са с обраствания от 

Veratrum album и Verbacum longifolius. Има място за водопой. Долното Рибно езеро е 

еутрофно - да не се допуска водопой от Рибните езера. 

273 37.98 ха 1, 2, 6 36.76 ха 2200, 25, и 62D0, 7140, 8110 

274 53.46 ха 9 - 12 7.27 ха 2250, 19, сз 62D0, 8110, 8220 

Високопланинско влажно пасище със силно каменист терен по протежението на 

Водни дол, граничещо с бреговете на Попово езеро и Рибните езера. В най-долното 

езеро еутрофикацията е най-добре видима. Да не се допуска водопой директно от 

езерата. Като прокари могат да се използват немаркираните пътеки. 

275 25.65 

ха 

1, 2, 3, 4, 

6, 8, 9 

5.68 ха 2300, 28, си 4060, 62D0, 8110 
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Повече от 2/3 от терена са заети от сипеи. Подходящите за паша терени са умерено 

влажни, силно каменисти, бедни. С реални възможности за паша е само подотдел 9, до 

който водят немаркирани пътеки и има възможност за водопой от оттока на долното 

Кременско езеро.  

276 4.05 ха 1 - 7 1.17 ха 2100, 23, з 4060, 6230, 7140, 8110 

277 4.2 ха 1 - 5 3.13 ха 1850, 15, с 4060, 6230, 8110 

278 2.41 ха 1, 2 2.41 ха 2100, 12, з 4060, 6230, 7140, 8110 

279 7.97 ха 1 0 ха 2300 8110 

Фрагментирани умерено влажни поляни, с бедна растителност, с прокари. Поради 

малките размери и силната фрагментация не могат да понесат силно натоварване. 

280 14.5 ха 1 14.5 ха 2100, 24, с 6150 

Силно камениста поляна с бедна до средно богата растителност, с прокар. Подходящи 

за паша на говеда 

282 6.59 ха 1 6.5 ха 1900, и 6230 

283 13.83 ха 2, 3, 4 13.29 ха 1800, 10, и 6230, 8110 

Влажни поляни на границата на парка в местността Вапата. С преминаващи прокари. 

284 0.93 ха 2, 3, 4, 5 0.93 ха 1800, 11, си 6230 

285 1.4 ха 1 - 5 1.4 ха 1800, 20, юи 6230, 62D0 

286 7.42 ха 1, 3, 4 7.42 ха 1800, 24, и 62D0 

Влажни фрагментирани поляни в м. Башмандра. Поради силната фрагментация и 

малки размери на площите, те не могат да бъдат силно натоварвани. Подходящи за 

паша на говеда. Имат прокари, без места за водопой. 

287 43.75 ха 2 43.75 ха 2100, 32, ию 62D0 

288 14.10 ха 2 - 8 10.15 ха 2200, 26, си 4060, 6150, 6230 

289 89.59 ха 1, 2, 3 85.52 ха 2200, 27, юи 6150, 62D0, 8110 

290 37.8 ха 1 - 4 20.16 ха 2200, 32, с 6150, 6230, 62D0, 8110 

291 19.49 ха 1- 4 16. 5 ха 2300, 24, с 4060, 6230, 8110 

Пасища от Полежан до Каменишките езера. Без прокари, с възможност за 

преминаване към прокари през отдели 286, 288 и 289. Да не се допуска водопой от 

Каменишките езера. 

292 31.09 ха 2, 3, 4, 6, 7 1.51 ха 2300, 34, сз 62D0, 8110, 8220 

293 64.64 ха 1, 4 62.78 ха 2400, 32, си 62D0, 8220 

Влажни пасища между Кременските езера и по протежението им от западната страна 

под билото Джано-Сиврия. По-голямата част от разрешения за паша терен 

представлява скали и сипеи - в източната част и под вр. Джано. Поради стръмния 

наклон не се препоръчва паша на говеда. Като прокари могат да се използват 

туристическите пътеки. Единствен възможен източник за водопой е Козничката река, 

в оттока от езерата. Да не се допуска директен водопой от езерата. 

294 56.42 ха 1 56.42 ха 2300, 32, си 62D0 

Силно каменисто пасище под вр. Сиврия, граничещо с Попово езеро и поток Негомия. 

Като прокари могат да се използват туристическите пътеки. Да не се допуска водопой 

от езерата. 

295 41 ха 1, 2, 3 34.99 ха 2400, 33, си 62D0, 8220 

Силно каменисто пасище между вр. Дженгал, Попово езеро и най-долното 

Самодивско езеро. За водопой може да се използва оттока на Самодивското езеро. Да 

не се допуска директен водопой от езерата. 

296 56.71 ха 1, 2, 5 44.84 ха 2400, 30, и 6150, 8220 

Теренът е между върховете Кралев двор, Момин двор, Дженгал и Самодивските езера, 
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като билната му част е скалиста. Няма подходящи места за водопой - могат да се 

използват потоците в подотдели 295:3 и 297:3. Няма подходящи прокари. Могат да се 

използват туристическите пътеки от Попово езеро.  

297 59.83 ха 3, 4 50.34 ха 2500, 30, си 62D0, 8220 

Каменисто пасище между Кралев двор, Железнишка порта и Самодивските езера. 

Потоците могат да се използват за водопой. В горната си част теренът е скалист. Като 

прокари могат да се използват някои пътеки. 

298 50.82 ха 1, 4, 5 48.61 ха 2300, 31, с 62D0, 7140, 8220 

Пасище между Попово езеро и Негомия до Железнишката порта и Джано. Има потоци 

удобни за водопой. Да не се допуска водопой от езерата. 

299 26.38 ха 1, 2, 4 18.46 ха 2400, 33, юи 6150, 8110 

Пасище под вр. Джуно, граничещо с Каменишките езера, в средата разделено от 

сипей. Като прокар може да се използва туристическата пътека. Да не се допуска 

водопой от езерата. 

 

4 - Парков район Трите реки 

обща площ: 8539.91 ха 

обща площ, разрешена за паша: 3061.2 ха 

обща площ, подходяща за паша: 1934.6 ха 

300 75.32 ха 1, 2, 3, 

7, 8 

5 ха 2400, 25, си 4060, 6150, 8110, 8220 

301 50.16 ха 2, 3 0 ха 2550, , и 8110, 8220 

302 48.78 ха 1 0 ха 2500, , юи 8110 

303 19.8 ха 2, 3 0 ха 2300, ,с  

Пасище и захрастена поляна, оградени от скали и сипеи. До пасището (300:2) няма 

прокари или подходящи за водопой места. Скали и сипеи под Кадиев рид, Ченгелчал и 

Демирчал, между Средното и Горното езеро. 

304 2.25 ха 6, 7 2.25 ха 1800, 15, си 6230, 62D0 

Поляни до границата на парка, с прокар през подотдел 286:1. 

305 9.39 ха 1, 2, 3, 4 1.67 ха 2400, 19, и 4060, 8110, 8220 

306 6.68 ха 1, 2, 3, 4 1. 76 ха 2400, 12, си 62D0, 8110, 8220 

Пасища и стръмна поляна, изолирани от скали и сипеи в долната част, със 

захрастяване. 

307 7.96 ха 2, 3, 4, 5 7.96 ха 2000, 7 - 31, и 4060, 6230 

308 9.98 ха 4 9.98 ха 2100, 25, юи 6230 

309 1.3 ха 5 1.3 ха 2000, 15, ю 6150 

316 8.58 ха 1, 2, 3, 4 8.58 ха 1900, 7 – 23, юи 4060, 6150, 6230, 62D0 

Фрагментирани поляни до границата на парка, с прокари и слаб наклон. Има 

възможност за водопой. Отдел 307:2 при Сухият гьол е използван за нощувка на 

животни. Има достъп от кошари в м. Дельовици извън парка по туристичекса пътека. 

Да се спазват изискванията за избягване на конфликт с туристите. 

308 14.62 ха 1, 2 14.62 х 2350, 35, и 6150 

Пасища по източния склон на Кадиев рид. Прокар към отдел 307. Без места за 

водопой. Връзка към пасищата в отдел 309. 

309 48.36 ха 1, 2, 3 48.36 ха 2250, 30, ю 6150 

310 29.77 ха 1, 2 11.07 ха 2400, 20, ю 6150, 8110 

311 45.66 ха 1, 2, 3 10.32 ха 2100, 32, си 62D0, 8110, 8220 

Бедни до средно богати каменисти пасища, с прокар и възможност за водопой от р. 
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Матица. Сипей ги отделя от Средното езеро.  

312 42.24 ха 1, 2 0 ха 2450 8210, 8220 

Скали и сипеи под вр. Демирчал до Средното езеро. Непригодни за паша. 

313 41.78 ха 1 41.78 ха 2200, 36, юи 6150 

314 12.29 ха 1, 3 6.86 ха 2300, 32, юи 6150, 62D0 

315 12.74 ха 1, 2, 3 12.74 ха 2100, 32, и 6150, 62D0 

318 14.78 ха 1 14.78 ха 2100, 37, юи 6150 

319 53.44 ха 2, 3 45.17 ха 2400, 39, юи 6150, 8220 

320 55.89 ха 1, 3, 4 4.13 ха 2200, 25, и 6150, 8110, 8220 

321 45.3 ха 1, 3, 4 21.91 ха 2100, 26, и 6150, 8110, 8220 

322 37.94 ха 1, 3, 4, 5 18.34 ха 2100, 28, си  6150, 8110, 8220 

Стръмни пасища при Корнишките езера. Към билото преминават в скални терени и 

сипеи. Има възможност за водопой от р. Крива Матица и Дреновска. Има прокари. Да 

не се допуска водопой от езерата. 

323 10.34 ха 2 10.34 ха 1900, 19. и 4060 

324 9.01 ха 1, 2 9.01 ха 1900, 20, и 4060, 6230 

325 2.04 ха 1 2.04 ха 1900, 14, с 6230 

Поляни с храсталаци до границата на парка, с пътеки от м. Шилигарник извън парка, 

където са разполоижени кошари. 

323 6.54 ха 4 0 ха 2300 8110 

324 11.84 ха 3, 4, 5, 6 1.66 ха 2200, 25, и 4060, 8110, 8220 

325 5.02 ха 3, 4 3.91 ха 2200  4060, 8110 

Сипеи и храсталаци. 

326 0.51ха 3 0.51 ха 1800, 23, юи 6430 

327 10.83 ха 1, 2, 3, 4 10.83 ха 2100, 21, и 4060, 6230, 62D0 

328 11.68 ха 1, 2, 3, 4 11.68 ха 2150, 20, юи 4060, 6150, 6230 

Фрагментирани поляни и храсталаци до границата на парка, източно и южно от вр. 

Саплийца, с пътища и прокари. Подходящи за паша на говеда, но поради малките 

размери на фрагментираните площи са неподходящи за големи стада. 

329 55.37 ха а, 1, 4 55.37 ха 2250, 35, ю 4060, 4070, 62D0 

330 55.24 ха 1 55.24 ха 2200, 26, ю 62D0 

331 84.64 ха 1, 2, 4 84.64 ха 2300, 31, ю 4060, 62D0 

332 8.1 ха 1 8.1 ха 2200, 28, ю 62D0 

333 66.78 ха 1, 2, 3 14.89 ха 2300, 26, ю 62D0, 8220 

334 3.46 ха 1 3.46 ха 2200, 26, ю 62D0 

336 13.11 ха 1 13.11 ха 2300, 26, юз 62D0 

Стръмни пасища на юг от вр. Хлевен, в м. Саплийца с храсталаци по билната част и в 

най-ниските части. Има пътеки към поляните под Саплийца (отдел 328). Теренът 

южно вр. Хлевен е скалист. Поради големия наклон, 329:1 е подходящ за овце и коне и 

не се препоръчва паша на говеда. отдел 332:1 граничи с Пукнатото езеро. Да не се 

допуска водопой директно от езерото. 

335 6.5 ха 1 6.5 ха 1700, 9, юз 62D0 

336 1.44 ха 3 1.44 ха 1700, 12, з  

Влажни поляни по бреговете на р. Матица, със слаб наклон, достъпни по пътеки от 

прокарите. 

394 394.31 ха 1, 2, 4, 

5, 7, 8 

225.41 ха 2300, 20, з 4060, 6150, 8110, 8220 

338 776.26 ха 1 – 12, 425.52 ха 2000, 25-40, юи 6150 
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15, 16 

339 11.06 ха 1 11.06 ха 1700, 17, юз 62D0 

340 0.11 ха 1, 6 0.08 ха 1700, 21, и 6230 

341 236.58 ха 1, 2, 3 127.16 ха 2100, 24, ю 6150, 62D0, 8220 

342 8.02 ха 1 8.02 ха 2200, 25, юз 6150 

Пасища западно от Корнишки рид, граничащо с р. Матица, езерата Аргирово, 

Митрово и Маненкото, на юг до м. Мандрище (Башмандра), на запад до Куклите. 

Почти половината от терена е заета от скали и сипеи. Отъпкване и нитрификация, 

около 10% с високо участие на каменни блокове, непригодни за паша; около 40% 

заети от картълови пасища, подходящи за паша. Удобни за водопой са р. Матица, 

Крушовица и Лева, от оттока на Аргирово езеро и в Мандрище. Сипеите ограничават 

навлизането на животни към бреговете на езерото. Необходимо е да не се допуска 

пашата в отдел 337:а. Ниските части са подходящи за паша на говеда. Стръмните 

склонове (338:15 и 338:16) са пригодни за паша на овце и коне и трябва да се 

използват през година, с цел възстановяване на естествения чим. В отдел 228:15 има 

големи обраствания от Rumex alpinus и Cirsium spp. Достъпът до езерата е ограничен 

от скали и сипеи. В отдел 339:1 са разположени места за нощувка на добитък., като 

през тях преминава пътека от х. „Пирин”. Възможен е конфликт с туристите по 

преминаващите маркирани пътеки, които се използват и като прокари в района на х. 

„Пирин”. 

342 2.73 ха 7 2.73 ха 1800, 9, ю 6230 

348 9.56 ха 2 9.56 ха 1900, 17, юи 6230 

349 8.39 ха 3, 4 8.39 ха 1900, 22, юи 4060 

Фрагментирани поляни със захрастени участъци, без прокари в м. Говедарника, със 

слаб наклон, подходящи за паша на говеда. Затруднен достъп – намират се между 

терени, забранени за паша. Имат места за водопой. Близък прокар до м. Говедарника. 

Възможен е конфликт с туристите по преминаващите маркирани пътеки. 

348 6.18 ха 1 6.18 ха 2200, 24, юи 6150 

349 97.77 ха 1, 2 80.18 ха 2200, 28, юи 6230, 8110 

Пасища под вр. Голена, при Арамибунар. Потоци и корито за водопой. Възможен е 

конфликт с туристите по преминаващите маркирани пътеки. 

350 276.67 ха 1, 2, 3 276.67 ха 2300, 24 – 37, ю 6230 

351 9.18 ха 1, 2, 3 9.18 ха 2000, 16, и 6230 

352 162.96 ха 1 – 5, 8, 9 148.16 ха 2300, 12 – 36, юи 6230 

Пасища под м. Солището, Коцов гроб, Стефанов връх и вр. Голена, по течението на 

Лилячка река. Възможен е конфликт с туристите по преминаващите маркирани 

пътеки. Участъци от маркираните пътеки се използват за нощувка на животни. Отдел 

351:а не е разрешен за паша, но е използван за нощувка на животни. Вместо в него 

може да се използва отдел 350:3. 

 

5- Парков район Каменица 

обща площ: 8504.16 ха 

обща площ, разрешена за паша: 3435.49 ха 

обща площ, подходяща за паша: 2385.25 ха 

353 2.62 ха 1 2.62 ха 2200, 17, юи 62D0 

354 9.92 ха 1 2.22 ха 2300, 42, ю 6230 

Пасища при Стефанов вр. Отдел 353 е с малък наклон, подходящ за паша на говеда. 

Има пътеки, които могат да се използват като прокари. Отдел 354 е стръмен, пригоден 
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за паша на овце. Няма места за водопой. 

355 46.98 ха 1, 3, 4 35.91 ха 2300, 25, юз 6230, 8110 

Билно пасище западно от Стефанов връх до Коцов гроб. Има пътеки, които могат да се 

използват като прокари. Няма места за водопой. 

357 8.98 ха 1, 2, 3 2.91 ха 2100, 42, ю 4060, 8110 

358 28.28 ха 4 0 ха 2300 8110 

Захрастена изолирана стръмна поляна, билни ровини и сипей. Прокарът до билните 

пасища преминава през сипей. Поляната е със захрастяване. 

362 27.03 ха 9, 10 22.26 ха 2300, 28, ю 6230, 8110 

368 6.59 ха 3 6.59 ха 2100, 28, с 6230 

369 1.21 ха 6 1.21 ха 2200, 18, с 4060 

Пасища между м. Котарите и вр. Кельо, с прокар през Плавилото. Близки потоци 

могат да се използват за водопой. Към вр. Котарите преминава в сипей. В полегатата 

билна част е със захрастяване. 

369 62.09 ха 4, 5 31.11 ха 2200, 24, сз 4060, 6150, 8110 

370 1.88 ха 7 1.88 ха 2300, 23, сз 62D0 

371 5.61 ха 5, 6 2.12 ха 2300, 26, юи 6150, 8110 

Пасища по западния склон между вр. Кельо и Солището, от юг и северозапад със 

сипеи. Като прокари могат да се използват пътеки. Няма подходящи места за водопой. 

Достъпът е само по билната пътека, от прокар през Плавилото. 

372 3.54 ха 1, 2, 3 3.54 ха 1900, 22, с 4060, 6230 

373 6.6 ха 1 6.6 ха 2000, 16, сз 4060 

375 4.5 ха 8, 9, 10 4.33 ха 1900, 15, сз 4060, 6230, 7140 

376 0.53 ха 8 0.53 ха 1900, 21, юз 4060 

Поляни и мочури при Беговица. По-полегатите терени са храсталаци по течението на 

реката. Места за нощувка на животните има в отдел 373:1. През терените минават 

маркирани туристически пътеки, които съвпадат с прокарите. За избягване на 

конфликт с туристите трябва да се спазва дистанция от 100 метра от пътеката. 

Терените са с удобен достъп до места за водопой.  

373 98.4 ха 5, 7, 8, е 15.79 ха 2500, 34, с 4060, 8110, 8120 

Силно наклонен захрастен терен по билото от вр. Куклите до Кукленско езеро, в 

ниските части ограничен от сипеи, под връх Куклите - със скали. Няма удобен достъп 

за водоизточници. Достъпът е само по туристическите пътеки. Да не се допуска 

водопой от Кукленското езеро. 

374 145.25 

ха 

1 - 4, а 39.22 ха 2300, 19-34, с-юз 4060, 62D0, 8110 

Терени западно от Кукленските езера, вр. Зъбът и Яловарника, главно сипеи. През 

пасищата преминава маркирана туристическа пътека, която може да се ползва за 

прокар. Необходимо е да се спазват правилата за избягване на конфликт с туристите. 

Да не се допуска водопой от Кукленското езеро. За водопой може да се ползва оттокът 

от Kукленското езеро и достъпа до Лилячка река.  

379 8.61 ха 6 8.61 ха 1900, 22, ю 4060 

380 1.39 ха 8, 10 1.39 ха 1850, 17, сз 4060, 6230 

384 1.52 ха 3 1.52 ха 1900, 20, юз 6230 

Средно каменисти поляни с храсталаци, със слаб наклон, между вр. Мозговица и х. 

Беговица. Прокарът е по маркирана туристическа пътека. Необходимо е да се спазват 

изискванията за избягване на конфликт с туристите.  

385 199.75 ха 2, 3, 5, 171.28 ха 2300, 26, ю 62D0, 7140, 8110, 8220 
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6, 9 - 14 

Пасищe по течението на Лилячка река, на изток до Беговишката и Каменишката порта, 

Граничи с Козите езера. В ниските части с мочури, по югоизточната страна 

ограничено със сипеи. Да не се допуска водопой от Козите езера. Подходящи за 

водопой места има по течението на Лилячка река. През пасището преминават 

маркирани и немаркирани туристически пътеки. Да се спазват указанията за избягване 

на конфликт с туристите. 

386 50.12ха 8 - 12 15.52 ха 2300, 21, с 6230, 62D0, 7140, 8110, 8220 

Пасища северозападно от Беговишката порта. Възможности за водопой от оттока на 

Козите езера. По-голямата част от отдела е заета от сипеи. 

387 487.82 ха 1 - 4, 6, 

16 - 19 

238.74 ха 2400, 25, ю 62D0, 8110, 8220 

Терените са разположени южно от Мозговишки чукар, Валявишки чукар и Момин 

двор, западно от Кралев двор и Каменица. В територията на отдела са разположени 

Тевното езеро и Малокаменичките езера. Трите пригодни за паша подотдела 

представляват половината от територията и са разделени от скали и сипеи. Места за 

нощувка на животните има в подотдел 387:2 и 387:в. През територията преминават 

много туристически пътеки. Необходимо е стриктно спазване на указанията за 

избягване на конфликт с туристите. До пасищата има прокар, могат да се използват и 

туристическите пътеки. Да не се допуска водопой директно от езерата, а само в 

оттоците им. 

391 4.87 ха 1, 2 4.87 ха 1900, 13, юз 4060, 62D0 

Фрагментирани поляни и храсталаци със слаб наклон, с достъп по туристически 

пътеки. Има поток, от който могат да се поят животните. Използва се за нощувка на 

стадата. 

392 161.53 ха г, 1, 2, 16, 

19, 20, 22 

105.36 ха 2400, 23, з 4060, 6230, 62D0, 8110, 

8220 

393 308.68 ха б, 1, 3, 4 - 

9, 11 - 13 

209.86 ха 2400, 30, юз 4060, 62D0, 8110, 8220 

Пасища и храсталаци по течението на Габрешевска река, м. Чаира, югозападно от вр. 

Типиц, в района на Главнишкото. Поленските и Мозговишките езера. Може да се 

използва прокар през отдел 387 и туристическите пътеки. Районите до Главнишкото 

езеро и Поленските езера са използвани за нощувка на стадата. През пасищата 

преминават интензивно използвани туристически маршрути. Да се спазват 

изискванията за избягване на конфликт с туристите. Да не се допуска водопой 

директно от езерата.  

394 382.26 ха 1, 2, 3, 9 317.04 ха 2200, 28, ю 62D0, 7140, 8220 

395 29.03 ха 6 29.03 ха 2200, 23, юи 62D0 

396 27.9 ха 2 27.9 ха 1900, 21, ю 62D0 

Пасища в м. Ак Мегдан и Башлийца, на север до вр. Възела. В района попадат 

Главнишките и Башлийските езера. За водопой е подходяща Габрешевска река, в 

съседство с която са разположени места за нощувка на животните. Най-високите части 

преминават в скали и голи терени. Да не се допуска водопой от езерата. Теренът е с 

много туристически пътеки. Да се спазват указанията за избягване на конфликт с 

туристите. 

395 7.76 ха 10, 11 7.76 ха 2200, 33, юз 62D0 

396 6.1 ха 1 6.1 ха 2000, 25, ю 62D0 

Пасища северно от връх Арнаутските гробища. Връзка с прокар по туристическа 
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пътека през отдел 396. Потоци подходящи за водопой. Туристическите пътеки се 

използват интензивно. Да се спазват изискванията за избягване на конфликт с 

туристите. 

395 76.7 ха 1 - 3, 5 43.14 ха 2300, 28, юз 6150, 6230, 8110, 8220 

400 332.17 ха 1, 3, 7 293.88 ха 2200, 35, ю 6150, 6230 

Пасища в Мало Спано поле, под Бъндеришкия чукар и Дончови Караули оградени със 

скали и сипеи. В района е Малоспанополското езеро. За нощувка се използва терен в 

ниската част, в подотдел 400:3. Да не се допуска водопой от езерото. Поради големия 

брой туристически пътеки да се спазват указанията за избягване на конфликт с 

туристите. 

396 3.25ха 3 3.25 ха 1800, 23, юи 4060 

397 1.5 ха 1 1.5 ха 1700, 29, ю 6230 

398 1.23 ха 1, 4 1.23 ха 1750, 18-26, юз 4060, 6230 

Малки фрагментирани поляни с храсталаци към границата на парка, с пътища и 

прокари. Няма места за водопой. Неподходящи за големи стада поради малките 

размери и силната фрагментация. За нощувка се използва подотдел 396:3. 

401 651.97 ха 1, 3 - 6, 9, 

12 -14 

509.28 ха 2200, 28, ю 6230, 62D0, 8110, 8220 

402 1.26 ха 1 1.26 ха 2100, 26, юи 62D0 

409 4.3 ха 1 4.3 ха 2200, 14, юз 62D0 

Пасища в Голямо Спано Поле, с прокар през м. Елата. Ограничено от Муратов връх и 

Синанишката порта със сипеи. Сипеи в района на Спанополските езера. Скален терен 

откъм Дончови караули. Пасищата са силно мочурливи, с отделно стърчащи скални 

блокове и групи, които задържат влага и удължават вегетацията. За нощувка на 

животните се използват места в ниската част на подотдел 401:13, сравнително 

отдалечени от туристическата пътека. Да не се допуска водопой директно от езерата. 

През пасището преминават два интензивно използвани туристически маршрута. Да се 

спазват стриктно указанията за избягване на конфликт с туристите. 

403 5.95 ха 1, 2 5.95 ха 1800, 15, юи 6230 

408 0.7 ха 1 0.7 ха 1800, 5, з 6230 

409 0.6 ха 3 0.6 ха 1800, 12, юз 6230 

Фрагментирани поляни с малък наклон в м. Елата, с пътища, които се ползват като 

прокари. Подходящи за междинна паша при качването на добитъка или за паша на 

малки групи говеда. Непригодни за установяване на стада поради малките размери и 

силната фрагментация. 

411 117.39 ха 1 - 4, 8 116.33ха 2200, 27, юз 4060, 62D0, 6430, 8220 

412 72.25 ха 1 - 3, 5 - 8 30.16 ха 2000, 12 - 25, ю 4060, 6170, 6230, 8210 

Пасища при Момин връх, Касък мандра и южно от вр. Синаница. В най-северната 

билна част теренът е скалист. Отделя се от Спано поле със захрастен терен. До 

пасищата водят пътища и пътеки, които се използват като прокари. През пасищата, 

главно в южната ниска част и през захрастения западен терен преминава туристически 

маршрут Синаница-Арнаутдере, поради което трябва да се спазват изискванията за 

избягване на конфликти с туристите. 

414 3.33ха 1, 3 3.33ха 1700, 19, з 62D0, 6430 

415 4.75 ха 5 4.75 ха 1800, 17, юи 62D0 

Ливади на Влашки рид до границата на парка. Има черен път, който се използва за 

прокар, и възможност за водопой от реката. Поради слабия наклон са подходящи за 

паша на говеда. През терена не преминават туристически маршрути. 
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6 - Парков район Синаница 

обща площ: 6895.29 ха 

обща площ, разрешена за паша: 1553.14 ха 

обща площ, подходяща за паша: 1068.48 ха 

422 10.59 ха 1, 2, 4 - 

8, 13 

8.96 ха 2000, 27, з 4060, 6170, 6230, 8110 

423 20.54 ха 1, 2, 3 0.94 ха 2000, 32, юз 4060, 6170 

428 0.71 ха 1, 2 0 ха 1900 8110 

Фрагментирани стръмни поляни, с храсталаци, голини, скали и сипеи, до границата на 

парка. Подотдел 422:4 се използва за нощувка на животните. Свързани с пътеки към 

пътя в м. Усоето. Възможен е конфликт с туристите поради близостта на маркираната 

пътека към х. Синаница и използването на немаркираните пътеки като алтернатива.  

426 1.18 ха 1 1.18 ха 1700, 14, си 6430 

438 5.37 ха 1, 2, 5 5.37 ха 1800, 26, юз 4060, 6230, 6430 

439 3.49 ха 1 - 6 3.49 ха 1800, 15-25, с 6230 

440 2.81 ха 2 2.81 ха 1500, 17, и 6230 

441 2.98 ха 4, 6 2.98 ха 1600, 12, ю 4060, 6430 

451 2.48 ха 1, 2, 6 2.48 ха 1800, 20, юз 6230 

452 13.1 ха 4 13.1 ха 2000, 26, с 62D0 

453 1.57 ха 1 1.57 ха 2000, 20, юз 6230 

Силно фрагментирани пасища и поляни с храсталаци в м. Разкола и Ленище, на север 

до брега на Синанишката река. Възможност за водопой преминаващите реки и потоци. 

През терена преминават маркирани туристически маршрути към х. Синаница. 

Необходимо е да се спазват правилата за избягване на конфликт с туристите. Малкият 

наклон позволява паша на говеда, но поради силната фрагментация и малките размери 

не са подходящи за големи стада. 

451 30.35 ха 7, 8 29.86 ха 1900, 28, юз 62D0, 7140 

452 21.64 ха 1, 6 21.12 ха 1900, 25, с 62D0, 7140 

455 25.24 ха 2 0 ха 2300 8110 

456 5.98 ха 2, 3, 4 1.14 ха 2150, 25, сз 4060, 6170, 8120 

457 35.11 ха 1, 8, 11 - 16 30.12 ха 2300, 31, з 6170, 6230, 8110, 8210 

Високопланински пасища и поляни с храсталаци по водосбора на Синанишка река, на 

югоизток до Синанишката порта. Има вероятност за конфликт с туристите по 

маркираните туристически пътеки, които са с интензивен поток. Терените около 

Синанишкото езеро са сипеи и са непригодни за паша.  

458 3.75 ха 1 3.75 ха 1900, 36, с 6170 

459 17.6 ха 1, 3, 14 17.19 ха 1900, 25, юз 4060, 62D0, 6170 

Стръмни пасища по р. Шегава. С прокари и места за нощуване. Две захрастени поляни 

(459:1, 459:3) са изключени от пригодната площ заради техните недостъпност и малки 

размери. През кошарите преминава маркирана туристическа пътекa. Да се спазват 

правилата за избягване на конфликт с туриститие.  

458 4 ха 7,8 3.07 ха 2400, 32, юз 4060, 8120 

459 183.39 ха 2, 4, 5, 9 -13, 15 71.81 ха 2300, 27, з 4060, 6170, 62D0, 7140, 

8120, 8220,  

Стръмни пасища с храсталаци при Георгийските езера, ограничени към билото със 

сипеи и скали. Да не се допуска водопой от езерата. Да се спазват правилата за 

избягване на конфликт с туристите. 
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460 279.65 ха г, д, 10 - 14, 16 

- 20, 25, 26 

127.54 ха  4060, 6170, 7140, 8110, 

8210, 8220 

Пасища при Влахини езера, на юг до вр. Гредаро, на изток до вр. Вихрен. Прокар от 

Черната вода. Теренът над Влахини езера (под вр. Гредаро) е от скали и сипеи. Да не 

се допуска водопой директно от езерата. За водопой може да се ползва оттокът на 

долните езера. 

461 82.34 ха 1, 3, 5, 7 77.11 ха 2100, 29-46, з 6150, 6170, 8120 

462 298.22 ха 1, 3 - 11, 19, 

28 

257.19 ха 2300, 18-32, 

юз 

6150, 6170, 8110, 8120, 

8220 

Пасища в м. Странето, Етипица и Черната вода; на север до Суходолски превал и 

Каменитица. Терените в м. Черната вода са ползвани интензивно, и служат като места 

за нощувка. За водопой е ползвана реката. Препоръчваме да се ограничи пашата. През 

терена преминават много прокари и маркирана туристическа пътека. Необходимо е 

стриктно спазване на правилата за избягване на конфликт с туристите. 

462 16.36 ха 22, 23, 24, 26 16.36 ха 1850, 22, юи 4060, 6230, 62D0 

Фрагментирани поляни с храсталаци по вр. Червената скала (с прокар от х. Загаза) и 

по пътя на прокарите към Черната вода. Отдел 462:24 се използва за нощувка на 

животните. Прокарите съвпадат с туристическите пътеки. Да се спазват правилата за 

избягване на конфликт с туристите. 

464 21.43 ха 5, 7, 10 5.67 ха 1800, 18-38 6230 

Поляни и сипей в м. Опечен човек. Прокарът пресича туристическа пътека. Отдел 

464:10 е подходящ за паша на говеда. Отдел 464:7 се препоръчва за паша на овце. 

466 2.01 ха 13 2.01 ха 1500, 27, ю 6230 

Изолирана поляна на пътя на прокарите към високопланинските пасища. Подходяща 

за временно спиране при качването, не се препоръчва за установяване на животните 

поради интензивното използване на прокарите. 

470 10.52 

ха 

1, 2, 4, 11 3.08 

ха 

2500, 23, юз 6150, 8120, 8210 

471 10.64 

ха 

1, 5 10.08 

ха 

2500, 25, юз 6150, 8220 

476 24.03 

ха 

2 - 4, 7, 8 20.04 

ха 

2500, 18-30 6150, 6170, 8120, 8210 

Пасища под вр. Албутин, отделени от върха със скали и сипеи. С много прокари. . 

Препоръчва се смесена паша, в долната част крави, в горната преимуществено овце. 

Теренът не се пресича от туристически пътеки и няма места за водопой. По северната 

граница преминава билната пътека през Албутин. 

473 2.02 ха 1 2.02 ха 1900, 25, юи 62D0 

478 3.19 ха 4, 5 3.19 ха 1850, 21, ю 6230, 63D0 

Фрагментирани влажни поляни на границата на парка. С достъп от черни пътища.  

474 9.09 ха 1, 2, 10 3.62 ха 1900, 32, юз 62D0, 8110, 8220 

475 1.07 ха 4, 5 0.97 ха 1900, 26, ю 6430, 8120 

Влажни поляни и сипеи, през които минава прокар от Загаза към Албутин. Могат да се 

използват за спиране при качването към алпийските пасища. През терените не 

преминават туристически пътеки. За водопой може да се ползва реката. 

477 17.47 ха 1 0 ха 2500 8110 

479 32.54 ха 1, 2 31.37 ха 2400 6150, 8110 

Бедни терени и сипеи западно от Албутин. Няма места за водопой. . Препоръчва се 

смесена паша, в долната част крави, в горната преимуществено овце. Да се спазва 
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изискване то за избягване на конфликт с туристите по билната пътека.  

478 12.08 ха 1, 2 12.08 ха 2050, 16-23, юи 6230 

480 0.6 ха 1 0.6 ха 2100, 20, з 6230 

Влажни поляни в м. Плавилото и Кикиш мандра. През терена преминава прокар. През 

терена не преминават туристически пътеки. 

482 9.91 ха 1, 2, 5 9.91 ха 2000, 18, ю 8230 

Влажни поляни на границата на парка. Не се пресичат от пътеки или прокари. Могат 

да се ползват за паша на говеда, като навлизането във всеки от подотделите е през 

границата на парка. Няма места за водопой на територията на парка. 

485 17.54 ха 1, 3, 4, 5 2.28 ха 2000, 17, сз 6230, 8110, 8120, 8210 

486 25.49 ха 3, 4, 5 15.09 ха 2400, 25, з 6150, 8110, 8210 

488 7.22 ха 2 7.22 ха 2000, 16, юз 6230 

Пасища по Невързумски дол и на м. Говедарника. Възможност за използване на 

прокар през Кишиш мандра. За водопой може да се ползва реката. Ниските части са 

подходящи за паша на говеда. 

486 4.51 ха 1 4.51 ха 2400, 25, юз 6150 

487 22.61 ха 1, 2, 3 22.29 ха 2400, 25, юз 6150, 8110 

489 1 ха 2, 3 1 ха 2200, 27, юз 6230 

Пасища южно от Каменишки връх, на изток до Невързум. Без места за водопой. За 

прокари могат да се ползват пътеките и прокар през Каменишки дол. По билната част 

преминава туристическа пътека. Да се спазват изискванията за избягване на конфликт 

с туристите. 

490 1.99 ха 1 0 2100 8110 

492 67.97 ха 1, 2, 3 57.12 ха 2300 6150, 8110, 8120 

493 4.52 ха 3, 4 2.96 ха 2300, 26, ю 6150, 8110 

Пасища и сипеи западно от Даутов връх, в дола на р. Шетаница, която може да се 

позлва за водопой. Теренът е ограден със сипеи. Възможен е конфликт с туристи от 

пътеките през Даутов връх и при водоизточника, който се намира в центъра на 

пасището. Да се спазват препоръките за избягване на конфликти с туристите. 

490 1.02 ха 3 1.02 ха 2000, 25, ю 4060 

493 6.65 ха 7 6.65 ха 2100, 26, ю 6230 

Обширни поляни с храсталаци до границата на парка без прокари и места за водопой. 

Воденето на животните е през границата на парка. 

493 8.69 ха 1, 2, 5 7.23 ха 2400, 29, ю 6150, 8110 

494 21.99 ха 1, 2, 3 12.64 ха 2400, 29, з 6150, 8110 

Стръмни пасища, сипеи и отдалечени поляни, югозападно от Кутело. Нямат 

възможност за водопой. Възможен достъп към прокар през отдел 495 по подсичаща 

пътека. Големите пригодни за паша площи граничат с резервата Баюви дупки - 

Джинджирица. Да не се допуска пашата в резервата. През терена преминават 

туристически пътеки от Даутов вр. към вр. Плешки (билна и подсичаща). Да се 

спазват изискванията за избягване на конфликт с туристите. 

495 36.55 ха 1, 2, 3, 4 35.13 ха 2300, 28, юз 6150, 6230, 8110 

496 4.05 ха 2 4.05 ха 2400, 26, ю 6230 

Каменисто билно пасище, сипеи и фрагментирани поляни югозападно от вр. Плешки. 

Северозападната (билна) част на терена е заета от сипеи. До пасището има удобен 

прокар през границата на парка. Пасището граничи с резервата Баюви дупки - 

Джинджирица, като по границата преминава билна туристическа пътека. Необходимо 

е да се спазва дистанцията от 100 m от пътеката за недопускане на навлизането на 
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животни в резервата и за избягване на конфликт с туристите. 

496 24.53 ха 1, 4 13.93 ха 2200, 23, ю 62D0, 8110 

497 29.76 ха 1, 2 3.09 ха 2500, 32, юз 62D0, 8110 

498 34.48 ха 1, 2, 3, 4 7.75 ха 2100, 32, юи 4060, 8110 

499 6.48 ха 1, 2, 3 3.19 ха 2200, 32, з 4060, 8110 

Каменисти пасища южно от връх Пирин, разделени от големи сипейни терени. Няма 

места за водопой на територията на парка. Има удобен прокар през границата на 

парка, който преминава през сипей в южната част на терените. По билото преминава 

туристическа пътека и границата на резервата Баюви дупки - джинджирица. При паша 

в отдел 497:1 да се спазва разстояние 30 метра от пътеката и да не се допуска 

навлизане на животни в резервата. 

 

 

Таблица 1.16.4.5.4. Площ на подходящите за паша терени (изчислени в координатна 

система UTM N35). 

Парков район обща площ, ха разрешени за паша, ха подходящи за паша, 

ха 

Баюви дупки 4740.1 245.6 117.65 

Вихрен 9835.6 1001.0 783.8 

Безбог 4927.4 1174.2 895.92 

Трите реки 8492.3 3057,6 1934.6 

Каменица 8492.3 3431,1      2385.25 

Синаница 6886.3 1550.6 1068.48 

всичко 40368.9 10460.0 7185.7 

 

 

IІІ. Класификация на високопланинските пасища в НП „Пирин” 

 

На територията на парка зоните за паша се отнасят към два типа растителни 

съобщества: 

А. Над горната граница на гората, 1700-2168 м н.в. зоните за паша се отнасят към 

следните природни местообитания с европейска значимост, включени в Приложение 2 

на Закона за биологичното разнообразие, таблица 5 (някои от тях са приоритетни за 

опазване като 6230): 

1. Доминирани от картъла (6230 Богати на видове картълови съобщества на 

силикатен терен в планините) – Разложки суходол в границите на Баюви дупки, на 

запад от Албутин към границите на резервата; Голямо Спано поле (с граници Доночви 

караули, вр. Гергийца; Спанополски чукар, Спанополски заслон); района на Василашки 

езера на север до Стрижишки езера, връх Тодорка, Горно и Долно Василашко езеро, 

Василашки чукар, Възела и върховете с имена Типиц; в района на Тевно езеро и заслон 

Тевно езеро; към Стефанов връх, Коцов брод, Кельо, Куклите и Голена. 

2. Доминирани от власатки и други житни и с участие на редки видове - (62D0 

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества) – Спано поле,  Муратов връх, Тодорини 

очи, Типиц, Яловарника, Тевно, Попово езеро, Синаница, Равнако, Кабата.   

3. Планински ливади (6520 Планински сенокосни ливади) – под х. „Пирин” на 

границата на парка.   

4. Земеделски земи на скални местообитания (8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове) – района на Безбог (Каймакчал на север до Яловарника и 
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Куклите на юг); от Башлийски чукар до Сиврия; Мозговишки чукари, Превалски езера 

и Превалски чукар; района на Малка Тодорка до Тодорини очи; връх Гредаро на юг до 

Гергийски езера, връх Синаница (южния склон); Албутин (рид); и рида от връх Пирин 

през Плешки, Даутов връх и Каменишки връх. 

5. Тревни съобщества на мочурливи терени (7140 Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища) – малки мозаични петна в района на Безбог на югозапад към 

границата на парка; Муратово езеро и Гергийски езера; от х. Беговица към х. Каменица; 

от Валявишки езера към х. Демяница. 

6. Естествени и полуестествени тревни формации: 

6.1.  Силикатни алпийски и бореални тревни 6150, Pal. class. 36.324; 36.3041; 

36.39421; 36.3943; 36.3944; 36.3945: югозападен склон на билото от Албутин през 

Разложки суходол, Бански суходол, Кутело;на изток от Каменишки и Кременски езера; 

на юг от вр. Безбог. 

6.2.  Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 6170, Pal. class. 36.41; 

36.42; 36.43 – зоните в м. Разложки  и Бански суходол и Бъндерица, вкл. Премката. 

6.3.  Хидрофилни съобщества от високи треви в планинския до алпийския пояс 6430, 

Pal. class. 37.8– по река Бъндерица в района на ез. Окото и над х. Вихрен. 

Б. Вторично възникнали тревни  съобщества без косервационна значимост на местата 

на унищожени горски местообитания  в района на ПР Безбог и Вихрен – слабо 

пригодни за паша зони с нестабилен характер, ниско проективно растително покритие 

и ерозивни процеси. 

 

Таблица 1.16.4.5.5. Местообитания с европейска значимост във високопланински 

пасища на НП „Пирин” 

Код Описание  на местообитанията Разпространение 

6230 
Богати на видове картълови съобщества на 

силикатен терен в планините 

Обширни площи в ПР 

Каменица, Синаница и 

Безбог 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Ограничено 

6520 Планински сенокосни ливади Ограничено 

8220 
Хазмофитна растителност по силикатни скални 

склонове 

Разпространени по 

най-високите части 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
Ограничено, мозаични 

петна (Прил. фиг. 8) 

6150 Силикатни алпийски и бореални тревни  Малки площи 

6170 
Алпийски и субалпийски варовикови тревни 

съобщества  
Ограничено 

6430 
Хидрофилни съобщества от високи треви в 

планинския до алпийския пояс  
Ограничено 

 

 Изготвен е списък на установените на терен, както и потенциално намиращите 

се в обхвата на изследваните обекти, консервационно значими видове до момента 

(табл. 6). 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

32 

 

Таблица 1.16.4.5.6. Консервационно значими видове от НП „Пирин”, откриващи се във 

високопланинските пасища и прилежащите им територии. 

Латинско наименование 
Българско 

наименование 
Ендемит 

Консервационен 

статус/Източник 

Achillea chrysocoma Friv. 
Беловлакнест 

равнец 
Bal EN (RB) 

Alchemilla bandericensis 

Pawl. 

Бъндеришко 

шапиче 
Bal CR (RB; ZBR) 

Alkanna stojanovii 

Kozuharov 
Стоянова айважива Bul EN (RB) 

Anthemis auriculata Boiss. Южно подрумче  EN(RB;ZBR) 

Anthemis orbelica Pancic Рилско подрумче Bul EN(RB; ZBR) 

Arabis ferdinandi-coburgii 

Kellerer & Sund. 
Пиринска гъшарка Bul EN(RB;ZBR) 

Arenaria pirinica Stoj. Пиринска песъчарка Bul EN(RB;ZBR) 

Artemisia eriantha Ten. Алпийски пелин  (RB; ZBR) 

Asperula suberosa Sibth. & 

Sm. 
Пиринска лазаркиня Bal CR (RB) 

Asterolinon linum-stellatum 

(L.) Duby 
Звездолен  EN(RB) 

Alyssum orbelicum Ancev & 

Uzunov   

Орбелийски 

игловръх 
Bul CR(RB;ZBR) 

Alyssum pirinicum (Stoj. & 

Acht.) Ancev 
Пиринско шапиче Loc R (IUCN) 

Aubrieta columnae Guss.   

subsp. pirinica Assenov 

Стълбчеста 

аубриета 
 R 

Aubrieta gracilis Boiss. 

subsp. scardica (Wettst.) 

Phitos 

Грациозна аубриета Bal R 

Brassica jordanoffii O. E. 

Schultz (= Brassica nivalis 

Boiss. et Heldr.  ssp. 

jordanoffii (O. E. Schultz.) 

Akeroyd et Leadlay) 

Пиринско зеле Loc R 

Campanula cochlearifolia 

Lam. 
Дребна камбанка   

Campanula jordanovii Ancev 

& Kovanda 

Йорданова 

камбанка 
Bal VUL 

Campanula orphanidea 

Boiss. (syn. 

PetkoviaorphanideaBoiss.) 

Орфанидова 

камбанка 
Bal EN 

Campanula transsilvanica 

Andrae 

Трансилванска 

кабанка 
 R 

Centaurea immanuelis-loewii 

Degen 

Имануелова 

метличина 
  

Centaurea mannagettae Манагетова Bal R 
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Podp. метличина 

Centaurea parilica Stoj. & 

Stef. 

Парилска 

метличина 
  

Crepis bithynica Boiss. Пиринска дрипавка  R 

Centaurea achtarovii 

(=Cyanus achtarovii (Urum.) 

Holub) 

Ахтарова 

метличина 
  

Daphne cneorum L. Ниско бясно дърво  R  

Delphinium balcanicum 

Pawl. 
Балкански шпорец   

Digitalis laevigata Waldst. et 

Kit. 
Лъскав напръстник  R (1989) 

Epipactis palustris (L.) 

Crantz 
Блатен дремник   

Empetrum nigrum L. Черен емпетрум 
глациале

н реликт 
R 

Festuca pirinica Horvat. ex 

Markgr.-Dannenb. 

Малка пиринска 

власатка 
 R (IUCN) 

Galium demisum Boiss. ssp. 

stojanovii (Degen) Ancev 
Дребно еньовче   

Gentiana lutea L. Жълта тинтява  EN (1961) 

Gentiana punctata L. Петниста тинтява  EN (1961) 

Geranium bohemicum L. Бохемски здравец  R 

Leontodon rilaensis Hayek Рилска жьлтица  R 

Leontopodium alpinum Cass. Еделвайс  R (1989) 

Nigritella nigra (L.) Rhb. f. Чернушка  R 

Oxytropis urumovii Jav. Урумов окситропис 

Loc, 

глациале

н реликт 

R 

Oxytropis kozuharovii D. 

Pavlova, D. Dimitrov & M. 

Nikolova 

Кожухаров 

окситропис 
Loc R 

Papaver degenii (Urumov & 

Javorka) Kuzmanov 
Пирински мак 

Loc, 

глациале

н реликт 

R (1989) 

Pinguicula balcanica Casper  Петлюга Bal  

Peucedanum olygophyllum 

Vand 

Планинска 

самодивска трева 
Sub R 

Poa pirinica Stoj. & Acht. Пиринска ливадина 
балк.субе

ндемит 
(RB;ZBR) 

Primula frondosa Janka Розова иглика  
EN (IUCN; Red 

list) 

Rhinanthus javorkae Soo Яворкова клопачка Loc R 

Rhodiola rosea L. Розов златовръх   

Saxifraga spruneri Boiss. 
Шпрунерова 

каменоломка 
Bal R 

Sedum kostovii Stef. Костова тлъстига Bul R (1989) 
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Silene velenovskyana D. Jord. 

et P. Pan. 

Веленовскиево 

плюскавиче 
Bul R (1989) 

Taraxacum bithynicum DC. Битинско глухарче 

преглаци

ален 

реликт 

R, EN (RB) 

Thalictrum foetidum L. Вонящо обичниче  CR (ZBR) 

Thymus perinicus (Velen.) 

Jalas 
Пиринска мащерка Loc R 

Thymus stojanovii Degen Стоянова мащерка Bal CR (RB) 

Tozzia carpathica Woloszack 

syn. Tozzia alpina subsp. 

carpathica  (Wol.) Dostal 

Карпатска тоция  VU (ZBR) 

Traunsteinera globosa (L.) 

Rchb. 
Траунщейнера  CR (ZBR; CITES) 

Valeriana montana L. Планинска дилянка  EN(RB;ZBR) 

Valeriana simplicifolia 

(Rchb.) Kabath. 
Целолистна дилянка  CR(RB;ZBR) 

Verbascum davidoffii Murb. Давидов лопен Bal CR (ZBR) 

Viola orbelicaPancic Рилска теменуга Bal VU (ZBR) 

Viola grisebachiana Boiss. 
Гризебахова 

теменуга 
Bal EN (ZBR) 

Viola pyrenaica DC. 
Пиринейска 

теменуга 
 EN(RB;ZBR) 

Viola perinensis W. Becker Пиринска теменуга Bal EN(RB;ZBR) 

 

 

ІV. Режими и норми на изпълнение на предписанията от ПУ на НП 

„Пирин” 

 

1. Положителен аспект по отношение на незаконната паша е намаляване броя 

установени нарушения: от установените 36 нарушения през 1993, до 5 нарушения през 

2000 година; 2009 – 2 нарушения за безстопанствено пашуване на коне в района на 

Влахински езера. 

2. Не се контролира достатъчно пашата на говедата. Честа практика е да се 

пускат на диво без пастир или пастирът не следи достатъчно къде ходят животните, в 

други случаи се наглеждат от собственика веднъж седмично. Те често навлизат в 

резерватните и други забранени за паша зони. Също така животните се концентрират в 

много по-високи бройки на хектар. Ясно видимото изменение на растителността в 

следствие от пренасищане с едър рогат добитък е съпроводено с отъпкване, обедняване 

и интензивни обраствания от Rumex alpinus, Veratrum lobelianumи Verbascum longifolius. 

В следствие на това в най-интензивно използваните пасища не остава трева заради 

преизпасване и отъпкване. Безконтролната паша особено около езерата води до 

еутрофикация на водите, инвазия на плевелна растителност и/или вторична сукцесия, 

развитие на вторична дървесна и храстова растителност в пасищата (Приложение 1.6.4. 

- фиг. 1, 18).  

3. Не се стимулират автохтонните породи - каракачанската овца традиционно е 

пасяла в парка преди 2007 г. След стартирането на програмата Пасторализъм (към 

Програмата за развитие на селските райони – ПРСР) в нея се включват различни 
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животновъди като част от тях започват да пасат неавтохтонни породи, а други 

получават разрешителни и субсидии за паша без въобще да пасат животни. Предимство 

не се дава и на каракачанските коне. По този начин се запълват квотите за паша на този 

вид с неприоритетни породи.  

4. Въпреки че е заложен в ПУ, мониторинг за въздействието на пашата върху 

тревните местообитания липсва. Не е известно да са правени такива изследвания от 

експерти към парка. 

5. На места, главно във вторично възникнали тревни територии (например ски-

писти), е извършвано подсяване, предимно с местни видове. Това е повишило 

качествата на тези територии за паша, но не е помогнало за естественото им 

превръщане в богати тревни съобщества. Вместо това, там са се настанили 

синантропни видове, например Cirsium arvense, Chenopodium bonus-henricus, Cynodon 

dactylon, Medicago sativa, Urtica dioica и Rumex alpinus), както и видове, които са 

характерни за ерозирали терени (Rumex acetosella). 

6. Съществува конфликт с туристите, защото често се пашува на по-малко от 100 

м от туристическите пътеки. Често животните пасат без пастир и навлизат в 

туристическите пътеки. Това е проблем както за туристите (овчарски кучета, 

замърсяване), така и за животновъдите (привличане или прогонване на овчарските 

кучета). Туристическите пътеки трябва да се ползват за преминаване (прокари), но не за 

установяване на стадата. 

7. По данни от проект „Прозрачни планини – гражданско участие за устойчиви 

планини”, след обсъждане с ловци и животновъди става ясно, че спъвачките пречат на 

работата на овчарските кучета при директни схватки с едри хищници.  Предложението 

за ярък нашийник, вместо спъвачка е резонно компромисно решение. 

 8. Нежеланото захрастяване по билните пасища е главно от Juniperus sibirica, 

който лесно заема нови територии. До момента е известен само механичен метод за 

премахване на обрастванията от J. sibirica. Внесено е предложение за пилотен проект за 

целенасочена паша на автохтонни породи кози в територията на НП "Пирин" ПР 

"Синаница", ПУ-139/18.12.2014. Към предложението не са приложени резултати от 

пилотни проучвания за пашата в сходни територии извън националния парк. Въпреки 

необходимостта от опазване на автохтонните породи, са налице следните отрицателни 

аргументи: 

 Захрастяването по билните пасища е естествен процес, като в повечето случаи 

преобладават местни видове от семействата Ericaceae, Fabaceae, Salicaceae, Rosaceae. 

Тези храстови съобщества създават условия за развитието на тревисти видове, с което 

се повишава видовото разнообразие. Обрастването с клек също е естествен процес, и 

създава условия за повишаване на видовото разнообразие.  

 Козите предпочитат младите клонки и пъпки на покритосеменните, и избягват 

хвойната. Въвеждането на паша от домашни кози може да намали числеността на 

храстите от покритосеменни, и да даде предимство на сибирската хвойна. 

 Домашната коза е пряк трофичен конкурент на дивата коза Rupicarpa rupicarpa, 

която е приоритетен вид за опазване в НП „Пирин”. 
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V. Препоръки при ползване и контрол на пасищата  

 

 На този етап липсва информация за въздействието на пашата върху 

тревните местообитания - разработване на проекти за управление на пашата и 

мониторинг върху динамиката на растителността и сукцесионните процеси, под 

въздействието на пашата;  

 Насърчаване и приоритетно запълване на квотите за паша с автохтонни 

породи – съпътстващата информация към пашуващите животни да се разшири (освен 

брой и вид, да се допълни с породи); Да се даде приоритет на автохтонни породи говеда 

(Българско сиво говедо), които са с по-ниско телесно тегло, което ще доведе до по-

слабо отъпкване и разрушаване на естествения чим, оттам и поддържане на 

благоприятно природозащитно състояние на съобществата за паша. Предимството за 

автохтонните породи да се отрази в раздел "Условия" на плана. 

 Пашата да започва, когато тревостоят е на височина 8-10 см при ползване 

от овце, и 15-30 cм при ползване от крави, като в началото на вегетацията на местата, 

които са най-силно захрастени, да се прилага т. нар. целенасочена паша. 

 Да се ограничи пашуването на говеда в най-високите планински части, 

както и стръмните терени, за сметка на пашуването на овце и коне. Зоните с по-

стръмни пасища и по-нисък тревостой да се ползват предимно за паша на овце. 

Говедата да пашуват в по-устойчиви на ерозия, полегати като релеф и обрасли 

предимно с картъл територии. Минимум 50% от разрешените площи да се предоставят 

за паша на овце. 

 Да се ограничи пашуването по бреговете на езерата, особено в районите 

на Безбожките езера, поради висока степен на еутрофикация на водите, както и ерозия 

и отъпкване на тревните съобщества, което представлява сериозна бъдеща заплаха за 

естественото растително разнообразие. 

 Затревените площи с висока природна стойност да се ползват с 

екстензивна натовареност, за да се съхрани високото видово разнообразие - при 

намаляване на тревното покритие под 60%, както и на ерозирали терени на определени 

пасищни територии да се прилага редуване на пасищата; На местата с високо 

захрастяване да се контролира процесът на експанзия на клек и хвойна с умерена паша 

преимуществено на местни породи коне 

 Засилване на проверките в забранените за паша зони и засилване на 

комуникацията между експертите на парка и земеделските стопани чрез периодичен 

обмен на информация за състоянието и размерите на пасищата, пасищния капацитет и 

т.н. Контролът може да се осъществи чрез поне 2 проверки по време на пасищния 

период чрез интервю с пастирите. Постигането на ефективно прилагане на мерките от 

ПУ може да се постигнат чрез прости инструкции и подписване на декларация преди 

стартиране на пасищния период. Да се предостави публичен достъп до информация за 

начина на провеждане на пашата. 

 Продължителността на ползване на  всяко конкретно  пасище да се 

съобразява със състава на растителната покривка, продуктивността и метеорологичните 

условия, след експертната оценка  на специалист или служител от парка. При изпасване 

над 50% на дадена територия да се преустанови пашуването до края на сезона. 

 Стръмните пасища в м. Мандрище (Башмандра, отдел 338:15) и м. 

Солището (отдели 369, 370 и  371) да се използват през година, с цел възстановяване на 

естествения чим. 

 За избягване на конфликта с туристите да се спазва препоръката за 

пашуване на поне 100 m от туристическите пътеки и задължителното присъствие на 
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пастир. В близост до зони определени за паша, да се поставят указания към туристите 

как да се държат с овчарски кучета и с пасящите животни. 

 Контролът върху местата за паша и за избягване на конфликт с туристите 

е задължение на пастирите, които винаги трябва да са със стадата. За да е ефективна 

тази мярка, всички пастири задължително трябва да са с трудов договор и респективно 

да носят отговорност, вменена им от длъжностна характеристика за задълженията им. 

 Поддържане на инфраструктура за трансхуманция с цел поддръжка на 

местообитанията в по-отдалечените райони и контрол върху нерегламентираното 

движение на животни в защитените територии. 

 Местата за паша и прилежащата инфраструктура са в тясна връзка с 

териториите извън границите на националния парк. Пашата е застрашена от 

строителство по границата на националния парк, с което се губят низинните пасищни 

терени, прекъсват се връзката с тях и се подлага на изменение естествената 

растителност. По този начин се губят и възможностите за паша в терените до границата 

на парка. При изготвянето на устройствените планове на общините трябва да се 

поддържа гранична зона от 1 км в общинските земи, която да осигурява естествен 

буфер. 

 Опростяване на процедурите за издаване на разрешителни и засилване на 

контрола с цел спиране на незаконните издавания на разрешителни. 

 За засилване на контрола да се провежда проверка от парковите 

служители на спазването на изискванията при пашата, и специално за забраната на 

водопой от бреговете на езерата. Да се предостави публичен достъп до информация за 

начина на провеждане на пашата. 

 Да се изготви регистър и база данни за местните породи животни, и 

създаване на марка за деклариран животновъден географски район (това би 

стимулирало отглеждането на местни породи и създаване на уникална местна 

търговска марка). 

 Създаване на запазена марка с името на НП „Пирин” и представяне на 

продуктите със съдействието на дирекцията на парка. Ангажиране на местното 

население и местни производители в реализацията на екологично чиста продукция и 

приоритетно отглеждане на автохтонни породи животни. Реализация на вътрешен и 

външен пазар на получената продукция. Създаване на 7 информационни пункта с 

възможност за продажба на местни продукти. 

 

 

VI. Забрани, свързани с пашата в националния парк „Пирин” 

 

Във връзка с опазването и използването на високопланинските пасища да се забрани: 

1. Паша на животни без пастир; 

2. Паша на по-малко от 100 м. от маркираните туристически пътеки; 

3. Пашата на едър рогат добитък на по-малко от 100 м. от езера и на стръмни 

терени; 

4. Предоставяне на площи за едновременна паша на едър и на дребен рогат 

добитък. 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

38 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.4. 

 

 
Фиг. 1. Еутрофни води, вследствие замърсяване от домашни животни в района на ПУ 

Вихрен. 

 

 
Фиг. 2. Нитрификация и утъпкване в района на маркирани пешеходни зони и зона за 

паша в ПУ Безбог. 
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Фиг. 3. Изпасване в ПР Каменица. 

 

 

 
Фиг. 4. Картълови пасища, местообитание 6230 в отдел 1213 на ПУ Безбог. 
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Фиг. 5. Фрагметиран терен за паша с участие на каменни блокове и обрастване с 

хвойна и чемерика в ПУ Вихрен. 

 

 

 
Фиг. 6. Нарушен терен в зоната на ски пистите в отдел 1188. 
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Фиг. 7. Силикатни сипеи в отдел 1066. 

 

 

 

 
Фиг. 8. Малки мозаични участъци с торфища – местообитание 7140, на границата на 

Юлен. 

 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

42 

 

 

 

 

 
Фиг. 9. Обрастване със зановец (Chamaecitisus absintioides) в района на ПУ Безбог. 

 

 

 
Фиг. 10. Влажни места с участие на планинска гъжва (Sesleria comosa) в ПУ Безбог. 
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Фиг. 11. Навлизане на бяла мура и хвойна в ПУ Каменица. 

 

 

 
Фиг. 12. Стръмни силикатни сипеи в ПУ Каменица. 
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Фиг. 13. Утъпкване и изпасване в зони за паша край Суходолски езера. 

 

 

 
Фиг. 14. Картълови пасища в ПУ Безбог, обрастване със зановец и клек. 
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Фиг. 15. Изпасване в района ПУ Безбог (към Попово езеро). 

 

 

 
Фиг. 16. Мочурливо пасище в ПУ Безбог, високо участие на Sesleria comosa. 
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Фиг. 17. Пасище в района на Валявишките езера 

 

 

 
Фиг. 18. Еутрофикация на Голямото Валявишко езеро в следствие на системен водопой 

на едър рогат добитък 
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1.16.5. Горско стопанство 

Разделът „Горско стопанство“ подробно е разгледан в Сборник „Гори“ 

 

 

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 

 

1.16.6.1. Брой и динамика на популациите на ловните видове за последните 10 

години. 

 

Благороден елен (Cervuselaphus) – Силно застрашен от изчезване като обитава в 

ограничени количества периодично. Придържа се към масивните горски комплекси на 

парка. Няма реални данни за численост и състояние на територията на НП „Пирин“. Не 

се посочва в ежегодните пролетни таксации през последните 10 години. Наблюдавани и 

засичани са единични или на много малки групи, предимно мигриращи елени по 

границите на парка с горските и ловните стопанства. Няма данни за сватбовища и 

сватбуващи елени през есента. Потенциала на местообитанията е добър и от 

предварителния модел изчислените нормални запаси на вида са около 180 броя при 

среден трети бонитет. Възстановяването на популацията не може да стане по естествен 

начин и е задължително разселване на благородни елени. Необходими са съвместни 

дейности и работа със стопанисващите дивеча в прилежащите територии на парка тъй 

като популацията е една и съща поради хранителната миграция на благородния елен.  

 

Сърна (Capreoluscapreolus)– разпространена повсеместно на цялата територия на НП 

„Пирин“. Данни за състоянието и числеността на сърните преди 20 години показват 

запас от порядъка на 400 бр. Потенциала на местообитанията е добър, като от 

предварителния модел изчислените нормални запаси на вида са около 580 броя при 

среден трети бонитет. Действителните запаси на сърната са стабилни през последните 

10 години: 200 – 220 бр., но търпи и най-големи загуби от хищниците, бракониерството 

и тежките зими, поради това очакваното нарастване числеността на сърната не се 

забелязва. Друга причина са и местата с надморска височина над 1500 м., където често 

сърните при тежки зими остават да обитават сравнително малки територии и при липса 

на храна и невъзможност за миграция търпят значителни загуби (фиг. 1). 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.6.1.1. Динамика на популацията от сърна (Capreoluscapreolus) 
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Дива свиня (Susscrofa) – Поради голямата пластичност на вида нормалният 

(допустимият) запас от предварителния модел е 200 бр., като е доста по-нисък от 

действителния който е около 400 бр. За борба срещу чумата по дивите прасета се 

залагат ваксини във всички паркови райони. Наблюденията показват, че има места, 

където дивата свиня намира естествена храна и спокойствие, като има ограничен район 

на местообитание и дори при лоши метеорологични условия почти не напуска 

границите на парка. Това са райони с букови насаждения, а в откритите площи са се 

настанили папрати и кореноплодни растения. За съжаление тези места са изключително 

малко на територията на парка. Ниският запас, липсата на конкуренция и 

гореспоменатите факти са едни от основните причини зрелите глигани да имат голям 

периметър на движение и да мигрират в съседните (прилежащи) територии на парка. 

Популацията е със силно разстроена полова и възрастова структура поради груповия 

лов на териториите на ловните сдружения (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 1.16.6.1.2. Динамика на популацията от дива свиня (Susscrofa) 

 

Вълк (Canislupus) - запасите на вълка намаляват но са високи през последните години, 

има допустими щети върху дивеча и селскостопанските животни. Характерна негова 

особеност е придвижването на големи разстояния за малки периоди от време, както и 

големи разлики в половата и възрастовата структура на запаса в различните периоди на 

годината. Всичко това увеличава трудността на таксацията му и определянето на 

реалните параметри на популацията. Въпросът за нормалният запас на вълка е 

дискусионен. В различни публикации се посочват различни числа. Във всички случаи, 

обаче той трябва да бъде функция на моментния запас на копитния дивеч, като се взема 

предвид коефициента на прираст на различните видове. През последните няколко 

години запасите на вълка са сравнително постоянни – около 40 бр. (фиг. 3) 

 

 
Фиг. 1.16.6.1.3. Динамика на популацията от вълк (Canislupus) 
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Див заек (Lepuseuropaeus)- обитава повсеместно, предимно откритите площи с ниска 

растителност, както и изредени горски комплекси и плътни горски масиви в по 

ограничено количество. Липсата на голи площи, както и голямата надморска височина 

определят и сравнително постоянния равномерен запас от около 250 бр. (фиг. 4) 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.6.1.4. Динамика на популацията от див заек (Lepuseuropaeus) 

 

Глухар (Tetraourogallus) – характерен вид за територията на НП „Пирин“ Данните за 

запаса на глухара от преди 20 години са около 220 бр. Последните 10 години 

числеността му намалява от 190 до около 100 бр. Таксацията през 2013 год. отчита 97 

бр. Потенциалът на местообитанията е около 230  птици. Промените в местообитанията 

на глухара са твърде динамични и това корелира с динамиките в параметрите на 

популацията му. При всички положения осигуряването на спокойствие по време на 

размножителния и гнездовия период ще намали загубите и ще увеличи коефициента на 

прираст. Доказано е, че в радиус от 500 до 1000м. около токовището гнездят 

приблизително 90% от женските птици. Това означава, че е необходимо да бъде 

осигурено спокойствие в районите около токовищата минимум още един месец след 

приключване на брачния период. По този начин ще се даде възможност глухарките да 

измътят пиленцата и след това, да продължат отглеждането на своите малки. 

Направените проучвания, безспорно доказват, че за нормалното съществуване на 

популациите от глухар е необходимо да се обръща особено внимание не само на 

токовищата, но и на местата за гнездене и периодът през който женските птици снасят 

яйца, мътят и отглеждат малките пиленца. Това означава, че за глухарите не трябва да 

се мисли само по време на тяхното токуване. Промяната в характера на гората и 

засиленото човешко присъствие в местата за токуване и гнездене дори и през лятото 

води след себе си до съответно изместване на птиците в търсене на нови подходящи за 

тях условия (фиг. 5). 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

51 

 
                   Фиг. 1.16.6.1.5. Динамика на популацията от Глухар (Tetraourogallus) 

 

Яребица (PerdixPerdix) – обитава предимно периферните, ниски райони по границите с 

парка. Таксацията от 2013 г. показва 113 бр. пролетен запас. Не може да се очаква 

висок запас и стабилна популация поради факта, че яребицата намира по добри условия 

и местообитания в териториите на ловните дружини, където се подхранва и разселва.  

 

Кеклик (Alectorisgraeca) – Среща се на малки ята по високите билни части на Пирин. 

Ежегодните таксации показват сравнително постоянен запас от около 50 бр. Голямата 

надморска височина ограничава развитието на популацията на този вид (фиг. 6). 

 . 

 

 
 

Фиг. 1.16.6.1.6. Динамика на популацията от кеклик (Alectorisgraeca) 

 

 

Проблеми/ рискове : 
 

Благороден елен (Cervuselaphus) – Необходими са сериозни мерки за опазване и 

възстановяване на популацията от благороден елен на територията на НП „Пирин“. 

Застрашена е от пълно изчезване. 
 

Сърна (Capreoluscapreolus)– От изключителна важност за оцеляването на приплодите 

на сърната е осигуряването на спокойствие по време на раждането и отглеждането на 

новородените. Необходимо е да се засили контрола по осъществяване на тези дейности, 

които оказват негативно отношение – пашата на домашни животни и безпокойство от 

туристи. Значителни щети върху популацията на сърните нанасят вълците.   
 

Дива свиня (Susscrofa) – Популациите са силно разстроени като полова и възрастова 

структура, което намалява прираста, и увеличава естествените загуби. Това се дължи на 
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факта, че голяма част от дивите свине и особено майките и младите животни през 

зимата а през сватбения период и глиганите, мигрират търсейки храна и попадат в 

ловните полета на дружините, където се отстрелват. Отстрелът на свинете майки е 

масова практика, като последиците се задълбочават и след това, защото останали без 

закрила тези приплоди и млади животни или биват доизбивани по време на гонките, 

или стават безпроблемна плячка за вълците. Останали без майка приплодите оцеляват 

изключително рядко до следващата пролет, особено при трудните зимни условия, 

каквито са в Пирин. Необходими са мерки за подобрение на половата и възрастова 

структура на популацията и поддържането на допустими запаси с цел ограничаване на 

щетите от дива свиня. 
 

Вълк (Canislupus) - В България не се води статистика на убитият от хищници дивеч. 

Биологията на вълка и мечката налага различен подход при минимизиране щетите от 

тези два вида. Поради големите райони на обитаване често вълци се отстрелват в 

съседните на парка ловностопански райони. Плътността на територията на парка е 

значителна и поради факта, че пашуват много домашни животни. Необходими са мерки 

за контролиране числеността на  вълка. 
 

Глухар (Tetraourogallus) – Основните негативни фактори за развитието на 

популацията са: 

- Промяна на естествения биотоп на токовищата в резултат на настаняване и израстване 

на естествен подраст. 

- Бракониерство. 

За стабилизиране запасите на глухара трябва да се отделят значителни сили и средства, 

не само преди и по време на токуването и най-вече да се обърне внимание на щетите, 

които търпи от дребните хищници. 
 

Основни проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на НП „Пирин“ 
- Миграция към прилежащите територии, тежки зими 

- Не достатъчна хранителна база (открити площи, поляни, бръстилища) 

- Интензивна (прекомерна) паша на домашни животни 

- Нарушени полови и възрастови структури 

- Безпокойство 

- Бракониерство 

- Висока плътност на хищниците 

- Завишена плътност на скитащи и бездомни кучета 

 

В Приложение 1.16.6.1.1 са представени локациите на дива свиня, сърна и вълк за 

2011, 2012 и 2013 г., представено в CD към Сборник Социално-икономически аспекти 

 

В Приложение 1.16.6.1.2. са представени таксациите на различните видове 

(растителни, птици, бозайници и др.) за периода от  2000 до 2013 г., представено в 

CD към Сборник Социално-икономически аспекти 
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1.16.6.2.  Любителски риболов на територията на НП „Пирин” 
 

На настоящия етап на територията на НП „Пирин” са регистрирани 4 вида риби: 

Балканска пъстърва (Salmo trutta Linnaeus, 1758); Лещанка (Phoxinus phoxinus 

Rafinesque, 1820); Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) – 

интродуциран вид от С. Америка; Сивен (Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)) - 

интродуциран вид от С. Америка (Приложение  табл. 1.16.6.2.1.).  Видовете  Планински 

кефал (Telestes souffia (Risso, 1826) и Европейска змиорка (Anguilla anguilla (Linnaeus, 

1758)) се приемат за изчезнали от територията на НП „Пирин”  

Оценено е ресурсното значение на ихтиофауната на територията на парка по 

видове и местообитания. С най-голяма икономическа значимост в конкретните 

обследвани местообитания са оценени представителите на Salmonidae (балканска и 

дъгова пъстърва и сивен). От тях първостепенно значение заема балканската пъстърва 

(Salmo trutta), отличаваща се с най-висока численост и най-широко разпространение, 

спрямо останалите обследвани видове. Видовете сивен и американска пъстърва са 

интродуцирани северноамерикански видове. Констатираното ограничено 

разпространение и ниска численост на техните популации се свързват с ограниченото 

зарибяване с тези видове. Лещанката е естествен вид за реките. По предходни 

изследвания и според настоящото изследване лещанката е установена и в голяма част 

от изследваните езерни екосистеми на парка. 

Със заповед на директора на Парка, както и чрез заповеди на министъра на 

Земеделието и храните всяка година се посочват разрешените и забранени места за 

риболов. Забраните са свързани най-вече със скорошно зарибяване на определени 

водоеми или намаляване на запасите от риба. Определени са правила и норми за 

зарибяване и риболов на територията на НП, съгласувано с ИАРА и МЗХ (Заповед 

№РД 09-223 от 10.04.2014, МЗХ; Заповед РД 09-112 от 25.02.2014, МЗХ; ; Заповед РД 

59/31.07.2014 на директора на НП „Пирин“ Заповеди за забрана  за риболов през 

периода 2004 – 2014 от директора на НП „Пирин“).  

През периода 2004 – 2014 г. риболовът на територията на Парка е разрешен в 

законоустановените срокове в езерата и реките извън резерватната зона („Iа" ) и зоната 

за ограничаване на човешкото въздействие („Iб").  

 През периода 2004-2014 г. на основание чл.21, т.11 и т.16 от Закона за 

защитените територии, чл.12, ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите, и ПУ на 

НП „Пирин" ,04 риболовът на територията на НП „Пирин" е забранен в следните езера, 

реки и участъци от тях, както следва:  

 

 Езера, които попадат в зона „Iа" (резерватна зона) и зона „Iб" (зона с ограничено 

човешко въздействие) и са абсолютно забранени.  

 Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Газейски, Полежански, 

Бански, Рибни, Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко езеро, Горно 

рибно василашко, Тевно василашко, Суходолско, Горното, Средното езеро.   

 Езера, реки и участъци от тях извън резерватната зона. 

 Забранени и разрешените места за риболов във водоеми извън резерватната 

територия на НП „Пирин” се посочват със заповед на директора на парка и чрез 

заповеди на министъра на Земеделието и храните всяка година. Забраните са свързани 

най-вече със скорошно зарибяване на определени водоеми или намаляване на запасите 

от риба. 
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Парковата охрана следи всички привърженици на любителския риболов за 

спазването на нормите и режимите на Плана за управление. 

 

Зарибителни мероприятия на територията на НП „Пирин” 2004 -2014 г. 

 

Любителски риболов в сегашните територии на НП „Пирин” има от началото на 

миналия век. За да бъдат задоволени нарастващите потребности на тази група от хора е 

започнало зарибявания на реки и езера. В някои от езерата в миналото никога не е 

имало риба. Такива са Стрижишкото, Тодорини очи, Горно Превалско, Кременски, 

Тевно езеро, Окото и др. Едно от първите зарибявания е в края на 50-те години, с 

дъгова пъстърва в Стрижишкото езеро. По-късно, в края на 70-те години, масово в 

езерата е внесен сивен и европейски липан в Муратово езеро. 

През периода 2004-2014 година от ДНП „Пирин” се финансира и провежда 

зарибяване със зарибителен материал от Балканска пъстърва (Salmo trutta) на водоеми 

на територията на парка. 

Зарибителни мероприятия са проведени ежегодно през посочения период с 

изключение на 2008 и 2013 г, когато не е извършено такова. Зарибяването от 2007 г. до 

настоящия  момент е извършено с еднолетки от Рибовъдно стопанство „Тошков чарк” 

гр. Батак, по данни от дирекцията на парка. 

 През 2014 г. е проведено зарибяване със зарибителен материал от Балканска 

пъстърва (Salmo trutta) на водоеми на територията на парка от ДНП ”Пирин”, както и 

по проекта: Обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на поддържащи и 

възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект DIR 5113325-3-

91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, 

финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Обособена позиция 

№ 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на 

балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, 

от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.  

 Рибките, предназначени за зарибяване по този проект са получени от родителски 

индивиди, принадлежащи към местни популации балканска пъстърва чрез събиране на 

полово зрели екземпляри от различни притоци на река Места (в т. ч. Бъндеришка река, 

река Глазне, река Изток, Вотречка река, река Бяла Места), за чийто участъци не е 

извършвано скорошно зарибяване. Хайверните зърна са излюпени и рибките отгледани 

до необходимия за зарибяване размер в  Рибовъдно стопанство „Тошков чарк“, гр. 

Батак  и прехвърлени в  Рибовъдно стопанство „Феруница“, гр. Якоруда на р. Бяла 

Места, където са доотгледани при условия, имитиращи естествените. (Стефанов, 2014 

финален отчет).  

Зарибителните мероприятия на НП „Пирин“ се осъществяват до 31.10.2014 г. 

В парковите участъци са проведени зарибявания с еднолетки на Балканска 

пъстърва (Salmo trutta) през периода 2004 - 2014 г. във следните езера и реки със 

съответния брой зарибителен материал. Общият брой на количеството зарибителен 

материал на територията на ДНП „Пирин” за 2014 г. е 65 000 бр., като от тях 

зарибяването от ДНП „Пирин” е в размер на 30 000 бр., а по проекти - 35 000 бр. 

(Приложение табл. 1.16.6.2.2.).  

 

През 2014 г. са зарибени водоеми от Д НП „Пирин” в ПУ „Вихрен” - Муратово 

езеро, езеро  Окото, Рибно езеро, Превалски езера, Долно Василашко езеро,  

Валявишки езера и р. Дамяница и  в ПУ „Безбог” - Безбожко езеро  и Попово езеро. 
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 Зарибяването на водоеми през 2014 г. на територията на НП „Пирин” по  

Дейност № 1.2. „Опазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва 

(Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”на посочения проект е 

следното: в ПУ „Вихрен” са зарибени р. Дамяница (5 000 бр.). и р. Бъндеришка (4000 

бр.) ; в ПУ „Безбог”  р. Ретиже (7000 бр.) и р. Дисилица (3000); в ПУ „Каменица” р. 

Сърчалица (3000 бр.), р.Беговица (3000 бр.); в ПУ Трите реки Третата река(3000 бр.) и 

Средна река (2000 бр.); в ПУ „Синаница”  р. Загаза (3000 бр.) и р. Синанишка (2000 бр.) 

(Стрефанов, 2014, финален отчет). 

 

Зарибени водоеми на територията на НП „Пирин” по години през периода  

2004 -2014 г. 

 

 През 2004 г. са зарибени  10 езера (общ зарибителен материал 38 200 бр.) – 

Рибно езеро, Дългото, Голямо Валявишко, Тевно, Горно спанополско, Долно 

спанополско, Синанишко, Безбожко, Окото, Муратово. 

 През 2005 г. е зарибено 1 езеро Голямо Валявишко (с 5000 бр. зарибителен 

материал) и през 2006 г.1 езеро - Долно Василашко езеро (4000 бр.). 

През 2007 г.  са зарибени 3 езера - Голямо Валявишко, Долно Василашко и Тевно езеро 

с общ зарибителен материал 5580 бр. 

 През 2009 са зарибени общо 23 броя водоеми, от които 12 езера и 11 реки (общ 

зарибителен материал 50 000 бр.) Езера - Башлийско езеро, Спанополско езеро, 

Мозговишко езеро, Арнауд дере, Гергийски езера, Синанишко езеро, Муратово езеро, 

Превалско езеро, Долно василашко, Голямо валявишко езеро, Безбожко езеро, Попово 

езеро; Реки Дясна река, Средна река, Лява река, Козя река, Беговишка, Шашка река  

Гергийска река, Влахинска река, река Загаза, Демянишка река, Бъндерийска река . 

 През 2010 г. са зарибени общо 3 реки (общ зарибителен материал 8000 бр.) - р. 

Влахина - 2000, р. Загаза - 4000, р. Невурзумска – 2000 бр. 

 През 2011 са зарибени общо 22 броя водоеми, от които 9 езера и 13 реки (общ 

зарибителен материал 66 000 бр.). Езера - езеро Окото, Дълго езеро, Превалско езеро, 

Долно Валявишко езеро, Долно Василашко, Синанишко езеро , Спанополско езеро, 

Тевно, Циркус Чаира (Бъбрека).; Реки – р. Демяница, Милева река, Алексова река, р. 

Туфча, р. Десилица, р. Ретиже,  Типишка река,  р. Загаза, р. Влахина, р. Герийска, Дясна 

река, Голяма спанополска река, Мозговишка река. 

 През 2012 са зарибени общо 12 броя водоеми, от които 4 езера и 8 реки (общ 

зарибителен материал 28 800 бр.).  Езера - Муратово езеро,  Долно Василашко езеро, 

Долно Валявишко езеро, Трето Превалско езеро; Реки- р. Безбожка, Алексова река, р. 

Загаза, р. Гергийца, Влахинска река, р. Беговица, Крива река, Средна река. 

 През 2014 са зарибени общо 18 броя водоеми,  от които 8 езера и 10 реки (общ 

зарибителен материал 65 000 бр.). Езера - Муратово езеро, езеро Окото, Рибно езеро, 

Превалски езера (Трето езеро), Долно Василашко езеро, Валявишки езера (Долно 

Валявишко езеро), Безбожко езеро, Попово езеро;  Реки – р. Демяница, р. Бъндеришка, 

р. Десилица, р. Ретиже, р. Сърчелийца, р. Беговишка, р. Демиркапийска, р. Средна, р. 

Загаза , р. Синаница. 

 

 Общият брой зарибени водоеми, както и зарибяването по езера и реки  по 

години е много неравномерно. От посочения 10 годишен период, през две години 

липсва зарибяване (2008 и 2013 г), 4 години са зарибявани по-малко от 5 водоема и 4 

години се наблюдава зарибяване на 10 и повече водоеми. Най-много зарибени водоеми 

се регистрират през 2009 година – общо 23 броя, от които 12 езера и 11 реки,  следвани 
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от  тези зарибени през 2011 г. с общо 22 водоема, от които  9 езера и 13 реки и през 

2014 г. от зарибени 18 водоема 8 са езера и 10 реки. Най-макък брой зарибени водоеми 

само по 1 езеро се наблюдава през 2005 и 2006 г, следвани от 2007 и 2010 г., когато са 

зарибени по 3 водоема фиг.  1.16.6.2.1. и табл. Приложение 1.16.6.2.2. 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.6.2.1. Брой зарибени водоеми на територията на НП „Пирин” по години през 

периода 2004-2014 г. 

 

 

 

Вариране в числеността на зарибителния материал от Балканска пъстърва (Salmo 

trutta) в НП „Пирин” 2004-2014 г. 

 

Наблюдава се вариране на количеството зарибителен материал,  използван през 

изминалите 10 години. Най-голям е броят на използвания зарибителния материал през 

2011 (66 000 бр.) и 2014 (65 000 бр.), следван от количеството през 2009 – 50 000 бр.  

Най-малък зарибителен материал се използва през 2006 и 2005 г., когато е зарибен по 1 

водоем  съответно с 4000 бр. и 5 000 бр. (фиг. 1.16.6.2.2.) 
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Фиг. 1.16.6.2.2. Вариране в числеността на зарибителния материал от Балканска 

пъстърва (Salmo trutta) в НП „Пирин” 2004 -2014 г 

 

 

Зарибяване на водоеми в НП „Пирин” по паркови участъци 

 

 През периода 2004-2014 г е проведено зарибяване с балканска пъстърва във  6 

паркови участъка: ПУ Вихрен,  ПУ Безбог, ПУ Синаница, ПУ Каменица, ПУ Баюви 

дупки и ПУ Трите реки. Броя на зарибяваните водоеми в парковите участъци варира, 

като най-голям брой зарибени водоеми има в ПУ Каменица (15), следван от в ПУ 

Вихрен  (11), а най-малък брой се отчита в ПУ Баюви дупки и ПУ Трите реки - само по 

2 реки (табл. 8) .  

 Най-голям брой зарибителният материал е използван при зарибяването  в ПУ 

Вихрен  (104 630 бр), следван от ПУ Каменица с 58 100 бр., и най-малко в ПУ Баюви 

дупки (8 800 бр) (табл. 1.16.6.2.1.). 

 

Таблица 1.16.6.2.1. Брой зарибени вовоеми и брой зарибителен материал по паркови 

райони в НП „Пирин” през периода 2004-2014 г.  

ПУ Брой зарибени 

водоеми 

Брой зарибителен 

материал 

Вихрен 11 104 630 

Каменица 15 58 100 

Синаница 7 42 200 

Безбог 6 40 950 

Баюви дупки 2 8 800 

Трите реки 2 9 000 

 

Посочените данни са от предоставени данни от Д НП „Прини” и двата доклада” 

Oтносно: четири годишното изпълнение на Плана за управление на Национален парк 
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“Пирин”, за периода 2004 -2008 на директор инж Г. Грънчаров и за периода 2008-2012 

г. на директор инж Г. Мечев, както и по издадените заповеди за забрана на риболов в 

определени водоеми на територията на НП „Пирин” от Министъра на земеделието и 

храните и директора на НП „Пирин”. 

 

Препоръки за зарибяване на територията на НП „Пирин” през следващ период 

 

1. Зарибяването на територията на НП „Пирин” да става с балканска пъстърва 

само с контролиран зарибителен материал. 

2. Числеността на зарибителния материал да бъде съобразявана с водния дебит 

на местообитанията и хранителната база с оглед екологично равновесие и баланс в 

трофичната структура на сладководните езерни и речни екосистеми, насочени към 

опазване на наличното биологично разнообразие.  

3. Да не се увеличава разпространението и зарибяването с дъгова пъстърва 

(американска пъстърва), тъй като тя е значително по-еврибионтна от балканската 

пъстърва. Увеличаването на разпространението и на числеността й крие потенциални 

рискове за изместване на балканската пъстърва от типичните й местообитания и крие 

реални рискове от ограничаване и в определени случаи до ликвидиране на 

автохтонните й популации. Да не се извършват зарибявания с американска пъстърва. 

4.  При необходимост за нуждите на любителския риболов да се зарибява само с 

триплоидни екземпляри сивен, поради това че са стерилни и не се кръстосват с 

балканската пъстърва. 

6. Риболовен туризъм да се разрешава само от езера и реки, които са обект на 

ежегодни зарибявания и които са разположени в близост до туристически обекти и до 

туристически пътеки. Тези водни обекти да бъдат под специален режим, отнасящ се 

както за зарибяванията (срокове, обем на зарибителния материал и др.), така и за 

риболов (разрешителни, стръв, период за риболов и др.). Всички тези дейности да бъдат 

научно обосновании и да са под строг контрол.  

7. Подходящи езера за любителски риболов са: Окото, Муратово езера, 

Спанополски езера, Синанишко ез., Дълго и Рибно Бъндеришко езеро, Голямо 

Валявишко езеро, Тевно езеро, Безбожко ез., Попово ез., Рибни безбожки езера, Трето и 

четвърто превалски. От реките подходящи са долните и средни течения на: Демяница, 

Бъндерица, Ретиже, Десилица, Голяма спанополсла река, Третата река 

4. Риболовът да се осъществява преумуществено през почивните и празнични 

дни, през светлата част на денонощието и при спазване на изискванията и разпоредбите 

съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.  

5. Под специален режим да бъдат: Джангалски езера, Брезнишки езера, 

Корнишки езера, Десилишки езера, Беговишки езера, Малокаменишки езера, Митрово, 

Аргирово, Куклено (Бегово) езеро, Бански езера, Езера Момини двори, Самодивски 

езера, Георгийски езера. Да се провежда перманентен мониторинг за тяхното опазване 

и състоянието на ихтиоресурсите им. 

6. Контрол върху изграждането на хидротехнически съоръжения (прагове, ВЕЦ 

и др.) с цел опазване на рибните популации. 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ  табл. 1.16.6.2.2. е посочено количеството зарибителен материал и 

зарибените водоеми на територията на НП „Пирин” по години за периода 2004-2014 

г.;. В  ПРИЛОЖЕНИЕ  табл. 1.16.6.2.1. е посочено  Разпределението на установените 

видове риби във водоемите на територията на НП „Пирин”. 
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1.16.6.3. Констатирани нарушения при любителски риболов през периода  2004-2014 г. 

 Риболовът в непозволено време води до намаляване на размера на рибните 

популации, особено на популациите на реликт Ния вид балканска пъстърва, което може 

да причини изчезване на този вид от някои водоеми на територията на НП „Пирин”.  

Броя на констатираните нарушения при риболов на територията на НП „Пирин” се е 

увеличил малко в сравнение в минал период от 21 броя за периода 1993-2000 г. по 

данни от ПУ „Пирин”’04 на 27 броя за периода 2004-2014 г., като през 2008, 2010 и 

2014 г. не са констатирани такива.  

 Най-общо нарушенията при любителски риболов могат да се обединят в три 

групи нарушения: риболов без риболовен билет, риболов в непозволено време и 

риболов в  забранена зона. Най-много са регистрираните нарушенията за риболов в 

забранена зона (11 броя), следвани от тези за риболов в непозволено време (9 броя), а 

най-малко са -  риболов без билет (7 броя) (табл. 1.16.6.2.2. и Приложение табл. 

1.16.6.3.1).   

 През 2005 г. са регистрирани най-много нарушения при любителски риболов 7 

броя,  съответно 2 за риболов в непозволено време (ПУ „Синаница”) и 5 нарушения без 

билет (ПУ „Вихрен”, ПУ „Безбог”, ПУ „Каменица”). 

 През 2012 г. е регистрирани 4 нарушения, от тях 1 нарушение за риболов в 

непозволено време в ПУ „Каменица” и 3 нарушения в ПУ „Безбог” (Приложение  табл. 

1.16.6.3.1). През 2013 г. са регистрирани 5 нарушения, от които 4 за риболов в 

забранена зона и 1 за риболов в непозволено време. 

 През 2004 г. и 2011 г. са установените по 3 нарушения. Регистрирани са 1 брой  

риболов без билет и 2 броя риболов в непозволено време през 2011 г и 3 броя риболов в 

забранена зона. През 2007 г. се отчитат 2 нарушения - риболов в непозволено време.  

През 2009 г. се отчита 1 нарушение за риболов в непозволено време (табл. 1.16.6.2.2.  и 

Приложение  табл. 1.16.6.3.1.).   

 От представените данни се установява, че на територията на НП „Пирин” през 

изминалия 10 годишен период 2004-2014 г. са отчетени много малко нарушения в 

интервала от 0 през 2008, 2010 и 2014 г. до 7 броя през 2005 г. Данните за нарушенията 

за периода от 2004 до 2014 г. са предоставени от ДНП „Пирин”. Проведени са 

разговори с служители в хижите, местното население и риболовци върху проблеми с 

риболова, негативни въздействия върху рибните популации и др. 

 По данни от Дирекцията на НП „Пирин” регистрираните нарушения през 

последните 10 години от действието на ПУ‘2004 г, са както следва: 

 

Таблица 1.16.6.2.2. Брой нарушения на незаконен риболов на територията на НП Пирин 

Парков 

район/година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо 

Вихрен - 2 - - - - - - - - - 2 

Байови 

дупки - - - - - - - - - - - 

- 

Синаница - 2 - - - 1 - - - 1 - 4 

Каменица 3 1 1 2 - - - - 1 - - 8 

Безбог - 2 1 - - - - 3 3 4 - 13 

Всичко 3 7 2 2 - 1 - 3 4 5 -  
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Влияние на любителския риболов 

 

 Любителски риболов в сегашните територии на НП „Пирин” има от началото на 

миналия век. Нарастването на туристическият поток и увеличаването на 

привържениците на любителският риболов, оказват натиск върху рибните популации. 

За задоволяване на нуждите на любителите риболовци се е наложило зарибяване на 

част от реките и езерата в НП „Пирин”, като за една част от водоемите преди това 

изобщо не са били зарибени (напр. Окото, Тодорини очи, Джангалски езера (Кременски 

езера), Тевно езеро, Горно превалско ез. и др.).  Долно Василяшко езеро, намиращо се  

границите на резерват „Юлен“,  въпреки, че е обект на редовно зарибяване да не се 

допуска риболов във него, за да се запазят автохтонните популации на балканска 

пъстърва.  

 

 Проведени са разговори със служители в хижите, служители в системата на 

горите, националните паркове и РИОСВ,  местното население и риболовци върху 

проблеми с риболова, негативни въздействия върху рибните популации и др. 

Направена е справка за зарибяването по документи предоставени от Д НП „Пирин”. 

 

Туристически натиск върху рибните популации и ползване на водните обекти 

 

 Основен изходен пункт в тези паркови участъци за хижите Бъндерица, Вихрен и 

Демяница е гр. Банско, а за х. Гоце Делчев и х. Безбог - гр. Добринище. От х. Гоце 

Делчев до х. Безбог има двуседалков лифт, който засилва туристическия поток до 

Безбожкото езеро и разположените по-високо (Рибни езера, Попово ез и др.). 

До повечето езера има туристически маркирати пътеки, което прави достъпа на туристи 

и риболовците лесен до тях, особено за по-ниско разположените езера. Най-посещавани 

са езерата като Долното Валявишко, Долно Василашко, Окото, Безбожко, Попово, 

Рибно бъндеришко, Жабешко, Превалски езера, Рибни езера, Кременски, Чаирски, 

Спанополските  и др. Бреговете им са утъпкани от риболовците. 

 Най-използвани за любителски риболов са реките Демянишка, Бъндеришка, 

Бяла река, Черната вода, Ретиже, Беговица, Третата река (Демиркапийска), 

Спанополска, Мозговица, Козята река. Поради по-голямото им пълноводие рибните 

запаси в тях са по-големи отколкото в останалите водоеми. 

 В някои от езерата поради разположението им в циркус непосредствено под 

върха се наслагват лавини, което препятства развитието на рибните популации в тях. 

Обикновено излетите до езерата са еднодневни с връщане за нощувка до 

туристическите обекти, но се срещат и редки случаи на пренощуване с палатка край 

езерата. 

 

Проведени изследвания върху интиофауната на ПН „Пирин” през 2014 г. 

 

 Проведени са изследвания за  разпространението и състоянието на ихтиофауната 

на НП „Пирин”, включително и за приоритетния за парка вид риба лещанка (Phoxinus 

phoxinus) на територията на ПУ Вихрен, ПУ Безбог, ПУ Каменица, ПУ Синаница, ПУ 

Трите реки и  ПУ Баюви дупки. През посочения перод на територията на НП „Пирин” 

са установени 4 вида риби (балканска пъстърва, сивен, американска пъстърва, 

лещанка). 
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Допълнителни бележки   

 

 През провеждане на теренните изследвания върху ихтиофауната на НП „Пирин” 

през периода 08.07 - 04.10. 2014 г. се наблюдаваха големи пашуващи стада от едър 

рогат добитък – крави по поречията на р. Мозговица, Чаирска река (р. Поленица), р. 

Спанополска, р. Беговица, Третата река (в района на хижа „Пирин”) и река Валявица и 

покрай Долното Валявишко езеро,  Спанополско езеро, Георгийски езера, Беговишки 

езера и Аргирово езеро. Тези стада бяха оставени без надзор от пастирите и се 

охраняваха от 4-5 каракачански кучета. Това често застрашаваше здравето и 

сигурността ни, както и затрудняваше теренните изследвания.  

 

 По-голямата част от тези стада се бяха разположили върху самите маркирани 

туристически пътеки (река Мозговица, река Спанополска, Беговишки езера, Третата 

река,  Средната река (Башмандренска река).  

 

 През периода 26.07 - 04.10. 2014 г.  при провеждане на теренните изследвания 

върху ихтиофауната на НП „Пирин” се наблюдаваха стада от среден добитък, овце по 

поречието на Третата река, Средната река (ПУ Трите реки),  река Ретиже (ПУ Безбог),  

и при Рибните езера (ПУ Безбог) и Влахини езера. 

 

 Според заповедите за издаване на разрешителни за паша (Заповед № РД-24, от 

16.04.2013 г., гр. Банско). и от препоръките от ПУ НП „Пирин”, 2004 г.  при издаване 

на разрешителните за паша не се допускат следните ограничения: - Паша на добитък в 

близост до 100 м до туристически обекти, туристически маршрути и други 

инфраструктурни обекти; - Стадата да се съпровождат от овчарски кучета без 

спъвачки;. 

По-голямата част от тези стада се баха разположили върху самите маркирани 

туристически пътеки (река Мозговица, река Спанополска, Беговишки езера, 

Третатарека, Средната река). 

 Голяма част от маркировките на терен и тези в маркирани маршрути на 

туристическите карти, както и на картите в хижите на територията на НП „Пирин”   се 

разминават по цвят, или съвсем липсват. Това много затрудни теренните проучвания. 

До някои водоеми дори горки немаркирани пътеки липсват, заобиколени са от клекови 

масиви и достъпа до тях въпреки опитите ни да стигнем до тях не се осъществи. 

Положително върху развитието на туризма на територията на НП „Пирин” би се 

отразило допълването и актуализирането на маркираните маршрути в картите. 

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ табл. 1.16.6.3.1. са посочени местата и видовете нарушения при 

любителски риболов на територията на НП „Пирин” през периода 200-2014 г. 

 

 

Препоръки за опазване на рибните популации 

 

 Под специален режим да бъдат всички езера и реки на територията на 

двата резервата – Баюви дупки – Джинджирица и Юлен (ІА) и зоните за ограничаване 

на човешкото въздействие (Іb, ІІb), с цел опазване на местообитанията и популациите 

на балканската пъстърва. Да не се допуска спортен риболов, нерегламентирано 

зарибяване, бивакуване. Да бъде максимално ограничен туристическия поток. Да се 

разработи дългосрочен план за мониторинг на автохтонната ихтиофауна.  
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 Риболовен туризъм да се разрешава само от езера и реки, които са обект 

на ежегодни зарибявания и които са разположени в близост до туристически обекти и 

до туристически пътеки. Тези водни обекти да бъдат под специален режим, отнасящ се 

както за зарибяванията (срокове, обем на зарибителния материал и др.), така и за 

риболов (разрешителни, стръв, период за риболов и др.). Всички тези дейности да бъдат 

научно обосновани и да са под строг контрол.  

    Подходящи езера за любителски риболов са: Окото, Муратово езера, 

Спанополски езера, Синанишко ез., Дълго и Рибно Бъндеришко езеро, Голямо 

Валявишко езеро, Тевно езеро, Безбожко ез., Попово ез., Рибни безбожки езера, Трето и 

четвърто превалски. От реките подходящи са долните и средни течения на: Демяница, 

Бъндерица, Ретиже, Десилица, Голяма спанополсла река, Третата река 

    Под специален режим да бъдат: Джангалски езера, Брезнишки езера, 

Корнишки езера, Десилишки езера, Беговишки езера, Малокаменишки езера, Митрово, 

Аргирово, Куклено (Бегово) езеро, Бански езера, Езера Момини двори, Самодивски 

езера, Георгийски езера. Да се провежда перманентен мониторинг за тяхното опазване 

и състоянието на ихтиоресурсите им. 

 Необходимо е да се засили контрола и санкциите при нарушения при 

риболов на територията на НП „Пирин”, да се засилят управленските мерки за 

намаляване на нарушенията през следваните години.  

 Да се обърне особено внимание и да се намали  риболовът в забранена 

зона и риболов в непозволено време.  

 Риболовът в забранена зона и в непозволено време засяга и въздейства 

негативно върху състоянието на автохтонната ихтиофауна (балканската пъстърва  и 

лещанка) и най-вече върху размера и състоянието на популациите на балканската 

пъстърва. През периода 2004-2014 г. риболов в непозволена зона е регистриран в ПУ 

Безбог в Рибни, Каменишки и Джангалски езера (в  зона с ограничено човешко 

въздействие), в които водоеми според чл.21, т.11 и т.16 ЗЗТ и чл.12, ал.2 от ЗРА и 

според ПУ на НП „Пирин" 04 е абсолютно забранен риболов (Приложение 1.16.6.3.1.).  

 Трябва да се извършва допълнителен мониторинг и да не се допуска 

намаляване на размера на рибните популации, намиращи се в езера и реки в 

резерватната зона  (Баюви дупки – Джинджирица и Юлен) и зоната с ограничено 

човешко въздействие, тъй като това са автохтонни популации балканска пъстърва и е 

необходимо да се запазят в добро състояние и да служат като контролни популации на 

вида за сравнение с други водоеми. 

   Риболовът в непозволено време води до намаляване на размера на рибните 

популации, особено на популациите на реликтния вид балканска пъстърва, което може 

да причини изчезване на този вид от някои водоеми на територията на НП „Пирин”.   

   Определянето на местата за риболов да бъде научнообосновано. Риболовът 

в тях да се осъществява преобладаващо през почивните и празнични дни, през светлата 

част на денонощието и при спазване на изискванията и разпоредбите съгласно Закона 

за рибарството и аквакултурите. Да не се използва жива стръв за да се предотврати 

навлизането на нетипични за водоемите на НП „Пирин” видове риби.  

    Контрол върху изграждането на хидротехнически съоръжения (прагове, 

ВЕЦ и др.) с цел опазване на рибните популации. 
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1. Норми за лицата, упражняващи любителски риболов 

 

Любителският риболов се разрешава: 

 

 Според заповеди от Директора на ДНП „Пирин”и заповеди на министъра 

на Земеделието и Храните, любителския риболов се разрешава само на лица, 

притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия: 

1. Разрешен период през годината от 1-ви март до 30-септември. 

2. Разрешено време – светлата част на денонощието. 

3. Разрешени дни от седмицата – всички, в делничните дни риболовците са длъжни да 

пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. 

4. Разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука. 

5. Разрешени количества – при еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят 

до 2 кг риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по – голям от 2 кг. - не 

се отнася за американска пъстърва и сивен. 

6. Разрешена стръв – само изкуствена. 

 

 Според заповеди на министъра на земеделието и храните и въз основа на 

закона за рибарство и аквакултури се забранява любителски риболов:  

7. Забранява се улова на риба през периода на нейното размножаване в 

рибностопански обекти по чл. 3 ал 1, т. 1 и 2 от ЗРА: 

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби: 

Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга със срок на забраната 

от 1 октомври до 31 януари. 

 

8. Минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми са 

екземплярите по-малки от 23 см за балканска пъстърва, 22 см  - за дъгова пъстърва 

и 20 см - за сивен. 

 

 

1.16.6.4. Констатирани в последните години нарушения – вид, брой, горещи точки 

и др., свързани с видовете от приложение 4 на Закона за биологичното 

разнообразие и други. 

 

 Обобщение на констатираните в последните години нарушения (по вид, брой, 

горещи точки) са представени в табл. 1.16.6.3.2.1.  (по данни от Д НП „Пирин”). 

Както е видно от нея, най-масови са нарушенията от незаконна сеч на територията на 

Парка (15-33 бр./г., за периода 2011-2013 г) – общо 75 броя. В отчетите на Д НП не са 

посочени количествата отсечена дървесина. 

 

 Други нарушения с по-голяма тежест в извадката за последните години са: 

„паленето на огън и бивакуването извън определените за това места“ – 23 случая (най-

много в ПУ „Безбог“ – 18; „движението и паркирането на МПС извън обозначените 

места“ -  24 случая, най-много в ПУ „Каменица“ – 18 бр. 14 са случаите на незаконна 

паша, 13 са случаите на извършване на дейности без съгласуване с Д НП, и т.н. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.6.2.1. 

 

 

Таблица 1.16.6.2.1. Разпределение на установените видове риби във водоемите на територията на НП „Пирин”. 

№ 

 

 

Вид на водния басейн 

 
ПУ 

 

 

 

 

 

Видове риба 

К
о
н

ст
а
т
и

р
а
н

и
 

н
а
р

у
ш

ен
и

я
 

Езера 

 

 

Phoxinus 

phoxinus 

(Лещанка) 

Salmo 

trutta 

(Балканска 

пъстърва) 

Salvelinus 

fontinalis 

(Сивен) 

Oncorhync

hus mykiss  

(Дъгова 

пъстърва) 

1 Долно Василашко ез Вихрен  +  +      

2 Горно Василашко ез. Вихрен  +  +  +    

3 Тевно Василашко ез Вихрен          

4 Долно Валявишко ез 1 (малко) Вихрен  +     

5 Долно Валявишко ез 2 Вихрен  +  +  +    

6 Горно Валявишко ез Вихрен  +  +      

7  Момини езера ( ез. Момини двори) Вихрен          

8 Жабешко ез. Вихрен          

9 Малко ез 1 над Дълго бъндеришко Вихрен  +        

10 Малко ез 2 над Дълго бъндеришко Вихрен  +        

11 малко ез 2 до Дълго Бъндеришко Вихрен  +        

12 Дълго Бъндеришко ез Вихрен  +  +      

13 малко ез 3 до Дълго Бъндеришко ез Вихрен  +        
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14 Бъндеришко Рибно ез Вихрен  +  +      

15 ез. Окото Вихрен    +      

16 Превалско езеро 4 Вихрен  +  +  +    

17 Превалско езеро 3 Вихрен  +  +  +    

18 Превалско езеро 2 Вихрен  +  +  +    

19 Превалско езеро 1 Вихрен          

20 Муратово ез 1 Вихрен          

21 Муратово ез 2 Вихрен          

22 Хвойнато ез (Муратово ез 3) Вихрен  +  +      

23 Попово ез. Безбог  +  +  +    

24 малко ез 1 до попово ез Безбог  +        

25 малко ез 2 до попово ез Безбог          

26 Рибно безбожко ез Безбог  +  +     + 

27 малко рибно безбожко ез. 1 Безбог  +  +      

28 малко рибно безбожко ез. 2 Безбог  +        

29 малко рибно безбожко ез. 3 Безбог          

30 Безбожко езеро Безбог  +  +      

31 малко ез над Безбожко ез 1 Безбог          

32 малко ез над Безбожко ез 2 Безбог          

33 малко рибно безбожко ез. 4 Безбог  +        

34 Дисилишко ез. Безбог    +      

35 Банско езеро 1 Безбог          

36 Банско езеро 2 Безбог  +  +      

37 малко ез до Банско ез. 2 Безбог          

38 Лакинска река Безбог          

39 Джангалско езеро 1 (Кременско 1) Безбог  +  +  +   + 

40 Джангалско езеро 2 Безбог    +     + 

41 Джангалско езеро 3 Безбог         + 
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42 Полежанско  Безбог  +  +      

43 

Плеше ез (Плешко ез). долното 

заблатено Безбог         

 

44 

малко ез над Попово под 

джангалска Безбог         

 

45 малко ез 2 над попово ез Безбог          

46 поток Самодивски-попово ез Безбог          

47 Самодивско езеро 1 Безбог          

48 поток между 1 и 2 Самодив ез. Безбог          

49 Самодивско езеро 2 Безбог          

50 Самодивско езеро 3 Безбог          

51 Самодивско езеро 4 Безбог          

52 поток над 4-то самод ез Безбог          

53 Самодивско езеро 5 Безбог          

54 Тевно езеро Каменица    +      

55 малко ез 1 до тевно ез  Каменица          

56 малко ез 2 до тевно ез  Каменица          

57 Триъгълното ез. Каменица          

58 Ез 4 до Триъгълното Каменица          

59 Ез 4 до Триъгълното Каменица          

60 Малко ез над тевно Каменица          

61 

малко ез под дясна кралевдворска 

порта/тевно Каменица         

 

62 Малокаменишко триъгълно ез 3 Каменица          

63 Малокаменишко ез 4 Каменица          

64 Малокаменишко ез 5 Каменица          

65 Малокаменишко продълговато ез 6 Каменица          

66 Малокаменишко ез 7 Каменица          
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67 Беговишко ез 1 Каменица          

68 Беговишко ез 2 Каменица          

69 Чаирско ез. 1 Каменица    +      

70 Чаирско ез. 2 Каменица    +      

71 Чаирско ез. 3 Каменица    +      

72 Чаирско ез. 4 Каменица    +      

73 Чаирско ез. 5 Каменица    +      

74 Чаирско ез. 6 Каменица          

75 Чаирско ез. 7 Каменица          

76 Чаирско ез. 8 Каменица  +  +      

77 Спанополско ез 1 Каменица    +      

78 Спанополско ез 2 Каменица    +      

79 Спанополско ез. 3 Каменица          

80 Малко ез под вр Кукла Каменица          

81 Бегово езеро Каменица          

82 Чаирско ез. 11 Каменица          

83 поток Синанишко ез. Синаница          

84 Георгийско ез 1 Синаница    +  +    

85 Георгийско ез 2 Синаница    +  +    

86 Георгийско ез 3 Синаница          

87 Влахинско ез 1 Синаница    +      

88 Влахинско ез 2 Синаница    +      

89 Влахинско ез 3 Синаница    +      

90 Влахинско ез 4 Синаница    +      

91 Синанишко ез Синаница    +     + 

92 Суходолско езеро Баюви дупки          

93 Митрево езеро 3-те реки          

94 Аргирово езеро 3-те реки          
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 Реки       

95 р. Демяница Вихрен    +  +  + + 

96 р. Василашка Вихрен          

97 р. Валявица Вихрен  +  +      

98 р. Бъндерица Вихрен    +      

99 поток над Дълго Бъндеришко ез Вихрен          

100 Превалски поток Вихрен  +  +      

101 р. Ретиже Безбог  +  +      

102 приток р. Ретиже Безбог          

103 р. Дисилица Безбог    +      

104 р. Безбожка Безбог  +  +      

105 р. Плешка (Добринишка) Безбог    +      

105 р. Мозговица Каменица    +      

107 Чаирска река (р. Поленица) Каменица  +  +      

108 р. Башлийца Каменица    +     + 

109 р. Малка Спанополска Каменица    +      

110 р. Спанополска Каменица    +     + 

111 р. Беговица Каменица    +      

112 р. Георгийца Синаница    +      

113 р. Влахинска Синаница    +      

114 р. Бела река    Баюви дупки          

115 р. Суходолска Баюви дупки          

116 Третата река (р. Демиркапийска) 3-те реки    +      

117 Средната река (Башмандренска ) 3-те реки    +      
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При настоящото изследване са изследвани рибните популации в общо 29 реки и потоци и  89 езера на територията на ПУ 

Вихрен, ПУ Безбог, ПУ Трите реки, ПУ Каменица, ПУ Синаница, ПУ Баюви дупки – Джинджирица (табл. 1.16.6.2.1.). 

 

 Трите вида риби Salmo trutta, Salvelinus fontinalis и Oncorhynchus mykiss от сем. Salmonidae са установени зедно само в 

р. Демяница. Видовете Oncorhynchus mykiss и Salvelinus fontinalis са установени съвместно в р. Демяница. 

 Salvelinus fontinalis сивен е регистриран в р. Дамяница и още в 9 (табл. 1.16.6.2.1.; Карта 3, Приложение сб. Биологична 

х-ка). (табл. 1.16.6.2.1.; Карта 1, Приложение сб. Биологична х-ка).   

 Salmo trutta и Salvelinus fontinalis съвместно обитават 9 езера (табл.  1.16.6.2.1.). 

 Salmo trutta, Salvelinus fontinalis и Phoxinus phoxinus са регистрирани съвместно в 7 езера - Горно Василашко ез., Долно 

Валявишко ез., Превалско ез. 4, Превалско ез. 3, Превалско ез. 2, Попово ез. и Джангалско ез. 1 (табл. 1.16.6.2.1.;  Карта 1-3, 

Приложение сб. Биологична х-ка).). 

 Salmo trutta и Phoxinus phoxinus обитават съвместно 5 реки и 11 езера (табл. 1.16.6.2.1.; Карта 1-2, Приложение сб. 

Биологична х-ка).  

Salmo trutta e регистрирана в 18 реки и 36 езера от територията на НП „Пирин”. Видът е разпространен на територията на 

всички паркови участъци. (табл. 1.16.6.2.1.; Карта 2, Приложение сб. Биологична х-ка). Видът не е установен в най-горните течения 

на реките и потоците както и във всички изследвани малки езера, с най-вероятно временен произход.  

 Видът Phoxinus phoxinus е приоритетен за изследване. Лещанка е установена в 6 реки (реките Василашка, Валявица, 

Безбожка, Ретиже, Превалски поток, Чаирска и потоци към тях) и в 25 езера (Долно Василашко ез., Горно Василашко ез., Долно 

Валявишко ез. 1 и 2, Горно Валявишко ез., Дълго Бъндеришко ез., Рибно Бъндеришко ез., Превалски ез. 4-2, Хвойнато ез., Попово 

ез., Рибно Безбожко ез., Безбожко ез., Банско ез. 2, Джангалско ез. 1, Полежанско ез., Чаирско ез. 8, както и малки езера спрямо тях) 

(табл. 1.16.6.2.1.; Карта 1, Приложение сб. Биологична х-ка).  

 Лещанка Phoxinus phoxinus не е установена в ПУ Трите реки, ПУ Баюви дупки – Джинджирица, и ПУ Синаница.  

 При настоящите изследвания на територията на НП „Пирин” за първи път се установява лещанката Phoxinus phoxinus в  

реките Превалски поток и  Чаирска, както и в  езера: Банско ез. 2, Джангалско ез. 1, Полежанско ез. и Муратово ез.,   

 През периода на настоящото изследване Phoxinus phoxinus не е установен в    Джангалско ез. 2, Спанополски езера, 

Георгийски езера, Влахини езера, за разлика от резултатите за разпространението на вида в тези водоеми за предходни периоди. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.6.2.2. 

 

Зарибителни мероприятия на територията на НП „Пирин” 2004 -2014 г. 

 

Зарибявания с еднолетки на Балканска пъстърва (Salmo trutta) през периода 2004 - 2014 г. са проведени в следните парковите 

участъци в следните езера и реки със съответния брой зарибителен материал (табл. 1.16.6.2.2.).  

 

Таблица  1.16.6.2.2.  Кoличество зарибителен от материал Балканска пъстърва (Salmo trutta) и зарибени водоеми на територията на 

НП „Пирин” по години за периода 2004-2014 г. 

 

ПУ Водоеми 

Брой зарибителен материал 

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 

общо 

2004-

2014 

Вихрен 

Долно 

валявишко 

езеро 

   3000   3300 2000 3000 11300 

Вихрен 

Голямо 

валявишко 

езеро 

8000 5000  1580 2000     16580 

Вихрен 

Долно 

василашко езеро 
  4000  2000  2200 3000 3000 14200 

Вихрен Рибното езеро 3200        3000 6200 

Вихрен Муратово езеро 4250    2000   2000 2000 10250 

Вихрен езеро Окото 1700      1100  3000 5800 

Вихрен Дългото езеро 3200      8800   12000 

Вихрен Превалско езеро     2000  3300   5300 

Вихрен 

Трето 

Превалско езеро 
       4800 4000 8800 
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Вихрен 

Бъндеришка 

река     1000    4000 5000 

Вихрен река Дамяница       2200  7000 9200 

 

Общ бр. зарибителен 

материал за ПУ Вихрен 20350 5000 4000 4580 9000  20900 11800 29000 104630 

Безбог Безбожко езеро 4250    2500    5000 11750 

Безбог Попово езеро     2500    5000 7500 

Безбог река Безбожка        4000  4000 

Безбог река Ретиже       3300  7000 10300 

Безбог река Десилица       2200  3000 5200 

Безбог река Туфча       2200   2200 

 

Общ бр. зарибителен 

материал за ПУ Безбог 4250    5000  7700 4000 20000 40950 

Баюви 

дупки Милева река       4400   4400 

Баюви 

дупки Алексова река 
      2200 2000  4200 

 

Общ бр. зарибителен 

материал за ПУ Баюви 

дупки       6600 2000  8600 

Синаница 

Синанишко 

езеро 

3200 

   1000  2200   6400 

Синаница Гергийски езера     2000     2000 

Синаница река Синанишка         2000 2000 

Синаница река Загаза     1000 2000 2200 1000 3000 9200 

Синаница Влахинска река     4000 4000 3300 3000  14300 
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Синаница Гергийска река     2000  3300 1000  6300 

Синаница 

река 

Невурзумска      2000    2000 

Общ бр. зарибителен 

материал за ПУ Синаница 3200    10000 8000 11000 5000 5000 42200 

Каменица Тевно езеро 5600   1000   2200   8800 

Каменица 

Горно 

спанополско 

2400 

        2400 

Каменица 

Долно 

спанополско 

2400 

        2400 

Каменица 

Спанополско 

езеро     4000  4400   8400 

Каменица река Беговица     3000   3000 3000 9000 

Каменица 

Голяна 

спанополска 

река       3300   3300 

Каменица 

Мозговишка 

река       3300   3300 

Каменица Крива река        1000  1000 

Каменица Лява река     2000     2000 

Каменица Дясна река     3000  3300   6300 

Каменица Козя река     2000     2000 

Каменица Шашка река     2000     2000 

Каменица Арнауд дере     2000     2000 

Каменица 

река 

Сърчалийца         
3000 

3000 

Каменица 

Циркус Чаира 

(Бъбрека)       2200   2200 

Общ бр. зарибителен 10400   1000 18000  18700 4000 6000 58100 
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материал за ПУ Каменица 

Трите реки 

Средна река 

(Башмандренска

река)     2000   

2000 2000 

6000 

Трите реки 

Третата река 

(Демиркапийска 

река)        

 3000 

3000 

Общ бр. зарибителен 

материал за ПУ Трите 

реки     2000   2000 5000 9000 

 

 

 

От представените обощени данни за зарибяването през изминалия 10 годишен период се отчита, че най-често са зарибявани Долно 

Василяшко езеро и река Загаза (5 години), съответно с общ зарибителен материал 142 000 екз и 9 200 екз (табл. 1.16.6.2.2.;  

фиг. 1.16.6.2.1.;  фиг. 1.16.6.2.2.).   
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Фигура 1.16.6.2.1. Количество зарибителен материал, използван в реки на 

територията на НП „Пирин” по години през периода 2004-2014 г. 

 

 
Фигура 1.16.6.2.2. Количество зарибителен материал, използван в езера на  

                        територията на НП „Пирин” по години през периода 2004-2014 г. 
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 В сравнение със всички зарибени водоеми  се откроява Голямо 

Валявишко езеро, в което е използвано най-голямо количество общ зарибителен 

материал 16 580 екз. (при четири годишни зарибявания). При зарибяване на реките е 

използвано най-голямо количество общ зарибителен материал в река Влахинска 14 300 

екз. (при четири годишни зарибявания), а най-малко в река Крива 1000 екз. При 

зарибяване на езерата за изминалия 10 годишен период най-малко количество общ 

зарибителен материал е използван в Георгийските езера – 2000 екз. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.6.3.1.  

 

Таблица 1.16.6.3.1. Места и видове нарушения при любителски риболов на територията 

на НП „Пирин” през периода 200-2014 г. 

 

Година Вид на нарушението ПУ Отдел или 

местност 

2004 Риболов без билет Каменица   

2004 Риболов в непозволено време Каменица   

2004 Риболов в непозволено време Каменица   

2005 Риболов в непозволено време Синаница 465ж 

2005 Риболов в непозволено време Синаница 465ж 

2005 Риболов без билет Каменица 302 

2005 Риболов без билет Вихрен 186д 

2005 Риболов без билет Вихрен 186д 

2005 Риболов без билет Безбог 278а 

2005 Риболов без билет Безбог 278а 

2006 Риболов в забранена зона Безбог Рибни езера 

2006 Риболов без билет Каменица   

2007 Риболов в непозволено време Каменица р. Башлийска 

2007 Риболов в непозволено време Каменица р.Башлийска 

2009 Риболов в непозволено време Синаница р.Влахинска 

2011 Риболов в забранена зона Безбог м. Рибни езера 

2011 Риболов в забранена зона Безбог м.Рибни езера 

2011 Риболов в забранена зона Безбог м. Каменишки езера 

2012 Риболов в непозволено време Каменица р. Арнаут дере 

2012 Риболов в забранена зона Безбог  

2012 Риболов в забранена зона Безбог  

2012 Риболов в забранена зона Безбог  

2013 Риболов в забранена зона Безбог м. Джангалски езера 

(Кременски езера) 

2013 Риболов в забранена зона Безбог м. Джангалски езера 

2013 Риболов в забранена зона Безбог м. Джангалски езера 

2013 Риболов в забранена зона Безбог м. Джангалски езера 

2013 Риболов в непозволено време Синаница Синанишко езеро 
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1.16.7. Туризъм, отдих, спорт, услуги 

 

Проучване, картиране, инвентаризация и актуализация на туристическите 

маршрути, обекти, спорт и услуги в НП „Пирин“ 

 

Настоящото проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси се 

извършва в рамките на проект „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 

2023 г.“ в тясно сътрудничество с Дирекция НП "Пирин" – гр. Банско. 

Основните задачи са свързани със събиране на информация за наличните 

туристически ресурси, анализ и оценка на техния потенциал и определяне на 

съществуващи и потенциални туристически маршрути и елементи към тях. 

Туристическите обекти са разглеждани и описани, както от гледна точка на 

туристически атрактивен продукт, така и съобразени с основната цел - спазване на 

основните принципи, за запазване на биоразнообразието.  

Актуализацията на туристическия ресурс е извършена на базата на 

инвентаризация направена по време на теренни проучвания. Използвани са актуални 

документи, стратегии, концепции, Планове за развитие на общините попадащи в 

региона, туристически анализи, както и богат набор от тематични карти, цифрови 

модели и цифрова ортофото карта. В списък с използваните материали подробно са 

изброени използваната библиографска информация. 

Обектите са разглеждани не само като самостоятелни такива, а като част от 

работещ туристически продукт, който трябва да бъде в пълна хармония с 

първоизточника си - природата.Опазването на природните дадености и 

биоразнообразие може да е устойчиво, ако обществената информираност и 

загриженост се повишава, и ако се вземат правилни решения на базата на достоверна 

информация. 

В парка и региона попадат всички категории на туристическия ресурс, а именно 

локален, регионален, национален и международен. От това произхожда и завишеното 

обществено участие и загриженост за региона, както от страна на местните 

административни единици (населени места, общини), така и от страна на 

неправителствени организации (НПО), спортни и други дружества, държавни 

институции и други. 

 Рекреационно–туристическият и спортен ресурс на НП „Пирин“ е основния 

фактор, който привлича посетителите в планината и региона. В парка преобладават 

природните обекти, под формата на разнообразни типове ландшафт до голяма част от 

който се достига по установени маршрути с различна дължина и трудност. Изключение 

правят двата резервата в границите на парка, които са със специални режими и 

преминаването през тях е регламентирано в самите заповеди за обявяване или по 

съответния за целите законов ред. Антропогенните обекти (сгради, инфраструктура, 

спортни съоръжения и др.)  са производни на природните, като улесняват нуждите на 

посетителите на парка според целта им – туризъм, отдих, спорт.  

 И двата елемента (природен и антропогенен) даващи облика на парка имат 

огромен резерв за разумно развитие. Антропогенния изисква съществени подобрения, 

както и по-интензивна степен на поддръжка на елементите свързани с туризма.  
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1.16.7.1. Състояние, промени и тенденции, свързани с туризма, спорта и услугите в 

парка. 

 

Туристическият продукт (туризъм, спорт, рекреация, услуги, реклама и др.)  в 

парка и региона е основен фактор, за икономическия просперитет и стандарт на 

населението в него. Като част от този продукт туристическите маршрутите в НП 

„Пирин“, следват своето развитие. Именно това налага нови маршрути в бъдеще с 

перспективни очаквания, отпадане на други, които почети не се използват поради една 

или друга причина и не е икономически обосновано да се отделят средства за тяхното 

поддържане. На основание на теренни проучвания, туристически мониторинг и срещи 

с различни организации (БТС, Общини, местни туристически дружества и др.) са 

направени препоръки за подобряване на туристическата структура и организация в 

парка. Моментното състояние на условията за отдих и туризъм в парка са на средно 

общо ниво, за разлика от условията за зимни спортове (категория ски и нейните 

подкатегории), който са на различен принцип на управление и генериране на средства.  

 

Промените спрямо периода на предходния план за управление (2004 г. – 2014 г.) 

по отношение на туристическите елементи (хижи, заслони, трасета на маршрути и 

информационна обезпеченост и др.) са незадоволителни. От гледна точка, на днешните 

норми и стандарти, за хигиена и комфорт, голяма част от туристическите хижа са в 

незадоволително състояние с малки изключения (х. „Яворов“, х. „Вихрен“, х. 

„Безбог“). Спрямо предходния период на плана за управление, прави впечатление и 

липсата на промяна на самите райони около хижите. Все още пространствата около тях 

са запуснати, разхвърлени и неподдържани, създаващи неприятно усещане в туристите 

в комбинация със заобикалящия ги ландшафт. Такива са предимно х. Пирин, х. Гоце 

Делчев, х. Беговица, х. Демяница и др. Не е случаен и отлива на туристи, посетили 

възловите хижи и заслони. Голяма част от туристите, вече предварително проучват 

обектите преди да ги посетят в интернет пространството. За голяма част от хижите, 

има негативни коментари относно техническото им състояние (стари неподдържани 

бази, или с малки незадоволителни ремонти). 

 

Тенденциите в сектор „Туризъм“ са ясни и дори вече доста осезаеми. Въпреки 

това те лежат и на сериозна световна обосновка от водещи компании в бранша (по 

поръчка, Oxford Economics са направили значимо проучване озаглавено „Оформяне на 

бъдещето в Туризма“). А именно това са технологиите.  

За наша радост, България не изостава, спрямо развитите страни, по отношение 

на технологиите. Това включва глобални тенденции в развитието на туризма, бизнес 

туризъм, организирани и неорганизирани пътувания. Вниманието е насочено към един 

аспект, съвременните – мобилни устройства (смартфони и др.). Основните функции на 

мобилните устройства в туризма, могат да се сведат до: информационна, 

резервационна, разплащателна, навигационна. Всички тези технологии, биха били 

безполезни без достъп до интернет пространството. Използването от хотелиери, 

ресторантьори и др. предлагащи услуги, чрез т.н. „активни“ сайтове с възможност за 

резервации, плащания, справки, реклама, коментари и др. в реално време, както и 

инвестиране в специализирани софтуери именно с тази цел биха били ключ към 

успеха. 

 

Прогнозите от изследване в тази област са за ръст в нощувките до 2023 г. и че до 

2015 г., 20% от резервациите в Европа ще се правят от смарт устройства. 
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1.16.7.2. Основни подстъпи към НП „Пирин“ 

 

Основната транспортна артерия която свързва НП „Пирин“ и региона с другите 

области от страната и Европа е първокласния път от републиканската пътна мрежа Е-

79 (граница с Румъния-Видин - Монтана - Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров – 

околовръстен път София – околовръстен път Дупница - околовръстен път Благоевград 

- околовръстен път Симитли - Кресна –ГКПП Кулата - граница с Гърция).В момента се 

строи магистрала Струма, като участък Перник-Дупница е в експлоатация; участък 

Дупница – Благоевград в строеж със срок декември 2015 г. ; участък Благоевград – 

Сандански – планиран; участък Петрич – ГКПП Кулата в строеж със срок октомври 

2014 г. Основната връзката на Е-79 със северния и североизточния район около парка 

се осъществява с второкласния път от републиканската пътна мрежа II-19 (Симитли – 

Предел – южно от Разлог – Банско – Добринище - Гоце Делчев – Садово - ГКПП 

Илинден –Ексохи - Гърция). На фиг. 1 схематично са показани основните пътни 

артерии около НП „Пирин“. 

 

 За навлизане в границите на парка, може да се подходи основно от към 

следните населени места: гр. Банско (за х. „Вихрен“), гр. Добринище (за х. „Гоце 

Делчев и х. „Безбог“), с. Пирин (за х. „Пирин“), гр. Сандански (за х. „Беговица“), гр. 

Кресна (за х. „Загаза“), гр. Разлог (за х. „Яворов“). На тези места, оформени като 

основни подходи са поставени информационни табла с карта на парка с означени 

туристическите маршрути и друга основна информация, табло с основните норми и 

режими, с които трябва да се съобразява всеки посетител (на български и английски 

език). 

 Всички пътища в границите на парка – шосета, камиони и коларски са 

отразени в тематичните карти. Част от по - важните пътища са описани подробно в т. 1. 

16. 3.  
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Фиг. 1.16.7.2.1.  Схема на основните пътни артерии около НП „Пирин“ 
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  Всички подстъпи към НП „Пирин“ по населени места и общини, от 

населени места към хижи и от хижа до хижа са изброени в табл. 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1.16.7.2.1. Подстъпи към НП „Пирин“ по населени места и общини 

№
 п

о
 р

ед
  

г
р

а
д

 /
 с

ел
о

 

Н
а
се

л
ен

о
 

м
я

ст
о

 

Н
а
се

л
ен

и
е 

/ 

п
р

еб
р

о
я

в
а
н

е 

2
0
1
1
 г

. 

О
б
щ

и
н

а
 

1 гр. Разлог 11960 Разлог 

2 гр. Банско 9019 

Банско 
3 гр. Добринище 2836 

4 с. Кремен 205 

5 с. Обидим 84 

6 гр.  Гоце Делчев 19219 

Гоце 

Делчев 

7 с. Корница 1666 

8 с. Лъжница 1602 

9 с. Брезница 3379 

10 с. Добротино 38 

11 гр. Сандански 26255 

Сандански 

12 с. Пирин 191 

13 с. Сугарево 19 

14 с. Долени 3 

15 с. Любовка 32 

16 с. 
Малки 

Цалим 
9 

17 с. 
Голям 

Цалим 
14 

18 с. Вихрен 6 

19 с. Лиляново 196 

20 с. Плоски 631 

21 с. Струмяни 960 
Струмяни 

22 с. Илинденци 898 

23 гр. Кресна 3470 

Кресна 

24 с. Влахи 5 

25 с. Ощава 66 

26 с. 
Стара 

Кресна 
71 

27 гр. Симитли 6674 

Симитли 
28 с. Сенокос 40 

29 с. Брежани 790 

30 с. Градево 181 
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Таблица 1.16.7.2.2. Основни подстъпи от населено място към хижи в НП „Пирин“ и 

                      региона 

№ 
Основни подстъпи от населено 

място към хижа. 

1 гр. Разлог - х. „Яворов“ 

2 гр. Разлог - х. „Предел“ 

3 гр. Банско - х. „Бъндерица“ 

4 гр. Банско - х. „Демяница“ 

5 гр. Банско - х. „Вихрен“ 

6 гр. Банско - з. „Тевно езеро“ 

7 гр. Добринище - х. „Гоце Делчев“ 

8 гр. Добринище - х. „Безбог“ 

9 гр. Добринище -х. „Мочарата“ 

10 гр. Добринище - х. „Демяница“ 

11 гр. Добринище - з. „Тевно езеро“ 

12 с. Обидим - х. „Гоце Делчев“ 

13 с. Кремен - х. „Гоце Делчев“ 

14 с. Брезница - х. „Гоце Делчев“ 

15 
гр. Гоце Делчев - х. „Попови 

ливади“ 

16 с. Пирин - х. „Пирин“ 

17 с. Пирин - х. „Малина“ 

18 гр. Мелник - х. „Пирин“ 

19 
гр. Сандански - х. „Яне 

Сандански“ 

20 гр. Сандански - х. „Беговица“ 

21 гр. Сандански - з. „Спано поле“ 

22 гр. Кресна - х. „Синаница“ 

23 гр. Кресна - х. „Загаза“ 

24 с. Влахи - х. „Синаница“ 

25 с. Влахи - х. „Загаза“ 

26 с. Плоски - х. „Синаница“ 

27 с. Илинденци - х. „Синаница“ 
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Таблица 1.16.7.2.3. Маршрути от хижа до хижа 

 

№ Маршрути от хижа до хижа Времетраене 

1 х. „Предела“ - х. „Яворов“ 5-6 ч. 

2 х. „Яворов“ -х. „Синаница“ 9-10 ч. 

3 х. „Яворов“ - х. „Вихрен“ 8-9 ч. 

4 х. „Яворов“ - х. „Бъндерица“ 8-9 ч. 

5 х. „Яворов“ - х. „Загаза“ 7-8 ч. 

6 х. „Бъндерица“ - х. „Вихрен“ 40 мин. 

7 х. „Вихрен“ - х. „Демяница“ 4-5 ч. 

8 х. „Вихрен“ - з. „Тевно езеро“ 5-6 ч. 

9 х. „Вихрен“ - з. „Спано поле“ 4-5 ч. 

10 х. „Вихрен“ - х. „Синаница“ 4-5 ч. 

11 х. „Демяница“ - х. „Безбог“ 5-6 ч. 

12 х. „Демяница“ - х. „Беговица“ 5-6 ч. 

13 х. „Демяница“ - з. „Тевно езеро“ 3-4 ч. 

14 х. „Демяница“ - з. „Спано поле“ 4-5 ч. 

15 х. „Гоце Делчев“ - х. „Безбог“ 2-3 ч. 

16 х. „Гоце Делчев“ - х. „Мочарата“ 1-2 ч. 

17 х. „Безбог“ - х. „Пирин“ 5-6 ч. 

18 х. „Безбог“ - з. „Тевно езеро“ 3-4 ч. 

19 з. „Тевно езеро“ - х. „Пирин“ 3-4 ч. 

20 з. „Тевно езеро“ - х. „Беговица“ 3-4 ч. 

21 з. „Тевно езеро“ - з. „Спано поле“ 3-4 ч. 

22 х. „Синаница“ - х. „Загаза“ 2-3 ч. 

23 х. „Яне Сандански“ - х. „Беговица“ 2-3 ч. 

24 х. „Яне Сандански“ - х. „Синаница“ 4-5 ч. 

25 х. „Яне Сандански“ - з. „Спано поле“ 2-3 ч. 

26 з. „Спано поле“ - х. „Синаница“ 2-3 ч. 

27 з. „Спано поле“ - х. „Беговица“ 2-3 ч. 

28 х. „Беговица“ - х. „Пирин“ 5-6 ч. 

29 х. „Пирин“ - х. „Малина“ 2-3 ч. 

30 х. „Попви ливади“ - х. „Малина“ 5-6 ч. 

31 х. „Попови ливади“ - з. „Тевно езеро“ 9-10 ч. 
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1.16.7.3. Посетителска инфраструктура, туристически маршрути, елементи 

свързани с туризма на територията на НП „Пирин“. 

 

Изготвен е пълен списък с туристическите маршрути в табличен вид, описани 

подробно, типа и параметрите (начална и крайна точка, продължителност на прехода, 

наличие на хижи или заслони, преминаване през резерват, опасни участъци и 

обезопасеност, степен на информационна обезпеченост,маркировка и др.) на 

маршрутите. Маркираните пешеходни туристически маршрути към момента на 

изработване на ПУ са 20 броя. В исторически аспект с последния ПУ ’04 са били 

регламентирани 13 броя маркирани туристически маршрути (описани са като трасета 

от точка до точка, предимно хижи, 29 на брой), а в Паркоустройствения проект ’93 са 

описани 53 маршрута (разделени на главни туристически маршрути, туристически 

пътеки, зимно преминаване и пътеки с водач). В Приложение към ПУ са приложени и 

описани и снимков материал (35 бр.) на възлови места от туристическата 

инфраструктура и техните моментни състояния към теренните проучвания на лятото на 

2014 г. (в табличен вид) и приложен снимков материал (Приложение 1.16.7.3.1.). 

Процеса по промяна на маршрутите в НП „Пирин“ е съвсем нормален и 

закономерен и ще продължава. Ще се формират по – перспективни (дори да са добре 

забравени стари маршрути) с цел разнообразяване, ще бъдат забравени други по -

различни причини маршрути. От друга страна, все повече общини и населени места 

търсят пешеходни туристически връзки с парка (такива са с. Влахи, с. Брезница, с. 

Корница, с. Сенокос и др.), някой от които вече са факт. Промените ще са факт докато 

се променя туриста, воден от своя интерес във времето в което живее.  

 

 В процеса на проучване на туристическата инфраструктура, маршрутите в парка 

бяха разделени условно, според техния произход и значение на следните видове: 

 

 маркирани пешеходни туристически маршрути – 20 бр. (означени с римски 

цифри от I до XX и трайна туристическа маркировка, съгласно Правилника за 

маркировката на туристическите пътища в Р България на БТС в различни цветове) в 

табл. 4; 

 немаркирани туристически маршрути: 

o образователни маршрути за посетители - разработени по различни 

програми с цел запознаване на посетителите и организирани групи природните 

дадености (флора, фауна, геология и др.) на планината и нейната история. Част от тях 

са подходящи за образователни беседи, училище на отрито и други подобни форми. 

Подходящи са за различни по брой групи деца, както и за широк възрастов диапазон; 

o пешеходни туристически маршрути –сгъстяват маркираните 

туристически маршрути, като се препоръчва да се използват предимно с 

професионални планински водачи или от добре подготвени и информирани туристи и 

планинари; 

o специализирани маршрути – туристически траверси, зимни маршрути, 

алпинизъм и др.; 

o веломаршрути; 

o пътеки, които са се появили по - различни поводи през годините и се 

използват предимно от местни жители или с научна или др. цел (картирани са по време 

на теренните проучвания и горската инвентаризация). Тези пътеки са показани на 

Горско-стопанските карти. 
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 Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“ 

 

Хоризонтална туристическа маркировка,отбелязваща редица маршрути в парка 

се полага от 1976 г. насам. Първоначално са използвани четири цвята (червен, син, 

зелен, жълт) за маркиране и вертикална (стълбове) маркировка предимно по - високите 

безлесни част т.н. зимна маркировка. 

 

Към настоящия момент (ПУ ’14) маркираните пешеходни туристически 

маршрути (основни) в НП „Пирин“ са 20 на брой, номерирани с римски цифри (от I до 

XX). Всеки от тях е с различна дължина и трудност. Общата дължина на маршрутите е 

над 370 км, от които 247 км (на места част от тях се препокриват)и  213 км без 

препокриване, попадат в границите на парка в това число 12 км преминаващи през 

резерват. На места маршрутите се пресичат и дават възможности за по голямо 

разнообразие при планирането на преходи от точка до точка. Маркирани са на терена с 

пет цвята (червен, жълт, зелен, син, кафяв), като не се пресичат. На всички начални, 

възлови и междинни (при необходимост) точки са поставени табели, за посоки на 

дървени колове. Трасетата на туристическите маршрути са подбрани така, че да дават 

възможност на посетителите да видят по – голяма част от планината по начин, който 

гарантира нужното спокойствие на дивата флора и фауна. Те преминават покрай 

върхове, ридове, скални образувания, езерни групи и други природни дадености 

(вековни дървета, водопади, образувания и др.). Тези маршрути са преодолими и могат 

да бъдат преминати самостоятелно или от групи с различна големина, като няма и 

възрастова граница. Те са предназначени предимно за масовия турист, като са 

съобразени с това и водят към хижи или заслони, където има топла храна и подслон за 

настаняване. Въпреки това Пирин планина не бива да бъде подценявана по отношение 

на алпийския си характер, надморска височина и каменисти терени. Препоръчително е 

всеки турист да бъде екипиран (подходящи обувки, връхна дреха, вода, мобилен 

телефон и др.) и информиран (относно предстоящия маршрут и неговите опасности, 

норми и режими в парка, прогноза за времето и др.). Всеки турист също така трябва да 

планира, организира и провежда отговорно своя туристически преход, изхождайки от 

статута на парка (НП, ЗЗ по НАТУРА 2000, UNESCO). 
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Таблица 1.16.7.3.4. Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“ 

№ Вид 
Туристически 

маршрути 

Хоризонтална 

маркировка  
Начална, междинни, крайна точка 

1 2 3 4 5 

1 
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к
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р
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н

  
и

 

  
  
 т
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и

 с
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р
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р

  
у
  
т
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МАРШРУТ   № I червена 

х. "Предел" - х. "Яворов" - х. "Вихрен" - заслон Тевно езеро - х. "Пирин" 

- м. Попови ливади (част от международният маршрут Е-4 Пиринеи-

Алпи-Рила-Пирин-Пелопонес) 

2  МАРШРУТ № II  жълта 
От разклона за х. "Яворов" / главния път за гр. Разлог от гр. Благоевград, 

републиканска пътна мрежа/ - гр. Кресна  

3  МАРШРУТ № III  жълта 
гр. Банско - м. Пeщерите - х. "Бъндерица" - х. "Вихрен" - х. "Яне 

Сандански" 

4  МАРШРУТ № IV синя гр. Банско - х. „Демяница“ - х. „Беговица“ - х. „Яне Сандански“ 

5  МАРШРУТ № V зелена гр. Добринище - х. „Гоце Делчев“ - х. „Безбог“ - х. „Пирин“ - гр. Мелннк 

6  МАРШРУТ № VI  кафява 
м. Пещерата - х. „Синаница“ - Мозговица - х. „Беговица“ - м. Азмаците - 

х. „Пирин“ 

7  МАРШРУТ № VII  зелена х. „Бъндерица“- Премката 

8  МАРШРУТ № VIII  синя х. „Вихрен“ - х. „Синаница“  

9  МАРШРУТ № IX зелена х. „Вихрен“ - х. „Демяница“  

10  МАРШРУТ № X зелена Винарска порта - м. Мозговица - Попина лъка 

11  МАРШРУТ № XI жълта х. „Демяница“ - х. „Безбог“  

12  МАРШРУТ № XII  жълта х. „Беговица“ - х. „Пирин“ 

13  МАРШРУТ № XIII  синя х. „Пирин“ - х. „Малина - м. Водопоя - м.Попови ливади  

14  МАРШРУТ № XIV синя с. Брезница - Брезнишки чал - Попово езеро - з. „Тевно езеро“ 

15  МАРШРУТ № XV синя с. Сенокос - м. Ширината - вр. Пирин 

16  МАРШРУТ № XVI синя х. „Загаза“ - Вихренски превал 

17  МАРШРУТ № XVII  кафява м. Харами бунар - Попово езеро  

18  МАРШРУТ № XVIII  жълта м. Изворите - вр. Джано 

19  МАРШРУТ № XIX зелена з. „Тевно езеро“ - Беговишка порта 

20  МАРШРУТ № XX кафява х. „Загаза“ - вр. Албутин - м. Суходолски превал 
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Безспорно с най – голямо значение е маршрут № I, който е част от 

международния маршрут Е-4 (Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Олимп – Пелопонес). 

Отсечката попадаща в границите на парка е 47 км, включваща и разклонението до х. 

Пирин (1км в едната посока). Хоризонталната (лентова) маркировка е с червен цвят, на 

места във високите части има отсечки със зимна маркировка от метални колове (жълто 

и черно) върху пирамиди. Спрямо Пирин планина неговото началото е от х. „Предел“ и 

достига до м. Попови ливади. Той може да се раздели условно на отсечки със 

съответните времена за изминаване: х. „Предел“ - х. „Яворов“ (6 часа); х. „Яворов“ - х. 

„Вихрен“ (9 часа); х. „Вихрен“ – з. „Тевно езеро“ (6 часа и 30 минути); з. „Тевно езеро“ 

- х. „Пирин“ (4 часа); х. „Пирин“ – м. Попови ливади (8 часа). 

 

Преминаването на маршрута през Р „Баюви дупки – Джинджирица“ е 

регламентирано със Заповедта за обявяване на резервата(№976 от 1979 г.). 

 

Туристическата инфраструктура в парка и нейната информационна обезпеченост 

е изграждана през годините, съгласувана от различни управленски структури и 

контролиращи институции. От няколко години всичко това е подчинено на 

Концепцията за информационна система на територията на НП „Пирин” (разработена 

2001 г., актуализирана през 2009 г.). Най – общо има за цел да улеснява, управлението 

на туристопотока в парка. В Приложение 1.16.7.3.2. са изброени „Табла с обща 

информация за парка – по паркови райони“. Те съдържат обща туристическа 

информация за парка, за неговата значимост, карта на НП „Пирин” с туристическите 

маршрути, общовалидни норми и режими, адрес и телефони за сигнали и контакти. 

 

Предназначението на Концепцията за информационна система на НП „Пирин” е да 

допълни устройването и улесни управлението на парка. Целите на разработката са 

осигуряване на информация за посетителите на дадено място, което включва: 

- Улесняване движението на посетителите с цел безопасен достъп до парка; 

- Определяне на подходящи форми на рекреационни дейности; 

- Стимулиране  интереса на посетителите за опазване на уникалния ландшафт и 

богатство на флора и фауна; 

- Постигане на образователен и възпитателен ефект чрез система за информация, 

изграждане информационни посетителски центрове и откриване на нови малки подходи към 

Парка; 

- Предлагане на интересна и достъпна информация за околопарковата зона и за 

възможностите за прекарване на свободното време в и около селата, което ще има 

благоприятен ефект и върху формирането на положително отношение у местните хора към 

парка. 

Извадка от„Концепцията за информационна система на НП „Пирин“  

 

 Немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“ 
Тези туристически маршрути са се появили/наложили през годините и са с 

различна натовареност, дължина и степен на трудност. Тяхната цел е по – голяма 

достъпност до природните дадености и красивите ландшафти на НП „Пирин“. Те 

винаги са били част от туристическата мрежа на планината и немогат да бъдат 

пренебрегвани, още по-малко подценявани. Те са неразделна част от маркираните 

пешеходни туристически маршрути. В исторически аспект, част от тях са съществували 

много преди формирането на границите на парка.През годините някой са били 

маркирани, в последствие запуснати. Други са разработвани по различни програми от Д 

НП „Пирин“ с образователни и други цели. Малка част от маршрутите преминават през 
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ЗТ „Резерват“. Тези маршрути са стари и утвърдени през годините, конфликта със ЗЗТ 

следва да бъде разумно разрешен. 

Състоянието на немаркираните туристически маршрути, не отговаря на 

съвременните виждания за туристически маршрути, предназначени за масовия турист. 

По тези маршрути (предимно в безлесната зона) се препоръчва преходи с използване на  

професионални планински водачи или от добре подготвени туристи и планинари. По 

маршрутите, преминаващи през Резервати, следва да се преминава само по – 

установения законов ред. 

 

 Образователни маршрути за посетители 

- „Демянишка река разказва”   

Маршрута следва долината на р. Демяница, като началото и започва от 

разклона за х. „Демяница“ (наляво) по шосето за х. „Вихрен“ и свършва на х. 

„Демяница“.  По цялата дължина (9 км.) на маршрута, на подходящи места  са 

поставени информационни табели. Тематични табла, представят  геоложките 

особености на Демянишкия циркус и тяхното отражение върху биоразнообразието на 

района, Р „Юлен“, миналото на Пиринския край и природните забележителности. По 

маршрута има изградени, кътове за краткотраен отдих и дървена скара за погледно 

място над реката с гледка към „Юленски скок“. Продължителността на прехода е около 

4-5 часа в едната посока. Туристите могат да си изберат нова посока за преходсамо при 

х. „Демяница“, поради релефните дадености на терена. Там могат  да се нахранят и 

пренощуват. 

 

- „Към Башлийца“ 

До началото на маршрута се стига по път от гр. Сандански до местността 

Попина лъка. Маршрута (дължина почети 8 км) започва от хижа „Яне Сандански” до  

заслон „Спано поле” и се обхожда за около 2 - 3 часа. Следва долината на река 

Башлийца, а по пътя се минава през интересни обекти като Попинолъшкия водопад. 

Маршрута е наситен с интересна информация за геоложките особености, растителния и 

животинския свят на Пирин планина.В з. Спано поле се предлага храна и нощувка в 10 

двуместни бунгала тип “алпийски”. 

 

- „Към царството на еделвайса“ 

Маршрута започва от м. Бетоловото, след комплекса „Пирин голф“ над гр. 

Разлог и достига до х. „Яворов“ с продължителност около 4 часа (дължина 3,5км). По 

маршрута има ситуирани погледни места (към Разложката котловина), кътове за отдих, 

тематични, информационни табла и интерпретативни модули, чрез които е представен 

живота на най-големият бозайник в Пирин – кафявата мечка и скалният орел – символ 

на НП „Пирин”, пресъздадени са техните местообитания – бърлога и гнездо. Маршрута 

е изключително подходяща за образователни дейности с деца. На х. „Яворов“ е 

оформена площадка с информация за околните върхове, карта с основните правила, 

които трябва да се съблюдават в една защитена територия, биоразнообразието – гори, 

растителност и диви животни, геология и любопитни факти за планината. В хижата се 

предлага храна и нощувки. 

 

- Алея (пътека) в м. „Драгостинов чарк“ – „Ролбан“. Пригодена за хора 

със специфични нужди. 

Пътеката е изградена през 2004 г. Приспособена и за нуждите на хора, 

предвижващи се в инвалидни колички, трудно подвижни (проблеми с опорно 
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двигателния апарат) и незрящи хора. До началната точка се стига по асфалтовия път от 

гр. Банско за х.„Вихрен“. На 2 километра над града, в ляво има обособен паркинг. 

Състоянието на алеята и елементите по нея (КО, табла, табели) в момента са в лошо 

техническо състояние, като някои от тях дори липсват. Предвиден е основен ремонт, за 

който има изготвен проект и конструктивно становище. В проекта се предвижда: 

- ремонт на тоалетна, пригодена за хора със специфични потребности; 

- ремонт на съществуващите места за отдих и беседки; 

- ремонт на елементите за отдих (пейки и маси) и изграждането на нови такива; 

-ремонт на съществуващите и изграждането на нови информационни табели 

-ремонт на 1120 м² контактна настилка пригодена за ползване от хора със 

специфични потребности. 

 

- х. „Яворов“ - м. „Яворова поляна“. 

От х. „Яворов“ се тръгва в посока м. Бетоловото по камионен път и след остър 

завой на около 500 м. от хижата, маршрута тръгва надясно по горски път. Пътят 

пресича сухото корито на р. Суходолска, криволичи, провира се между дърветата и 

след 10-20 минути достига до малко дере, в което се намира„Хайдушка чешма“. 

Продължава се на югоизток и за около 15 -25 минути се достига до Яворова поляна с 

малък паметник. Маршрута е маркиран (зелено) и част от него преминава през Р 

„Баюви дупки – Джинджирица“. Обявен е със Заповед РД-6 от 11.1.2012. 

 

- м. „Бетоловото“ - м. „Калята“. 

От сградата на КИП на НП „Пирин“ в м. Бетоловото тръгва по западния 

камионен път(южния е за х „Яворов“). След около 10 - 20 минути се достига м. 

Гърлото, вдясно до пътя се намира ВЕЦ „Бела река“.Продължава се на запад по десния 

бряг на реката. Минути по-нагоре пътя се изоставя и се поема по маршрута вдясно 

(северозапад) по - малко мостче се пресича Бяла река. От тук наклонът на маршрута се 

увеличава. Започва изкачване по гърба на рида, който огражда речната долина от север 

и северозапад. След известно време маршрута се разклонява и се поема надясно 

(северозапад). Скоро се достигат до останки от градеж (крепостни стени), който 

местното население нарича Калята. Маршрута е маркиран (синьо). Обявен е със 

Заповед РД-6 от 11.1.2012. 

 

- х. Яворов – м. Свещниците. 

От х. Яворов се тръгва в посока х. Предел по маршрут №I (червена маркировка), 

изкачване по рид Окаден през м. Божоро до достигане на Свещниците.Част от 

маршрута преминава през Р „Баюви дупки – Джинджирица“ и е маркиран (червено). 

Обявен е със Заповед РД-6 от 11.1.2012. 

 

- Байкушева мура – иглолистно дърво на около 1300 г. 

Дървото се намира на около 5 мин. над х. „Бъндерица“, в дясно от асфалтовия 

път, водещ към х. „Вихрен“. Изградена е дървена скара с парапети, които предпазват 

корените на дървото от нараняване и улеснява изкачването от асфалтовия път до 

самото дърво. Туристите могат да получат информация от тематичните табла, 

разположени в района. 
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Пешеходни туристически маршрути (немаркирани) на територията на НП „Пирин“ 
 

В НП „Пирин“ съществуват немаркирани пешеходни туристически маршрути, 

които се ползват от туристи, техния брой трудно може да бъде уточнен, като в табл. 5са 

изброени част от тях. Тези маршрути (някой от тях са връзки за комбиниране и 

разнообразяване на маршрути) са предимно в безлесната зона, тъй като тя е по-

атрактивна и предлага неописуеми гледки и емоции на туристите. Те сгъстяват 

основните маршрути, като достигат до по - голям брой  компоненти и особености на 

релефните и геоложки дадености (върхове, езера, била, ридове, скални образувания, 

сипеи, циркуси и др.). За движението по тези немаркирани туристически маршрути се 

препоръчва помощта на планински водач (поради тяхната подготовка, знания и умения 

за преходи в планински и защитени територии и др.). 

 

Таблица 1.16.7.3.5. Съществуващи немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“ 

№ Вид 
Туристически маршрути /Начална, междинни, крайна 

точка/ 

1 2 3 

1 

н
ем

ар
к
и

р
ан

и
 т

у
р
и

ст
и

ч
ес

к
и

 п
ъ

те
к
и

 

х. "Безбог" - Кременски циркус - Поповоезерен циркус 

2 з. "Тевно езеро" - Валявишки езера 

3 
х. "Вихрен" - Бъндеришка порта - Бъндеришки циркус - 

Башлийскапортa 

4 
х. "Вихрен" - Влахински превал - Георгийски циркус - х. 

"Синаница" 

5 
х. "Вихрен" –Овинати(Хвойнати) ез. - Влахински пр. - 

Влахински ез. 

6 Бъндеришка поляна - Кутело - Бански суходол 

7 х. "Яворов" - Окаденски циркус - Суходолски превал 

8 з. "Спано поле" - циркус Малко Спано поле - р. Башлийца 

9 Демиркапийски (Железнишки) циркус 

10 х. "Пирин" - Дебели рид - Брезнишки и Корнишки циркус 

11 
х. "Вихрен" - ез. Тодорини езера (Тодорини очи) - вр. 

Стражица - Газейски циркус 

12 разклона Предел/Брежани - поляна Здравец - вр. Пирин 

13 
х. "ГoцеДелчев" - м. Трите гроба - разклон за х. "Безбог" и 

Попово езеро 

14 м. Кулиното - м. Засеците 

15 
връзка от межд. ст. "Безбог" - разклон за Попово езеро и х. 

"Гоце Делчев" 

16 

разклон при Тремошница (на пътя гр. Сандански - Попина 

лъка) - по Арнаут дере - Засов чарк - Дългата поляна - 

Синанишка порта 

17 
с. Илинденци - мина Илинденци - м. Мурата - Конски кл.-х. 

Синаница 

18 х. "Яворов" - Даутово езеро (Сълзица)* 

19 х. "Демяница" - Десилишки циркус - х. "Безбог"* 

20 
х. Демяница – Газейски циркус – Полежански езера – 

Джангалска порта – долината на р. Валявица – х. Демяница* 
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21 х. "Яворов" - Суходолски превал - Каменитица - Погледец* 

22 х. "Демяница" - Василашки ез. - Типицки езера - р. Валявица* 

23 връзка от Погледец - Парева поляна - Котешки чал* 

24 
Хайдушката чешма (и разкл. за гр. Банско) - м. Парева поляна  

- з. Кончето* 

25 
с. Влахи - Бабина премка - разклон за х. "Загаза" и м. 

Пещерата 

26 Бъндеришка поляна - Мече чешало - р. Бъндерица 

27 м. Пещерите - вр. Дунино куче 

28 м. Пещерите - Мече чешало - Бъндеришка поляна 

* Използвани, немаркирани пешеходни туристически маршрути с повишен интерес, 

които попадат или преминават през ЗТ „Резерват“.  

 

Описание на част от маршрутите: 

- х. Безбог – Езерата на Кременски циркус – Джангалски рид – 

Поповоезерен циркус – х. Безбог 

Кратко описание: 

От хижата се тръгва в посока юг от източната страна на Безбожко езеро по 

маршрута без маркировка, докато се пресече р. Ретиже. Изкачване по източното 

подножие на вр. Джангал, преминава се покрай множество клекови групички до 

горната част на Кременски циркус. Достигайки до Кременските езера се следва билото 

на Джангалски рид до южното подножие на вр. Джангал. Достига се до южния бряг на 

Попово езеро. От там се маршрута се свързва с маркирания със зелено маршрут (х. 

Гоце Делчев – х. Безбог – х. Пирин) и се достига до изходната точка х. Безбог.  

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 

 

- Заслон Тевно езеро – Валявишки и Превалски циркус и техните езера 

Кратко описание: 

От з. „Тевно езеро“ се тръгва на север - североизток по склона към главното 

било между вр. Момини двори и Валявишки чукар. Преминавайки през каменните 

блокажи на североизток се достига до Валявишки езера. По виещия се между езерата 

маршрут се достига до официалния маркиран в жълто маршрут (XI) х. „Демяница“ – х. 

„Безбог“. От тук може да се поеме до една от двете хижи или да се достигне до 

изходната точка през Превалски циркус на югозапад до синята маркировка на 

маршрута гр. Банско – х. „Яне Сандански“ (IV) и при Мозговишка порта се тръгва по 

червената маркировка на маршрут Е-4 (част от международен маршрут) до з. „Тевно 

езеро“.  

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 

 

- х. Вихрен – Бъндеришка порта- Бъндеришки циркус и неговите езера 

– х. Вихрен 

Кратко описание: 

От хижата се тръгва по официалните маршрути (III и VIII) маркирани в жълто и 

синьо до Бъндеришка порта. Маршрута се отклонява на югоизток (наляво) по маршрут 

без маркировка през каменни блокажи до безименно езеро. Редуват се каменни 

блокажи и тревисто – каменлив терен, преминава се през Бъндеришки циркус и 
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неговите езера към Башлийска (Главнишка) порта. От там се продължава на 

северозапад по международния маршрут Е-4 маркиран в червено до х. „Вихрен“. 

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 

 

- х. Вихрен – Влахински превал – езерата на Гергийски циркус – х. 

Синаница 

Кратко описание: 

От хижата се тръгва по официалните маршрути (III и VIII) маркирани в жълто и 

синьо до Овинатото (Муратово, Хвойнато) езеро, при което се поема по маршрут без 

маркировка към Влахински превал. От там по каменист терен се преминава между 

Муратов връх -2669 (Гранитен) и Гредаро-2605 до езерата на Гергийски циркус по 

тревисто-каменлив терен. Минава се през превала на вр. Гергийца  и Безименен връх и 

се продължава на югозапад към х. „Синаница“. 

 

- х. „Вихрен“ – Влахински превал – езерата на Влахински циркус  

Кратко описание: 

От хижата се тръгва по официалните маршрути (III и VIII) маркирани в жълто и 

синьо до Овинатото (Муратово, Хвойнато)езеро, при което се поема по маршрута на 

запад-северозапад (надясно) без маркировка към Влахински превал между върховете 

Муратов-2669 и Овинати (Хвойнати)-2635. От там следва спускане във Влахински 

циркус с поредица езера по тревисто-каменлив терен. От тук маршрута може да следва 

обратния си път или да се продължи по маркирания в синьо маршрут (XVI), х. „Загаза“ 

– Вихренски превал. 

 

- х. „Бъндерица“ – Бъндеришка поляна – циркус Кутело – циркус 

Бански суходол – Бъндеришка поляна 

Кратко описание: 

От хижата се тръгва на север - североизток, следва се официалния маршрут 

маркиран в жълто (от гр. Банско до х. „Яне Сандански“ (III)) до достигане на 

Бъндеришка поляна. В района на изоставения лифт „Академика” се тръгва по черен път 

на запад (наляво). Преминава се по тясна пътека до достигане на трасето на лифта. От 

тук към циркус Кутело по скален и каменист терен до превала между върховете 

Кутело-2908 и Кота-2682. Следва спускане към Бански суходол по лъкатушещ маршрут 

в посока североизток до достигане на рид Църна могила, който преминава югозападно 

от връх Църна могила-1976 в посока югозапад. Следва лъкатушещо спускане до 

Бъндеришка поляна. От тук може да се избере посока към гр. Банско или към х. 

„Бъндерица“ по споменатия маршрут в жълто. 

 

- х. „Яворов“ – Окаденски циркус - Суходолски превал – циркус 

Разложки суходол – х. „Яворов“ 

Кратко описание: 

От х. „Яворов“ до Бяла река се върви по маршрут Е-4 (част от международен 

маршрут), маркиран в червено. Достигайки до Бела река се тръгва на запад (наляво) 

покрай дерето. Вървейки първо от десния после от левия бряг на дерето се навлиза в 

Окаденски циркус. Започва изкачване и преминаване по северозападните склонове на 

вр. Албутин-2688 към Суходолски превал. Тук маршрута се свързва с официалните 

маршрути маркирани в жълто и червено (Е-4 и II). На север маршрутите водят към х. 

„Яворов“.  
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Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 

 

- Заслон „Спано поле“ – циркус Малко Спано поле – Башлийски 

(Главнишки) чукар - езерата на Башлийски (Главнишки) циркус 

Кратко описание: 

От заслона се тръгва на североизток по склона, върви се по левия бряг на р. 

Малка Спанополска. Маршрута пресича реката и продължава по десния бряг. Достига 

се до циркус Малко Спано поле. От тук може да се направи отклонение към двете 

малки езера на циркуса или да се продължи направо към западния склон на рида. След 

изкачването на изток – североизток на Башлийски чукар, следва спускане към езерата 

на Башлийски циркус. След посещението на езерата се тръгва в обратна посока на 

запад–северозапад по десния бряг на р. Башлийца (Главница). Достига се до 

официалния маршрут маркиран в зелено (X). От тук може да се продължи в посока з. 

„Спано поле“, като след зеления маршрут се поема на северозапад по червения 

маршрут Е-4. Може да се тръгне и в друга желана от туриста посока. 

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта и решение на самия турист. 

 

- Заслон „Тевно езеро“ – езерата на Демиркапийски (Железнишки) 

циркус 

Кратко описание: 

От заслона се тръгва по официалния маршрут Е-4 (част от международен 

маршрут) маркиран в червено в посока изток – югоизток. Малко след преминаването на 

Кралевдворска дясна порта маршрута се спуска при Митрево езеро част от 

Демиркапийски циркус. От там в посока изток се пресича червения Е-4 и се следва за 

кратко зеления (V) маршрут от х. „Гоце Делчев“ до х. „Пирин“ в посока север до 

достигането на Аргирово езеро. От там може да се тръгне в различни посоки по 

желание на туриста или да се върне по обратния път. 

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 

 

- х. „Пирин“ – Дебели рид – езерата на Брезнишки и Корнишки 

циркуси – х. „Пирин“ 

Кратко описание: 

От хижата се тръгва на север по официалните маршрути маркирани в червено и 

зелено (Е-4 и V) до достигането на мястото, където оттока на Маненкото езеро се влива 

в р. Демиркапийска (Железина). Пресича се реката на изток и се тръгва нагоре по 

трудно личащ маршрут без маркировка. Нагоре по Дебели рид следва стръмно 

изкачване до превал. От там маршрута се спуска и обхожда езерата от Корнишки 

циркус. След това маршрута тръгва на север провирайки се през скални терени и 

достига до езерата от Брезнишки циркус. Маршрута достига до Горното Брезнишко 

езеро (по маршрут XIV – синьо) и от там се излиза на билото на Дебели рид по който се 

достига отново до Корнишки превал. От там спускане по обратния път и до х. „Пирин“. 

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 
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- х. „Вихрен“ – Бъндеришки циркус – Тодорина порта -  Тодорини 

езера (очи) – Къркъмски езера (Стражишки) – х. „Демяница“ 

Кратко описание: 

От х. „Вихрен“ се тръгва на юг по официалните маршрути маркирани с червена 

и зелена маркировка ( Е-4 и IX) до Бъндеришките езера. Малко преди дългото езеро 

маршрутите се разделят, продължава се по зелената маркировка през Тодорина порта 

до Тодорини езера. Не след дълго зелената маркировка се напуска по посока изток 

(наляво) без маркировка и на места без личаща пътека. Терена е тревист на места се 

сгъстяват клековите групи, които изискват заобикаляне. От там се стига до рядко 

посещавания Къркъмски циркус и неговите езера. По обратния път се достига по малко 

разклонение отново до зелената маркировка (IX), която води до х. „Демяница“. 

 

- х. „Яворов“ –Даутово езеро – Окаденски циркус – х. „Яворов“ 

Кратко описание: 

От х. „Яворов“ се тръгва в посока северозапад по официален маршрут с червена 

маркировка Е-4* (част от международен маршрут). Пресича се Окаденски рид, пресича 

се и Бела река и се изкачва към м. Ушиците. На превала се напуска маркирания 

маршрут на югозапад (наляво) през просека в клека. Достига се до циркусното Даутово 

езеро. Обратно до х. „Яворов“ може да стане по обратния маршрут или да се продължи 

по отточното дере на езерото Езерски дол, по маршрута из между клека, тук там 

маркирана с малки каменни пирамиди. Достига се отново до маршрута Е-4 с червена 

маркировка и по нея обратно до х. „Яворов“. 

 

- х. „Демяница“ – Десилишки циркус – х.„Безбог“ 

Кратко описание: 

От х. „Демяница“ се тръгва на изток и следва стръмно изкачване по западния 

склон на Полежанското било. Достига се превала между върховете Голямата стража - 

2800 и Каймакчал -  2753 (Изворец). От тук движението продължава на изток към 

Десилишки циркус достигайки до Десилишко езеро. Заобикаляйки вр. Безбог от север 

се достига до х. „Безбог“. 

 

- х. „Демяница“ – Газейски (Стражишки) циркус – Полежански езера – 

Джангалска порта – долината на р. Валявица – х. „Демяница“ 

Кратко описание: 

От хижата се тръгва на изток пресичайки р. Валявица при вливащата се в нея р. 

Василашка. След стръмно изкачване се пресича р. Газейска (Стражишка) и се достига 

до горното стъпало на Газейски циркус. Минава се покрай Горно Газейско езеро и 

излизайки от циркуса се достига до превала между върховете Полежан-2851 и Малък 

Полежан-2822. Следва спускане до ез. Горно Полежанско, най-високото езеро в 

България (2715). Продължава се на югоизток до Долно Полежанско езеро. Следва 

спускане по каменен блокаж до маркирания в жълто официален маршрут х. „Безбог“ – 

х. „Демяница“ (XI). Следва се маршрута на запад по долината на р. Валявица до 

достигането на х. „Демяница“. 

Маршрута е сравнително труден имайки в предвид стръмния терен, липсата на 

маркировка и множествата разклонения. Маршрута предлага много разклонения и 

връзки с други маршрути, който са възможни по карта или GPS и са решение на самия 

турист. 
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- х. „Яворов“ – Суходолски превал – Каменитишки превал – 

Каменитишки циркус – х. „Яворов“ 

Кратко описание: 

 От хижата до Суходолски превал се следва официалните маршрути маркирани с 

червено и жълто (Е-4 и II), които в този участък съвпадат. От Суходолски превал се 

продължава по червения Е-4 маршрут на изток-югоизток по южните склонове на 

Разложки суходол до Каменитишки превал. От там се тръгва по маршрут без 

маркировка (стара неподдържана синя) на север-североизток по скалист и тревисто-

каменлив на места терен през Каменитишки циркус. По маршрута има разклонение по 

друг немаркиран маршрут, който води към циркус Баюви дупки. От разклонението през 

м. Погледец се достига до х. „Яворов“. 

 

- х. „Демяница“ – Василашки циркус – Типицки циркус – долината на 

р. Валявица – х. „Демяница“ 

Кратко описание: 

От хижата до Долно Василашкоезеро (ез. Василак) се следва официалния 

туристически маршрут х. „Вихрен“ – х. „Демяница“ (IX) маркиран в зелено. Между 

Горно и Долно Василашко езеро се тръгва на юг (наляво) по маршрут без маркировка, 

като лъкатушейки се спуска във Василашки циркус. След езерата маршрута 

продължава на югоизток, стръмно към превала между вр. Типиц и вр. Голям Типиц. От 

тук покрай езерата на Типицки циркус се достигат официалните маршрути маркирани в 

жълто и синьо (XI и IV). Към х. „Демяница“ е върви по долината на р. Валявица. 

Маршрута предлага много разклонения и връзки с други маршрути, който са 

възможни по карта или GPS и са решение на самия турист. 

 

 

Траверси 

 

Траверсите представляват последователно преминаване на няколко върха по 

свързващите ги ръбове. През лятото са част от туристически маршрути. Преминаването 

им през зимата изисква специализиран инвентар и техническа подготовка. В табл. 6 са 

посочени някой от основните за НП „Пирин“ траверси. 

 

Таблица 1.16.7.3.6. Основни туристически траверси в НП „Пирин“ 

№ Вид Туристически траверс /Начална, междинни, крайна точка/ 

Дължина 

на трасето 

/в км/ 

1 

тр
ав

ер
си

 

вр. Пирин - вр. Плешки - Даутов връх 10,5 

2 
вр. Вихрен - вр. Овинати (Хвойнати) - Муратов връх - рид 

Гредаро 
4,0 

3 вр. Синаница - Момин вр. - вр. Гергийца - Муратов връх 6,0 

4 
хребет Дончови караули - Башлийски чукар - Бъндеришки 

чукар 
5,0 

5 вр. Каменица - вр. Каменишка кукла 3,6 

6 Солището - вр. Коцов гроб - Стефанов връх 4,0 

7 вр. Джано - вр. Джангал 1,5 

8 
вр. Джано - Кадиев рид - вр. Демир чал - вр. Хлевен 

(Хамбарташ) 
6,5 
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9 
вр. Малка Каменица - вр. Каменица - вр. Яловарника -  вр. 

Зъбът - вр. Куклите - вр. Голена 
7,5 

10 
вр. Кралев двор - вр. Валявишки чукар - вр. Мозговишки 

чукар 
4,5 

11 
Тодорин вр. - вр. Малка Тодорка - вр. Василашка чукар - вр. 

Възела 
5,5 

12 
х. "Бъндерица" - Джамджиеви скали - вр. Вихрен – вр. 

Кутело 
3,3 

13 рид Палащица - Равния чал - вр. КутелоII 3,5 

14 Котешки рид -вр. Дунино куче 2,5 

15 
вр. Разложки суходол - вр. Баюви дупки - вр. Бански 

суходол - вр. Кутело I - вр. Кутело II - з. Казана 
6,0 

16 Каменишки връх - вр. Албутин 5,0 

17 
вр. Момини двори - вр. Малък Полежан - вр. Полежан - вр. 

Безбог* 
7,5 

18 вр.Полежан - вр. Каймакчал - вр. Десилица* 3,0 

19 
вр. Възела - вр. Голям Типиц - вр. Малък Типиц - вр. 

Превалски чукар - Винарска порта* 
4,0 

20 рид Средоноса* 1,5 

21 вр. Разложки суходол - рида със Стъпалата* 1,5 

 

* Използвани, туристически траверси с повишен интерес, които попадат или 

преминават през ЗТ „Резерват“. 

 

Всички описани, немаркирани туристически маршрути и траверси са показани 

на Карта на туристическата инфраструктура. 

 

 

Зимни маршрути 

 

Част от тези маршрути се препокриват с маркираните и немаркирани 

туристически маршрути. Зимните преходи са препоръчителни за добре подготвени, 

информирани и екипирани туристи. Препоръчително е да се знае точно маршрута, 

наличие на зимна маркировка, да има реална преценка за неговата трудност, лавинна и 

др. опасности, наличие на маршрути за аварийно напускане, връзки с др. трасета, хижи 

и заслони. В табл. 7 са описани част от популярните зимни маршрути в парка. 

 

Таблица 1.16.7.3.7. Зимни маршрути в НП „Пирин“ 

№ Зимни маршрути 
Продължителност 

/ч/ 

зимна 

маркировка 

1 
х. "Яворов" - з. "Кончето" - вр. Вихрен - х. 

"Вихрен" 
9-10 

само в 

началото 

2 з. "Кончето" - Казаните - х. "Бъндерица" 5-6 не 

3 х. "Вихрен" - х. "Синаница" 5-6 не 

4 х. "Вихрен" - з. "Тевно езеро" 9-10 частична 

5 
х. "Вихрен" - х. "Синаница" - х. "Яне 

Сандански" 
8-9 частична 
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6 
х. "Бъндерица" - Джамджиевия ръб - вр. 

Вихрен 
4-5 не 

7 з. "Тевно езеро" - х. "Пирин" 7-8 не 

8 х. "Беговица" - з. "Тевно езеро" 7-8 
има с малки 

изключения 

9 Тодорин връх - з. "Тевно езеро" 8-9 частична 

10 х. "Безбог" - вр. Полежан 4-5 не 

11 
х. "Демяница" - Стражите - з. "Тевно 

езеро" 
4-5 не 

 

 

Ски – преходи и извънпистово каране (ски/сноуборд) 

 

Ски – алпинизмът е преход, изкачване и спускане в планината (ски-туризъм, 

поход, туринг, свободни ски). Този спорт е комбинация на техника, екипировка на 

ските за ходене/бягане и алпийските ски. 

Придвижването се извършва по определен маршрут, върху натрупал върху тях 

достатъчно количество сняг (през зимния сезон). Преминаването по трасетата става без 

да се допира със ските растителността и почвената покривка. Обикновено ски 

преходите се извършват от малки групи от 3 до 10 човека. В случаите на предвижване 

на по – големи групи (организирани посещения, курсове, спортни мероприятия и др.) се 

изисква съгласуване с Д НП „Пирин“. 

Най-популярни маршрути за зимни ски-преходи в парка: 

o м. Шилигарника – х. „Бъндерица“ – х. „Вихрен“ – било между Муратов връх и 

вр. Овинати (Хвойнати) – вр. Вихрен; 

o х. „Вихрен“ – Овинати (Муратови, Хвойнати) езера – било между Муратов връх 

и Дончови караули – з.„Спано поле“ – х. „Яне Сандански; 

o вр. Тодорка – вр. Малка Тодорка и варианти за спускане по северния склон на 

вр. Тодорка и от вр. Малка Тодорка към х. „Вихрен“ или х. „Демяница“; 

o х. „Безбог“ – вр. Безбог – вр. Голям Полежан – вр. Малък Полежан – Газейски 

циркус – х. „Демяница“ – гр. Банско; 

o х. „Яворов“ – з. „Бункера“ – Сухото езеро - Суходолски превал – вр. Суходол – 

вр. Баюви дупки – з. „Кончето“ – вр. Бански суходол – Кончето – вр. Кутело 1 и 

2 – Премката – варианти (или през м. Голям Казан за х „Бъндерица“ или х. 

„Вихрен“) – вр. Вихрен – х. „Вихрен“ (част международния маршрут Е4 - № I в 

парка); 

o х. „Беговица“ – з. „Тевно езеро“; 

o х. „Беговица“ – м. Солището. 
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Алпинизъм 

 

      Таблица 1.16.7.3.8. Места за алпинизъм в НП „Пирин“. 

№ Район Основа Върхове 

1 вр. Пирин  гранит Пирин, Плешки връх 

2 х. „Яворов“ гранит 
Даутов връх, Разложки суходол, Каменитица, Баюви 

дупки, Стъпалата 

3 х. „Вихрен“ гранит 

Баюви дупки, Котешки чал, Черномогилски чал, 

Вихрен, Овинати (Хвойнати) връх, Спанополски 

чукар, Бъндеришки чукар, Башлийски чукар, 

Атмегдан, Василашки чукар, Тодорин връх 

4 х. „Синаница“ гранит Гергийца, Момин връх, Синаница 

5 х. „Демяница“ гранит Стражите, Джангал 

6 
з. „Тевното 

езеро“ 
гранит Каменица 

7 над гр. Банско мрамори м. Пещерите 

8 
х. „Вихрен“ , х 

„Бъндерица“ 
гранит около х. „Вихрен“, скали около х. „Бъндерица“ 

9 м. Св. Никола гранит м. Св. Никола 

 

 

Образователни, интерпретативни и туристически маршрути, създадени в 

прилежащите територии на парка. 

 

Всички седем общини, които имат пряко отношение към парка са разработили 

или имат разработени проекти, за редица туристически маршрути, които са в 

периферията на парка. Техния тип (екопътека, еко-маршрут, образователна пътека, 

интерпретативен маршрут и др. подобни) често зависи от съответния проект или 

програма, по който се разработват и финансират. Крайния резултат е сходен и често 

еднакъв. Проблема при тези туристически маршрути също е сходен, а именно 

поддръжката след изграждането им. 

 

Община Гоце Делчев. 

- Велопътеки в местността „Попови ливади“: 

 

- Велопътека „Гълъбова поляна” – “Горски пункт – път за Дългия чучур 

– Гълъбова поляна – Крива река – Горски пункт”. 

Велопътеката, с дължина 3,5 км, е изградена в местността Попови ливади 

(Папазчаир) на 18 км от гр. Гоце Делчев, с НП„Пирин“ и„Ползи за хората и природата“. 

Начална точка местността “Горски пункт” с надморска височина 1410 м, като завършва 

на същото място. Трасетопреминава по съществуващ горски път с максимално 

изкачване до 1446 м надморска височина. Отклонява се в западнапосока по 

съществуваща пътека, на която в участък от 580 м са окастрени храсти, извършени са 

ръчни изкопни работи за подравняване на пътеката с чакъл, отклоняване на течащи 

води, ерозиращи пътеката. Пътеката преминава през м. Гълъбова поляна (1388 м НВ), 

която се посещава от много летовници и е естествено място за пикник. На поляната е 

изграден заслон, открито огнище, маса с 4 пейки, кошчета за отпадъци. Маршрутът 
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продължава със спускане до Крива река (1360 м НВ). Оттук нататък започва 

постепенно изкачване, като пътеката се движи по съществуващ горски път покрай 

коритото на Крива река. Трасето преминава през борови, смърчови гори и пресича две 

поляни. По пътеката са поставени указателни табла, монтирани са дървени стълбове, 

указателни стрелки. 

 

- Велопътека „Лагера” - “Ученически лагер – Средненски чукар – 

Старият хотел – път Тешовски пункт – Ученически лагер”. 

Маршрутът е кръгов и е изграден с дължина 3 км около Ученически лагер в м. 

Попови ливади. В участъка от м. Старият хотел до Ученически лагер са извършени 

дейности по подравняване на пътеката, окастряне на храсти и направа на леки 

укрепителни съоръжения за отклоняване на водни потоци.Най-ниската точка на 

маршрута е м. Ученически лагер (1305 м НВ), а най-високата точка е 1378 м. Трасето 

преминава през борова и смърчова гора, в отделни участъци се движи по съществуващи 

горски пътища. По цялата пътеката са поставени указателни табла, монтирани са 

дървени стълбове, указателни стрелки, предупредителни и забранителни табели, 

туристическа маркировка. 

 

- Велопътека „Млаки” - “Горски пункт – Дългия чучур – м. Млаки – 

Тешовски пункт –Туповишка река – Горски пункт”. 

Това е най-трудният и най-дълъг маршрут – 14 км,като целият маршрут се 

движи по съществуващи горски пътища. Както всички останали маршрути започва от 

м. Горски пункт. Движи се в южна посока с постепенно изкачване до м. Дългия чучур 

(1520 м), където има чешма и е естествено място за почивка. Изградени са място за 

пикник със заслон, маса с 4 пейки, кошчета за отпадъци. Пътеката продължава на юг и 

се движи по международен туристически маршрут Е-4 до местността „Млаки” (1600 м), 

която е най - високата точка по трасето.Между м. „Млаки“ и следващата точка от 

маршрута има участък с дължина от 350 м на който са извършени дейности 

поукрепване на пътеката, с цел предотвратяване на ерозията. Маршрутът преминава в 

плавно спускане към м. Тешовски пункт (1550 м), където има изградено открито 

огнище, маса с 4 пейки. Пътеката пресича Туповишка река (1545 м)на която също е 

изградено място за пикник – открито огнище, маса с пейки, кошчета, указателни, 

предупредителни и забранителни табели. По протежението на трасето се откриват 

гледки към планините Славянка и Стъргач. По цялата пътеката са поставени указателни 

табла, монтирани са дървени стълбове, указателни стрелки,предупредителни и 

забранителни табели, туристическа маркировка. 

 

 

Община Кресна. 

- „Пътека на билките“ 

Пътеката на билките се намира в околностите на селата Стара Кресна и 

Ощава (община Кресна), разположени на високо плато над красивия Кресненски 

пролом. Подходът към селата е от международен път Е79 (София – Кулата), на 12 км от 

разклона. Маршрутът е с продължителност максимум 4 часа, предимно по равен терен. 

- гр. Кресна – с. Влахи – м. Пещерата 

Начало - гр. Кресна – м. Ушите– Р „Тисата” – м. Шемето с каменната гора 

крайс. Влахи – водопад „Скакалото“ – м. Полена – вр. „Баба“ – м. Пещерата – около 5 -

6 ч. 
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- Маршрути в Малашевска планина. 
 

Община Разлог. 

На територията на община Разлог съществува добра туристическа материална 

база, както и добре обозначени туристически маршрути, веломаршрути, водещи към 

планините Пирин и Рила, които благоприятстват пешеходния туризъм. Общината 

развива и маршрути за разходка с коне. Също така Общината участва активно в много 

регионални, национални и международни туристически изложения с цел реклама на 

региона. 

 

Община Сандански. 

- Пътека „Горска приказка” 

Пътеката “Горска приказка” се намира в околностите на село Лиляново (община 

Сандански), разположено в полите на Югозападен Пирин. Подходът към селото е от гр. 

Сандански, на около 7 км. Маршрутът е с максимална продължителност 4 часа (плюс 

още половин час връщане от финална точка до Лиляново), като включва стръмно 

изкачване в началото.  

На територията на общината съществуват следните възможности за 

практикуване на велотуризъм: 

- гр. Сандански – с. Лиляново – м. Попина лъка (х. „Яне Сандански) – х. 

„Беговица“ – м. Кельова мандра – с. Рожен – с. Златолист – гр. Мелник – с. 

Хотово – гр. Сандански; 

- с. Дебрене – с. Бождово – с. Джигурово – с. Дебрене; 

- с. Петрово – с. Голешово – Момина поляна; 

- с. Горно Спанчево – с. Бельово – с. Храсна – с. Калиманци – с. Катунци; 

- гр. Мелник – Роженски манастир – с. Златолист – с. Катунци; 

- с. Рожен – с. Любовище – с. Кашина; 

- с. Кърланово – с. Сугарево – с. Пирин. 

 

Община Симитли. 

- „Пътека на мечката“ 

Пътеката на мечката се намира в околностите на село Сенокос (община 

Симитли), разположено в подножието на връх Пирин – първият от алпийската верига 

върхове по главното било на Пирин планина. Подходът към селото е от международен 

път Е79 (София – Кулата), на 17 км от разклона. Маршрутът е с продължителност 

максимум 4 часа, като включва равни участъци и известно изкачване.  

Тези пътеки са разработени в рамките на Проект „Общи пътеки в НАТУРА и 

РАМСАР в района на река Струма” в партньорство между общините Симитли, Кресна 

и Струмяни от българска страна и Ираклия и Неа Зихни от Гърция. Проектът е 

финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007-2013 

г. и подкрепата на Д НП „Пирин“. 

 

Община Струмяни. 

- Пътека “Гости от миналото” 

Пътеката “Гости от миналото” се намира в околностите на село Илинденци 

(община Струмяни), разположено в полите на Западен Пирин. Подходът към селото е 

от международен път Е79 (София – Кулата), на 4 км от разклона при с. Струмяни. 
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Стартовата точка е Арт Център Илинденци. Минава покрай интересни скални 

образувания – “Зандана”, сравними с феномена Белоградчишки скали, продължава до 

извор, който по разкази на местни хора е лековит за очите (наричат го още “Лековитата 

вода”) с изграден малък скален параклис. Маршрутът е с продължителност 1 час, като 

включва равни участъци и известно изкачване. Маршрута, дава възможност за 

наблюдения на международния миграционен път, на птиците по долината на река 

Струма. 

 

- Воден маршрут – Кресна – Струмяни-р. Струма. Реката и стръмните й 

брегове са подходящо място за спортове като каяк и рафтинг (сезонно). 

 

 

1.16.7.4.  Посетителски обекти и съоръжения - капацитетни възможности. Хижи, 

заслони, палатъчни лагери, кътове за отдих, погледни площадки, чешми и други 

елементи свързани с туризъм, спорт и рекреация. 

 

 Места за настаняване. 

На добре подбрани места на територията на парка и около него са ситуирани 21 

туристически обекта за настаняване от типа „хижа/заслон“. В табл. 9 е посочен списък 

на хижи, заслони, туристически бази и др. В границите на парка попадат 9 хижи (от 

които 6 бр. се стопанисват от местни туристически дружества към БТС, 2 бр. от 

юридически лица и една от община), 4 заслона стопанисвани от местни туристически 

дружества и един мотел стопанисван от юридическо лице. 
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Таблица 1.16.7.4.9. Списък на хижи, заслони и туристически бази, пряко 

свързани с туризма в НП „Пирин“. 

Место

полож

ение 

№  Тип Име Описание 
НВ в 

метри 

Леглова 

база /бр./ 

1 2 3 4 5 6 7 

в
 г

р
а
н

и
ц

и
т
е 

н
а
 Н

П
 "

П
и

р
и

н
"

 

1 хижа Яворов двуетажна сграда 1740 70 

2 

хижа Бъндерица  

триетажна нова хижа (95 

места), двуетажна стара 

хижа(73места) и бунгала(30 

места) 

1810 198 

3 
хижа Вихрен 

две масивни сгради и 

бунгала 
1950 196 

4 хижа Демяница двуетажна сграда и бунгала 1895 217 

5 хижа Безбог пететажна сграда  2240 130 

6 хижа Пирин триетажна сграда  1640 78 

7 хижа Беговица  триетажна сграда  1800 97 

8 хижа Синаница двуетажна сграда 2200 34 

9 хижа Загаза триетажна сграда 1400 63 

10 заслон Тевно езеро двуетажна сграда 2512 30 

11 заслон Спано поле едноетажни бунгала 2050 20 

12 
заслон Кончето 

барака тип "Термофор" - 

нощуване при нужда 
2760 12 

13 заслон Казана барака  2445 4 

14 мотел Горски рай двуетажна сграда 1630 18 

и
зв

ъ
н

 г
р

а
н

и
ц

и
т
е 

н
а
 Н

П
 

"
П

и
р

и
н

"
 

15 хижа Предел едноетажна сграда 1050 30 

16 
хижа Гоце Делчев 

двуетажна сграда (36 

места) и бунгала (70 места) 
1412 106 

17 

тур. 

база  
Мочарата бунгала 1450 160 

18 хижа Малина двуетажна сграда 1590 68 

19 
хижа 

Яне 

Сандански 
триетажна сграда  1230 70 

20 
хижа 

Попови 

ливади 
двуетажна сграда 1410 70 

 
21 

хижа 
Лагера (м. 

Върбите) 
двуетажна сграда 1050 50 

 

Извън границите на парка има редица хижи, туристически бази и обекти за 

настаняване, от които 7 са изброени в табл. 9и имат отношение към туристическите 

маршрути. От тях 4 бр. се стопанисват от местни туристически дружества, 2 бр. от 

юридически лица и 1 бр. от община.  

До всички хижи с изключение на заслоните и х. Синаница попадащи в границите 

на парка достигат пътища (черен, камионен), като до хижите Бъндерица и Вихрен 

достига асфалтов път. Общото техническо състоянието на камионните пътища водещи 

до хижите е лошо с малки изключения. По отношение на пътната инфраструктура са 

предвидени следните дейности(част от тях са започнали): заснемане, проектиране и 
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ремонт на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони 

– ПР “Каменица”: м. Разкола – х. “Беговица” – 4,2 км; м. Трите реки – х. “Пирин” – 2 

км; ПР “Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото – х. “Яворов” – 10 км, м. 

Янкулова колиба – м. Циганска колиба – 5 км; ПР “Безбог”: м. Оджеко – х. “Безбог” – 9 

км;  ПР “Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане – 6 км, м. Босово бърдо – м. Елиова 

поляна – 2,7 км, м. Усипо – м. Караманица – 5 км с подпорна стена откъм реката – 50 м 

дължина; ПР “Синаница”: м. Крайни поляни – х. “Загаза” – 13 км. 

Общото състояние (техническо, хигиенно) на хижите в парка е незадоволително. 

Предлаганите в тях условия, като цяло са на ниско ниво с малки изключения за разлика 

от услугите, които са на по-високо ниво, благодарение на вежливостта на персонала. 

Настаняването на туристите се извършва в помещения от 2 до 10 и повече легла. 

Отоплението се извършва по – различни начини (парно, печки на дърва и електрически 

печки). Част от тях имат собствени ел. генератори, друга са електрифицирани. Основен 

проблем, остава и пространствата около самите хижи, които се нуждаят от 

естетизиране и вписване в ландшафта. 

Хижите са основен елемент от туристическия механизъм на парка, затова 

основно там са съсредоточени голяма част от информационните и рекламни продукти 

на Д НП „Пирин“. Към датата на проучване за ПУ (лятото на 2014 г.), тече процес на 

подмяна на голяма част на туристическите информационни продукти съобразени с 

актуализираната (2009 г.) „Концепция за информационна система на територията на 

НП „Пирин“. На всички хижи на подходящи места (на открито, по – фасади, във 

фоайета) са монтирани информационни табла с посочени правила, норми и режими в 

парка; табла с различни тематични карти (туристически маршрути, зониране и др.); 

информационни табла с различна тематична насоченост (флора, фауна, геология, 

любопитни факти и др.); табели за посоки и други информационни материали. При х. 

„Пирин“ се кръстосват пет от общо двайсетте маркирани пешеходни туристически 

маршрута, най – много от всички останали хижи и заслони. 

 

В досиетата на обектите за настаняване има пълната информация за тях по 

отделните параметри. 

 

 

 Ски спорт 
Безспорно най – голям интерес, през зимния период и по – точно през „ски 

сезона“ има към ски спорта и неговите производни. През 2001 г. – 2002 г. започва 

развитието на „ски зона Банско“, което допринесе за подема на ски спорта и неговите 

подкатегории. Този подем, доведе след себе си развитието на туристическите услуги, 

инфраструктурата и икономически растеж на гр. Банско и региона. Към момента в „Ски 

зона Банско“ и региона има отлични условия, за практикуване на повечето ски 

алпийски дисциплини. През 2012 беше проведен кръг за Световната купа мъже 

(гигантски слалом и слалом) и жени (спускане и супер-Г). Ски зона Банско посрещна 

стартовете за жени от Световната купа по ски алпийски дисциплини (супер-Г и 

алпийска комбинация) през 2015 г. Също така има потвърждение за включването на 

Банско в календара на Международната федерация като домакин на Световната купа и 

за сезон 2015/16 (за спускане и супер-Г за жени). Предвиждат се стартове и при мъжете, 

през сезон 2016-17 г. Благодарение на това, съпроводено с инвестиции в реклама, 

Банско и региона придобиха имиджа на международна ски дестинация. 
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Далеч по – скромни са условията за ски спорт в „Ски зона Добринище“ и „Ски 

зона Кулиното“, където има по една писта. Техническото оборудване (лифтове, техника 

и др.) там е остаряло и се нуждае от обновяване и разумно развитие. 

 

Таблица 1.16.7.4.10. Ски писти по ски зони в НП „Пирин“ 

 

№ Тип Име 

Ски зона Банско 

1 ски писта Банско 

2 ски писта  Банско - ръкав 

3 ски писта Бъндерица 

4 ски писта Плато 1 

5 ски писта Балканиада 

6 ски писта Шилингарник 1 

7 ски писта Тодорка 

8 ски писта Стара писта 

9 ски писта Юлен 

10 ски писта АлбертоТомба 

11 ски писта АлбертоТомба - ръкав 

12 ски писта Шилингарник 2 

13 ски писта Плато 2 

14 ски писта Стражите 

15 ски писта Чалин Валог 1 

16 ски писта Чалин Валог 2 

17 ски път  1 

18 ски път  2 

Ски зона Добринище 

19 ски писта Безбог 

Ски зона Кулиното 

20 ски писта Кулиното 

 

Разпределението на видовете писти по различна трудност е: за начинаещи - 

35%, за напреднали - 40% и за опитни - 25%. 

Също така има изградени съоръжения за Халф Пайп, Фън-Пар, на разположения 

са и моторни шейни. Има ледена пързалка, която действа през зимния сезон. 

Календарите за масови прояви, през годините е най-наситен на община Банско, 

която е център за различни състезания и обществени прояви, най-вече в областта на 

зимните спортове. 

 Въжен транспорт 
Основната „артерия“ за ски спортовете и посетителите са въжените линии, като 

най – голяма заслуга за това има съвременния кабинков лифт - гондола с осем места, 

извозва посетителите от гр. Банско до Бъндеришка поляна с капацитет 1800 - 2000 

души на час (табл. 11). 
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Таблица 1.16.7.4.11. Въжен транспорт в НП „Пирин“ 

№ Име 
Тип въжен 

транспорт 
От - до 

Брой 

места 

Ски зона Банско 

1 Банско 
Кабинков въжена 

линия 

Банско - Междинна станция и 

Междинна станция - Бъндеришка 

поляна 

8 места 

2 Чалин валог 
Седалкова въжена 

линия  Чалин валог - Горна станция 
4 места 

3 Коларски 
Седалкова въжена 

линия  Бъндеришка поляна - Коларски 
6 места 

4 Бъндерица 1 
Седалкова въжена 

линия  

Бъндеришка поляна - Междинна 

станция 
4 места 

5 Шилигарник 
Седалкова въжена 

линия  Шилигарника - Платото 
4 места 

6 Моста 
Седалкова въжена 

линия  Железен мост - Шилигарника 
4 места 

7 Бъндерица 2 
Седалкова въжена 

линия  Междинна станция - Тодорка 
4 места 

8 Плато 
Седалкова въжена 

линия  Плато - Тодорка 
4 места 

9 Тодорка 
Седалкова въжена 

линия  Шилигарника - Тодорка 
3 места 

10 Стара котва Ски влек Стара котва - Шилигарника (паркинг)   

11 
Детска 

котва Ски влек Детска котва - Шилигарника 
  

12 Паница Б 
Ски влек 

Бъндеришка поляна - до път 

х.„Бъндерица" 
  

13 Влек Чалин Ски влек Чалин валог   

Ски зона Добринище 

14 Добринище 
Седалкова въжена 

линия  

х. „Г. Делчев“ - Междинна станция и 

Междинна станция - х. „Безбог“ 
2 места 

Ски зона Кулиното 

15 Кулиното Ски влек Кулиното   

 

 Места за краткотраен отдих. 
В границите на парка има множество оформени кътове за краткотраен отдих, на 

подходящо подбрани и разпределени по паркови райони. В част Приложение  

1.16.7.4.2. са изброени в табличен вид „Кътове за краткотраен отдих и места за палене 

на огън – по ПР“. Те представляват предимно маса с пейки групирани (на места от 1-4 

бр.) по няколко. На част от кътовете за отдих е иззидано огнище, а на други има табели 

„Забранено, паленето на огън“. Част от тези кътове за отдих са описани по време на 

теренните проучвания и са поместени в табличен вид в Приложение към ПУ. Общия 

брой на тези кътове, попадащи в границите на парка са над 80 бр. Тяхното общо 

състояние е незадоволително с малки изключения. Голяма част от тях се нуждаят от 

подмяна, друга от по-интензивна поддръжка.  

Далеч по-малък е броя (по няколко броя в ПР) на дървени скари за погледни 

площадки, дървени туристически мостове и др. Тяхното състояние е задоволително, 

като се нуждаят от по-интензивна поддръжка. В Приложение 1.16.7.4.1. са изброени в 

табличен вид „Мостове на територията на НП „Пирин” - по паркови райони“. 
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 Места за паркиране. 
Паркирането в границите на парка и непосредствена близост се осъществява на 

следните места, като част от тях не са регламентирани. 

 
 Таблица 1.16.7.4.12. Места (част от тях не са регламентирани) за паркиране в 

                         границите на парка и в непосредствена близост 

№ Паркиране в границите на парка  

Приблизителен 

капацитет        

/бр. места/ 

1 разклона за Бъндеришка поляна 100 

2 в м. Бъндеришка поляна 60 

3 площадката при старт - финала на пистата за ски-бягане  20 

4 разклона за х. „Бъндерица”  40 

5 пред самата х. „Бъндерица“  15 

6 в м. Шилигарника 15 

7 до х. „Вихрен“  20 

8 на две места преди х. „Вихрен“ 20 

9 до х-л Сикрет в м. „Чалин валог“  10 

10 до х. „Яворов“  15 

11 до х. „Пирин“ и мотел „Райски кът“  20 

12 до х. „Беговица“  15 

13 до х. „Загаза“  10 

14 до КИП-а на р. Влахинска (м. Пещерата)  10 

15 Други* 60 

ОБЩО В ПАРКА: 430 

№ 
Част от местата за паркиране в непосредствена близост 

до границите на парка 

Приблизителен 

капацитет        

/бр. места/ 

16 
до механа „Мотиката“ (на 250 м след КИП-Банско в 

посока х. „Вихрен“ ) - с капацитет около 15 места; 
15 

17 до почивна станция МС - с капацитет около 30 места; 30 

18 до х. „Гоце Делчев“ - с капацитет над 100 места; 100 

19 в м . „Върбите“ - с капацитет около 20 места; 20 

20 
в м. „Попова лъка“ и м. „Туричка черква“ – общо с 

капацитет около 100 места; 
100 

21 в м. Кулиното 50 

ОБЩО В БЛИЗОСТ ДО ПАРКА: 315 

ВСИЧКО ОБЩО: 745 

 

* Друга част от автопотока разчита на надлъжно (нерегламентирано) паркиране на 

пътищата, на места където има малки или по-големи oширения. Локални места с 

малък капацитет за паркиране има изградени при хотелите и почивните станции в м. 

Шилигарника , м. Чалин валог и др. Паркингите им са с капацитет от 5 до 10 места 

за паркиране или общо 40 - 80 места. 
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 Планинска спасителна служба (ПСС) 
ПСС в състава на БЧК, осъществява дейностите по предотвратяване и оказване 

на помощ при нещастни случаи в планините (ал. 2 от закона за БЧК). 

В парка и региона, Планинската спасителна служба има 1 постоянна база в гр. 

Банско, която е с денонощно дежурство. Опорни пунктове на ПСС има в:гр.Сандански, 

гр.Разлог, х. „Яворов“,х. „Демяница“, х. „Беговица“, х. „Гоце Делчев“, х. „Вихрен“, х. 

„Безбог“, а пунктовете на вр.Тодорка и в м. Шилигарника функционират само през 

зимния сезон. На територията на НП „Пирин“, ПСС разполага с 4 отряда, в които 

членуват 84 правоспособни планински спасители. 

Планинските спасители участват и в акции по гасене на пожари и други 

бедствия, като партньор на съответните служби. 

ПСС е оборудвано и екипирано звено, което има много добра изградена мрежа 

от връзки, контакти и приятели, на които може да разчита при нужда. 

 

  

1.16.7.5. Наличен туристически потенциал в НП „Пирин“ и прилежащите  

                територии - по общини. 

 

Наличния туристически потенциал на парка е голям, но не максимално 

оптимизиран. Туризмът в парка е в непрекъсната връзка с прилежащите територии. 

НП „Пирин“, разполага с разнообразна туристическа база за настаняване и 

хранене, която да отговори на нуждите и търсенето на различни групи посетители. От 

друга страна бързото развитие на региона е концентрирано предимно в землищата на 

Банско и Разлог, което е пряко свързано със зимните спортове. Именно там се 

наблюдава пренасищане на леглова база, което от своя страна води до 

нефункциониране на обекти, поради липса на заетост и до изоставяне на обекти. 

Всичко това дава един цялостен негативен облик и имидж на населеното място и на 

парка. От друга страна малките населени места в близост до парка изостават, като 

туристически дестинации.Този дисбаланс, може да се промени с адекватни мерки през 

следващите години. Голяма част, от целите и мерките и рамките са подробно включени 

и описани по приоритети в следните документи: 

- „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2013 - 2030 г.“ 

(описани в т. 1. 17. 5); 

- Концепция за развитие на КТЛ (описани в т. 1. 2. 6); 

- Общинските планове за развитие (за новите периоди); 

- Общ устройствен план на община Разлог (описани в т. 1. 4. 5) от 2013 г.; 

- Регионален план за развитие на Югозападен регион за периода 2014-2020г. 

(описани в 1. 17. 5); 

- Проектът за общ устройствен план на община Банско (ОУПО), разработен в 

изпълнение на решение №. 132, протокол № 7/16.02.2012 г. на Общински съвет Банско; 

- Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Банско за периода 

2014 – 2020 г.; 

- Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси, чрез 

насърчаване на устойчив туризъм в НП „Пирин". 

През последните, няколко години са направени редица проучвания, анализи, 

прогнози от различни организации, фирми и институции по темата за развитието на 

региона около НП „Пирин“. Най – голямо внимание, отново се обръща на т. н. 

„Курортна зона Банско“. Посочвани са силни и слаби страни, като безспорен факт е че 

„Курортна зона Банско“ разполага с благоприятни условия за развитие за всички 
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основни видове туризъм, практикувани в планинска среда.С безспорен потенциал, 

разполагат и останалите общини, при едно разумно и умерено планиране, което да бъде 

съобразено с всички норми, режими и закони, защото именно опазването на 

биоразнообразието е инвестицията, водеща до значителни ползи в местен и национален 

мащаб. 

В периода от 2000 г. насам (включващ и предходния ПУ’04), когато водещите 

локализации на север от НП „Пирин“, Разлог – Банско – Добринище са в постоянна, 

нелоялна и „нездрава“ конкуренция. През последните няколко години, това 

недоразумение е заличено и сега работят като едно цяло (към тези населени места се 

присъединява и Симитли), показвайки зрялост с обща кауза: запазване на природното 

богатство, нова съвременна визия на парка, модерна дестинация с поглед напред във 

времето, а не на принципа всеки сам за себе си на парче, както до скоро. Резултата, 

който все още е проблемен от така създадения дисбаланс (презастрояване) е урок, 

който управляващите в региона са научили и дълго ще помнят. 

 

 Сегашно състояние по общини 

 

 Община Банско 

 

Таблица 1.16.7.5.13. 

№ Показатели: Наименование, количество 

1 
Населени места попадащи в границата 

на парка. 
Банско, Добринище, Кремен, Обидим 

2 

Посетителски информационен център 

(ПИЦ); Контролен информационен 

пункт (КИП) и др. локации на Д НП 

"Пирин" 

Д НП "Пирин" - ПИЦ, гр. Банско; КИП в м. 

"Драгостинов чарк" - основен подход към парка, 

КИП в м. „Бъндеришка поляна“. 

3 Хижи, заслони и др. 
х. "Вихрен", х. "Бъндерица", х. "Демяница", х. " 

Безбог", х. "Гоце Делчев" 

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална маркировка 

(изцяло попадащи или частично 

преминаващи) 

I, III, IV, V, VII, IX, XI, XIV, XVII, XVIII 

5 Други маршрути  

веломаршрути 3 бр.; интерпретативна пътека 

"Демянишка река разказва"; пътека за хора със 

специфични нужди в м. "Драгостинов чарк". 

Немаркирани маршрути и туристически 

траверси. 

6 Информационна обезпеченост 
Тематични табла и карти, табели за посока на 

всички възлови точки, КИП-ве, хижи и входове 

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 

„Ски-зона с център гр. Банско“ – по ДК; „Ски-

зона с център гр. Добринище. Дървена скара със 

стъпала за достъп до "Байкушевата мура"; 

Класна стая на открито в м. "Чалин валог"; 

Атракционно съоръжение "Пикника" в м. 

"Чалин валог"; КО с маси пейки и огнища над 20 

бр.; Дървени туристически мостове, 2 бр. над х. 

Вихрен, 2 бр. под х. Демяница, 1 бр. на х. Безбог 
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 Община Разлог 

 

Таблица 1.16.7.5.14. 

№ Показатели: Наименование, количество 

1 
Населени места попадащи в границата 

на парка. 
Разлог 

2 

Посетителски информационен център 

(ПИЦ); Контролен информационен 

пункт (КИП) и др. локации на Д НП 

"Пирин" 

офис на Д НП "Пирин" в гр. Разлог; КИП в м. 

Бетоловото 

3 Хижи, заслони и др. х. "Яворов" 

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална маркировка 

(изцяло попадащи или частично 

преминаващи) 

I, II, XV, XVI, XX 

5 Други маршрути  

Образователна пътека "Към царството на 

еделвайса". Редица немаркирани туристически 

маршрути и траверси във високата част. 

Маршрут за езда в м. Бетоловото. От гр. Разлог 

тръгват няколко кръгови веломаршрута: до село 

Годлево, до село Бачево и местността Предел, до 

село Баня, до Пирин голф клуб, м. Бетоловото и 

Банско, до границата на парка. 

6 Информационна обезпеченост 

Тематични табла и карти, табели за посока на 

всички възлови точки, КИП-ве, хижата и входно 

изходни места. Табла за Р "Баюви дупки-

Джинджирица". 

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 

Класна стая на открито по маршрут х. Яворов до 

м. Яворова поляна. Дървена скара за погледно 

място над пожара в м. Бетоловото. КО с маси и 

пейки (на места и зидано огнище) над 10 бр. 
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 Община Гоце Делчев 

 

Таблица 1.16.7.5.15. 

№ Показатели: Наименование, количество 

1 
Населени места попадащи в границата 

на парка. 
Брезница, Корница 

2 

Посетителски информационен център 

(ПИЦ); Контролен информационен 

пункт (КИП) и др. локации на Д НП 

"Пирин" 

  

3 Хижи, заслони и др. 
Извън границите на парка, х. Попови ливади и 

почивни станции в м. Попови ливади 

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална маркировка 

(изцяло попадащи или частично 

преминаващи) 

XIV 

5 Други маршрути  Горски пътеки 

6 Информационна обезпеченост 
Тематични табла и карти, табели за посока на 

всички възлови точки и хижата. 

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 

Класна стая на открито с тематични табла в м. 

Чала (Брезнишки чал) над с. Брезница. КО с 

маси и пейки (на места и зидано огнище) над 10 

бр. 
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 Община Сандански 

 

Таблица 1.16.7.5.16. 

№ Показатели: 
Информация за съществуващо положение: 

наименование, количество и др. 

1 
Населени места попадащи в границата 

на парка. 
Горна Сушица, Пирин, Лиляново, Плоски, Сугарево 

2 

Посетителски информационен център 

(ПИЦ); Контролен информационен 

пункт (КИП) и др. локации на Д НП 

"Пирин" 

ПИЦ в гр. Сандански; КИП до х. "Беговица" и х. 

"Пирин" 

3 Хижи, заслони и др. 

х. "Беговица", х. "Пирин", з. "Тевно езеро", бунгала 

на "Спано поле". Хижите "Яне Сандански" и 

"Малина" са извън границите на парка. Пастирски 

заслони - 2 бр. 

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална маркировка 

(изцяло попадащи или частично 

преминаващи) 

I, III, IV, V, VI, VIII, X, XII, XIII, XIX 

5 Други маршрути  

Немаркирани маршрути във високата част предимно 

през циркуси. От разклон при Тремошница (на пътя 

гр. Сандански - Попина лъка) - по Арнаут дере - 

Засов чарк - Дългата поляна - Синанишка порта. 

Туристически траверси. Образователна пътека "Към 

Башлийца". 

6 Информационна обезпеченост 
Тематични табла и карти, табели за посока на 

всички възлови точки, КИП-ове, хижи и входове 

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 

Класна стая на открито с тематични табла по пътя 

от х. "Беговица" за з. "Тевно езеро".  КО с маси и 

пейки (на места и зидано огнище) над 10 бр. 

Туристически дървени мостове - 4 бр.  
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 Община Кресна 

 

Таблица 1.16.7.5.17. 

№ Показатели: Наименование, количество 

1 
Населени места попадащи в 

границата на парка. 
Влахи, Стара Кресна 

2 

Посетителски информационен 

център (ПИЦ); Контролен 

информационен пункт (КИП) и др. 

локации на Д НП "Пирин" 

Офис на НП "Пирин" в гр. Кресна, КИП в м. 

"Върбите" и м. "Пещерата" 

3 Хижи, заслони и др. 

х. "Синаница", х. "Загаза", х. "Лагера" (в м. 

"Върбите", в близост до парка). Пастирски 

заслони - 2 бр. 

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална 

маркировка (изцяло попадащи или 

частично преминаващи) 

I, II, VI 

5 Други маршрути  

от х. "Загаза" до вр. "Албутин"; от х. 

"Загаза" до "Червената скала"; от с. Влахи 

до м. "Пещерата"; Интерпретативна пътека 

"Черната вода" 

6 Информационна обезпеченост 

Тематични табла и карти, табели за посока 

на всички възлови точки, КИП-ове, хижи и 

входове 

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 

Класна стая на открито с тематични табла по 

пътя от м. "Върбите" до м. "Пещерата". КО с 

маси и пейки (на места и зидано огнище) 

над 15 бр. Туристически дървени мостове - 5 

бр.  
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 Община Струмяни 

 

Таблица 1.16.7.5.18. 

№ Показатели: Наименование, количество 

1 
Населени места попадащи в 

границата на парка. 
Илинденци 

2 

Посетителски информационен 

център (ПИЦ); Контролен 

информационен пункт (КИП) и др. 

локации на Д НП "Пирин" 

  

3 Хижи, заслони и др.   

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална 

маркировка (изцяло попадащи или 

частично преминаващи) 

  

5 Други маршрути  

пътека "Гости от миналото", над с. 

Илинденци - изградена от общината и 

немаркиран маршрут: с. Илинденци - мина 

Илинденци - м. Мурата - Конски кл.-х. 

Синаница. 

6 Информационна обезпеченост   

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 
  

 

 Община Симитли 
Таблица 1.16.7.5.19. 

№ Показатели: Наименование, количество 

1 
Населени места попадащи в 

границата на парка. 

Брежани, Градево, Сенокос 

2 

Посетителски информационен 

център (ПИЦ); Контролен 

информационен пункт (КИП) и др. 

локации на Д НП "Пирин" 

  

3 Хижи, заслони и др. х. Предел - извън границите на парка 

4 

Регламентирани туристически 

маршрути с хоризонтална 

маркировка (изцяло попадащи или 

частично преминаващи) 

XV  

5 Други маршрути  Пътеки и туристически траверс 

6 

Информационна обезпеченост Информационни табла в с. Сенокос и с. 

Брежани, поставени в центъра на селата. 

Липсват табели за посока за маршрут XV. 

7 
Други туристически съоръжения и 

елементи 
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 Предлагани дейности и мероприятия свързани с туризма по общини. 

 

      Община Банско 

 

Таблица 1.16.7.5.20. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 
Изграждане на палатъчен лагер, 

къмпинг и др. 

Изграждане на палатъчен лагер до х. Бъндерица; 

изграждане на къмпинг на терасираната поляна 

до х. Бъндерица (по готов проект). Естетизиране 

на околните пространства около х. "Демяница" 

(2008 г. хижата е избрана за пилотен проект, но 

без успех). 

2 

Изграждане, поддържане и подмяна 

на паркова мебел и други 

архитектурни елементи 

Подмяна на голяма от част парковата мебел в 

границите на парка с изключение на КО в м. 

Изворите и Чалин валог (Пикника). Ремонт на 

всички огнища. По интензивна поддръжка на 

КО. В ОУП на гр. Банско са предвидени нови 

КО, пикници и др. подобни атракциони за 

изграждане в периферията на парка. 

3 

Поддръжка на трасетата и 

хоризонталната маркировка на 

основните маршрути  

Маркирането на туристическите маршрути, да 

бъде съобразено с "Правилника за маркировката 

на туристическите пътища в България". Всички 

туристически маршрути се нуждаят от ново 

маркиране с изключение на маршрут № I (само 

освежаване), който е в задоволително състояние. 

На възлови места, където липсват да се поставят 

указателни и предупредителни знаци. На много 

места където са разрушени да се подменят. 

Лошо  положени знаци (маркировка) да бъдат 

премахнати. 

4 

Обезопасяване на доказано опасни 

участъци по официалните 

туристически маршрути - 

обезопасителни, подсигурителни 

елементи използвани при типа 

"viaferrata". 

Ремонт и възстановяване на металния парапет 

по Кончето – 400 м нов по наклона и ремонт и 

укрепване на останалия,  на Премката 350 м, на 

Типиците 25 м -  проучване, проектиране, 

изпълнение.  По трасетата на маршрутите от х. 

Безбог, посока Бански езера (№ V, №XI) има 

ерозирали участъци за ремонт. С цел 

подобряване на туристическата система 

предложението от туристическата общност е 

цветовете на маршрутите да са четири (сега са 

пет). 

5 
Изграждане на пречиствателни 

съоръжения на хижи 

х. "Бъндерица", х. "Вихрен", х. "Демяница", х. 

"Безбог" 

6 
Изграждане, ремонт на КИП - ове, 

ПИЦ и др. 

Проектиране и изграждане КИП- ове на 

парковата охрана при х. "Вихрен", х. "Безбог" и 

х. "Демяница". Ремонт, оборудване, заснемане и 

вписване в КК и КР на КИП-ове "Драгостинов 

чарк", х. "Беговица", м. "Бъндеришка поляна". 

Ремонт на ПИЦ "Добринище". 
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 Община Разлог 

 

Таблица 1.16.7.5.21. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 
Изграждане на палатъчен лагер, 

къмпинг и др. 

Изграждане на палатъчен лагер на подходящо 

място до х. Яворов, който да се обслужва от 

хижата. Естетизиране на околните пространства 

около х. "Яворов" и м. Кулиното в хармония със 

заобикалящия ландшафт.     

2 

Изграждане, поддържане и подмяна 

на паркова мебел и други 

архитектурни елементи 

Подмяна на голяма част от парковата мебел в 

границите на парка. Ремонт на всички огнища. 

По интензивна поддръжка на КО. Ремонт на 

погледната площадка по пътя за х. "Яворов". 

Нови КО тип "пикник" в периферията на парка. 

3 

Поддръжка на трасетата и 

хоризонталната маркировка на 

основните маршрути  

Маркирането на туристическите маршрути, да 

бъде съобразено с "Правилника за маркировката 

на туристическите пътища в България". Всички 

туристически маршрути се нуждаят от ново 

маркиране. В задоволително състояние 

изискващи само освежаване са само малки 

участъци от маршрутите. На възлови места, 

където липсват да се поставят указателни и 

предупредителни знаци. На много места където 

са разрушени да се подменят. Лошо  положени 

знаци (маркировка) да бъдат премахнати. Да се 

използват подходящи и качествени бои, които 

не си сменят цвета. Изработване и поставяне на 

пътна маркировка и насочваща информация, 

към подходите на парка, КИП и др.  

4 

Обезопасяване на доказано опасни 

участъци по официалните 

туристически маршрути - 

обезопасителни, подсигурителни 

елементи използвани при типа 

"viaferrata". 

Във високите части в района на Суходолски 

превал, Разложки суходол и др.  

5 
Изграждане на пречиствателни 

съоръжения на хижи 
х. "Яворов" 

6 
Изграждане, ремонт на КИП-ове, 

ПИЦ и др. 

Проектиране и изграждане КИП-ове на 

парковата охрана при х. "Яворов" и м. 

Кулиното. Ремонт, оборудване, заснемане и 

вписване в КК и КР на КИП в м. Бетоловото. 
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 Община Гоце Делчев 

 

Таблица 1.16.7.5.22. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 
Изграждане на палатъчен лагер, 

къмпинг, заслони и др. 

Изграждане на туристически заслон по маршрут 

№XIV (с. Брезница - з. Тевно езеро) в м. Сухото 

езеро (над с.Брезница). 

2 

Изграждане, поддържане и подмяна 

на паркова мебел и други 

архитектурни елементи 

Подмяна на голяма част от парковата мебел в 

границите на парка. Ремонт на всички огнища. 

По интензивна поддръжка на КО и класните 

стаи на открито. Нови КО тип "пикник" в 

периферията на парка. 

3 

Поддръжка на трасетата и 

хоризонталната маркировка на 

основните маршрути. 

Информационни, тематични и др. 

видове табла и табели съобразени с 

"Концепция за информационна 

система на територията на НП 

"Пирин"  

Маркирането на туристическиямаршрут, да бъде 

съобразено с "Правилника за маркировката на 

туристическите пътища в България". На възлови 

места, където липсват да се поставят указателни 

и предупредителни знаци. На много места 

където са разрушени да се подменят. Лошо  

положени знаци (маркировка) да бъдат 

премахнати. Да се използват подходящи и 

качествени бои, които не си сменят цвета от 

атмосферното влияние. Монтиране на набор (от 

6 вида) табла (геология, гори, флора, фауна, 

норми и режими) в с. Брезница на подходящо 

място, съобразени с Концепцията. Изработване 

и поставяне на пътна маркировка и насочваща 

информация, към подходите на парка, КИП и др.  

4 

Обезопасяване на доказано опасни 

участъци по официалните 

туристически маршрути - 

обезопасителни, подсигурителни 

елементи използвани при типа 

"viaferrata". 

В района на вр. Джано - около 200 м 

5 
Изграждане, ремонт на КИП-ове, 

ПИЦ и др. 

Проектиране и изграждане на КИП на парковата 

охрана в м. Сухото езеро (над с. Брезница) и 

туристически заслон в м. Корнишки езера. 

Изграждане на ПИЦ в с. Брезница (в бивш 

пенсионерски клуб) 
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   Община Сандански 

 

Таблица 1.16.7.5.23. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 
Изграждане на палатъчен лагер, 

къмпинг и др. 

Изграждане на палатъчен лагер на подходящо 

място до х. "Пирин", х. "Беговица", з. "Спано 

поле", които да се обслужват от хижите. 

Естетизиране на околните пространства около х. 

"Пирин" и х. "Беговица" в хармония със 

заобикалящия ги ландшафт.     

2 

Изграждане, поддържане и подмяна 

на паркова мебел и други 

архитектурни елементи 

Подмяна на голяма част от парковата мебел в 

границите на парка. Ремонт на всички огнища. 

По интензивна поддръжка на КО и класните 

стаи на открито. Нови КО тип "пикник" в 

периферията на парка. 

3 

Поддръжка на трасетата и 

хоризонталната маркировка на 

основните маршрути. 

Информационни, тематични и др. 

видове табла и табели съобразени с 

"Концепция за информационна 

система на територията на НП 

"Пирин"  

Маркирането на туристическите маршрути, да 

бъде съобразено с "Правилника за маркировката 

на туристическите пътища в България". Всички 

туристически маршрути се нуждаят от ново 

маркиране. В задоволително състояние 

изискващи само освежаване са само малки 

участъци от маршрутите. На възлови места, 

където липсват да се поставят указателни и 

предупредителни знаци. На места където са 

разрушени да се подменят. Лошо  положени 

знаци (маркировка) да бъдат премахнати. С цел 

подобряване на туристическата система 

предложението от туристическата общност е 

цветовете на маршрутите да са четири (сега са 

пет). Изработване и поставяне на пътна 

маркировка и насочваща информация, към 

подходите на парка, КИП и др.  

4 

Обезопасяване на доказано опасни 

участъци по официалните 

туристически маршрути - 

обезопасителни, подсигурителни 

елементи използвани при типа 

"viaferrata". 

Във високите части при необходимост. 

5 
Изграждане на пречиствателни 

съоръжения на хижи 

х. "Пирин", х. "Беговица", з. "Спано поле", х. 

"Яне Сандански". Да се реши проблема спашата 

на говеда около х. Беговица. 

6 
Изграждане, ремонт на КИП-ове, 

ПИЦ и др. 

Проучване, проектиране и изграждане КИП-ове 

на парковата охрана до х. "Пирин" и м. Дългата 

поляна и з. "Тевно езеро". Ремонт, оборудване, 

заснемане и вписване в КК и КР на  КИП х. 

„Беговица” и КИП м. "Спано поле". 
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 Община Кресна 

 

Таблица 1.16.7.5.24. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 
Изграждане на палатъчен лагер, 

къмпинг и др. 

Изграждане на палатъчен лагер до х. 

"Синаница", който  да се обслужва от хижата. 

2 

Изграждане, поддържане и подмяна 

на паркова мебел и други 

архитектурни елементи 

Подмяна на голяма част от парковата мебел в 

границите на парка. Ремонт на всички огнища. 

По интензивна поддръжка на КО и класните 

стаи на открито. Нови КО тип "пикник" в 

периферията на парка. 

3 

Поддръжка на трасетата и 

хоризонталната маркировка на 

основните маршрути. 

Информационни, тематични и др. 

видове табла и табели съобразени с 

"Концепция за информационна 

система на територията на НП 

"Пирин"  

Маркирането на туристическите маршрути, да 

бъде съобразено с "Правилника за маркировката 

на туристическите пътища в България". На 

възлови места, където липсват да се поставят 

указателни и предупредителни знаци. На места 

където са разрушени да се подменят. 

Маркировката на маршрут № II (жълт) в този 

участък е положена отлично, нуждае се само от 

поддръжка. С цел подобряване на 

туристическата система предложението от 

туристическата общност е цветовете на 

маршрутите да са четири (сега са пет). От х. 

"Загаза" са маркирани два маршрута кафяв до 

Суходолски превал и син до Червената скала. Да 

се направи туристическа връзка на х. "Загаза" с 

КИП "Пещерата". Информационните табла на 

хижата да бъдат подменени и синхронизирани с 

Д НП "Пирин", тъй като в момента имат 

неточности и водят до объркване. Изработване и 

поставяне на пътна маркировка и насочваща 

информация, към подходите на парка, КИП и др.  

4 

Обезопасяване на доказано опасни 

участъци по официалните 

туристически маршрути - 

обезопасителни, подсигурителни 

елементи използвани при типа 

"viaferrata". 

Във високите части при необходимост. 

5 
Изграждане на пречиствателни 

съоръжения на хижи 
х. "Синаница" 

6 
Изграждане, ремонт на КИП-ове, 

ПИЦ и др. 

Проучване, проектиране и изграждане на  КИП 

на парковата охрана до х. "Синаница" и 

туристически заслони в м. Черната вода. Ремонт, 

оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на 

КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. 

Върбите. Ремонт на ПИЦ "Кресна". 
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 Община Симитли 

 

Таблица 1.16.7.5.25. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 

Изграждане, поддържане и подмяна 

на паркова мебел и други 

архитектурни елементи 

Изграждане на КО на подходящи места по 

трасето на маршрут № XV поради липса на 

такива. 

2 

Поддръжка на трасетата и 

хоризонталната маркировка на 

основните маршрути. 

Информационни, тематични и др. 

видове табла и табели съобразени с 

"Концепция за информационна 

система на територията на НП 

"Пирин"  

Маркирането на туристическия маршрут, да 

бъде съобразено с "Правилника за маркировката 

на туристическите пътища в България". На 

възлови места, където липсват да се поставят 

указателни и предупредителни знаци. 

Маркировката на маршрута е в много лошо 

състояние (лошо положена, недостатъчна 

гъстота и др.) да се маркира наново. 

3 

Обезопасяване на доказано опасни 

участъци по официалните 

туристически маршрути - 

обезопасителни, подсигурителни 

елементи използвани при типа 

"viaferrata". 

Във високите части при необходимост, при вр. 

Пирин. Да се удължи туристически маршрут № 

XV от вр. Пирин до х. " Яворов" (покрай вр. 

Плешки и вр. Даутов). Маршрута е с повишена 

трудност. 

4 Информационна система. 

Поставяне на набор табла (геология, гори, 

флора, фауна, норми и режими и др.) на 

подходящи места в селата Сенокос и Брежани. 

 

 

 

 Община Струмяни 

 

Таблица 1.16.7.5.26. 

№ 

Предвидени дейности, бъдещи 

проекти и предложения относно 

развитието на устойчив туризъм 

Информация 

1 Информационна система. 

Поставяне на набор табла (геология, гори, 

флора, фауна, норми и режими и др.) на 

подходящо място в с. Илинденци 

 

Забележка: Голяма част от предвидените дейности са планувани в предходния ПУ 

(2004 г.), но по различни причини, не са били осъществени. Друга част са задвижени в 

процеса на изготвяне на ПУ. 
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1.16.7.6. Посетителски информационни центрове, контролно-информационни 

центрове и пунктове за оказване на помощ в критични ситуации. 

 

 

 Посетителски информационни центрове (ПИЦ): 

- Посетителски информационен и образователен център към Дирекция “НП 

Пирин”, гр. Банско, е място за провеждане на извън класни форми на обучение с 

ученици от различни възрастови групи, както и за запознаване на посетителите с 

различни тематични експозиции и всякаква информация относно парка. Центъра 

разполага с прожекционна зала със съответната за целта техника, изложбена зала, зала 

за посетители с модел (3D) на парка, както и богата библиотека достъпна за всички. В 

двора е изграден кът за отдих и алея с билки и цветя. Центъра е достъпен и за хора със 

специални нужди; 

- ПИЦ в гр. Сандански (открит на 05. 06. 2014 г.) е многофункционална 

сграда може да изпълнява и функции на образователен център за деца в различни 

възрастови групи. Също така сградата ще бъде и офис за служителите от ПР 

„Каменица”. В центъра ще се посрещат всякакви туристи, които искат да получат 

информация за НП „Пирин” и други забележителности в целия регион. Предвидено е да 

се предлагат също така информационни и рекламни материали свързани с парка и 

туризма в района. Самата сграда е на три етажа и разполага с зала за посетители, 

прожекционна зала, тематична експозиция показваща флората и фауната, както и 

интерпретативни модули. Центъра се намира на ул. „Никола Вапцаров“ до 

тренировъчното игрище на градския стадион в посока с. Лиляново с малък паркинг към 

него. 

- ПИЦ в гр. Кресна – на този етап не функционира като такъв и е 

предвиден ремонт. 

- ПИЦ с офис в гр. Добринище –предвиден е ремонт. 

 

 Контролно информационни пунктове (КИП) по паркови райони 
Контролно информационни пунктове (КИП) по паркови райони са представени 

в табл. 27. 

Като централен вход към парка се е наложил подхода в м. Драгостинов чарк над 

гр. Банско. През него минава най-голям туристопоток, както автомобилен така и 

пешеходен. Към него е изграден КИП и са оформени кът за отдих, детска площадка, 

както и множество нагледни информационни материали. 
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Таблица 1.16.7.6.27. Контролно информационни пунктове (КИП) по паркови райони 

ПР "ВИХРЕН" 

I ПИЦ Д НП "Пирин" гр. Банско   

II ПИЦ гр. Банско  на терит. на парка 
предвиден за 

изпълнение 

1 КИП Драгостинов чарк в м. "Драгостинов чарк" предстои ремонт 

2 КИП Бъндеришка поляна  в м. "Бъндеришка поляна" предстои ремонт 

3 
КИП Демяница до х. "Демяница" 

предвиден за 

изпълнение 

4 
КИП Вихрен до х. "Вихрен" 

предвиден за 

изпълнение 

ПР "БАЮВИ ДУПКИ" 

5 КИП Бетоловото в м. "Бетоловото" предстои ремонт 

6 
КИП Яворов до х. "Яворов" 

предвиден за 

изпълнение 

7 
КИП Кулиното в м. "Кулиното" 

предвиден за 

изпълнение 

ПР "БЕЗБОГ" 

III ПИЦ Добринище  гр. Добринище предстои ремонт 

8 КИП Безбог до х. "Безбог" 
предвиден за 

изпълнение 

ПР "ТРИТЕ РЕКИ" 

9 
КИП Пирин до х. "Пирин" 

предвиден за 

изпълнение 

10 КИП Сухото езеро 
в м. „Сухото езеро“-над с. 

Брезница 

предвиден за 

изпълнение 

ПР "КАМЕНИЦА" 

IV ПИЦ Сандански гр. Сандански открит 2014 г. 

11 КИП Беговица до х. "Беговица" предстои ремонт 

12 КИП Спано поле в м. "Спано поле" предстои ремонт 

13 
КИП Дългата поляна в м. „Дългата поляна“  

предвиден за 

изпълнение 

14 
КИП Тевно езеро до з. „Тевно езеро" 

предвиден за 

изпълнение 

ПР "СИНАНИЦА" 

V ПИЦ Кресна гр. Кресна предстои ремонт 

15 КИП Върбите в м. "Върбите" предстои ремонт 

16 
КИП 

Ширинето – 

Пещерата 

в м."Ширинето – 

Пещерата" предстои ремонт 

17 
КИП Синаница до х. "Синаница 

предвиден за 

изпълнение 

 

  
 

Проучване, проектиране и изграждане на КИП- ове на парковата охрана в 

съответните точки. 

  
 

Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите 

опорни пунктове – КИП. 
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Планувано е изграждане на КИП в ПР „Каменица”, ПР „Трите реки”, ПР 

„Безбог”, информационни точки в м. „Предела” и в някои от селищата, които са  

основни подходи към парка. 

 

1.16.7.7. Възможности за практикуване на различни видове спорт и туризъм в 

парка и региона. 

 

 Пешеходен туризъм 
Пешеходният туризъм е най-популярната форма на посещение в парка. 

Възможността за различно по степен физическо натоварване и непосредствена близост 

с природата, е предпочитана комбинация от много хора в тяхното свободно време. 

Пешеходният туризъм е най-достъпната и разпространена дейност в планините. 

За съжаление в последните години се наблюдават и някои негативни тенденции, като 

прекратяване на организираните екскурзионните летувания (предимно за деца). Но от 

друга страна се наблюдава ръст на пешеходния туризъм на национално ниво. 

Наблюдава се ръст на все повече млади хора, които се организират за преходи в 

планината. За всичко това допринасят лесният достъп до информация в интернет 

(специализираните сайтове, социалните мрежи, тематични форуми, коментари и др.), 

както и развитието и достъпността до техническа обезпеченост на туриста, като 

навигационни средства и апарати (GPS, GSM, и др.). 

В парка на пешеходния туризъм се падат над 70% от всички посетители на парка 

на целогодишна база. Над 90% от посещенията са реализирани през летните месеци, 

както и в зависимост от атмосферните условия през късна пролет и ранна есен.  

Форми за практикуване на пешеходен туризъм: 

- излет – не изисква специална предварителна подготовка. Отличава се с малка 

продължителност, обикновено няколко часа; 

- поход – основна форма на туристическа дейност. Отличава се с по-голяма 

продължителност, изисква по-добро планиране и организация. Нощува се в хижи или 

заслони. 

Според целите си пешеходният туризъм може да бъде познавателен, 

рекреационен, спортен, риболовен, събитиен, религиозен, социален туризъм и др. 

Комбинирайки различни туристически маршрути (или части от тях), 

възможностите за планиране на маршрути за пешеходен туризъм стават много големи. 

Разнообразието спрямо площта на парка е изключително голямо. 

 

 Ски спорт 

В исторически аспект, този спорт се е практикувал в Пирин планина от 

десетилетия. През последните 12-15 години, ски спорта оформи облика на НП „Пирин“ 

и региона, като международна ски дестинация.Практикуването на този спорт е 

предимно през зимния сезон, както и по – по голям туристопоток в този сезон. Баланса 

между посетители, услуги, нощувки, бази и др., в гр. Банско не се случва по – 

оптималния начин. Местата за практикуване на този спорт са: „Ски-зона с център 

Банско“, стопанисвана по ДК от 2001 г., „Ски-зона с център Добринище“ и „Ски-зона с 

център Кулиното“, като последните две са с по една писта и по - ограничен капацитет. 

Международната федерация по ски (със седалище Швейцария), която 

администрира и ръководи всички видове ски спортове, включва следните дисциплини: 

Северни дисциплини, Ски алпийски дисциплини, Свободен стил (Freestile) и Сноуборд. 

Друг зимен спорт - биатлона, се администрира от отделна международна федерация. 
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 Алпинизъм 
Алпинизмът представлява изкачване на планински върхове, ръбове и стени по 

трудни маршрути с помощта на специална техника, съоръжения и екипировка. 

НП „Пирин е подходящ за алпинизъм поради алпийския си характер. На 

територията на парка се практикува основно традиционно катерене - катерене с въже на 

маршрути, по чиято дължина за осигуряване се разчита на естествения скален релеф и 

поставяне на специални съоръжения: клеми, френдове, рингове и други, които след 

преминаването се събират. Има и катерачни обекти, които са екипирани за спортно 

катерене - катерене с въже по маршрути, екипирани с постоянни и надеждни 

осигурителни точки (лепени клинове и/или болтове), като целта е те да се използват 

само за осигуряване, но не и за преминаване. 

Най-популярните катерачни обекти на територията на парка са северната стена 

на вр. Вихрен, Стъпалата, стената на вр. Дженгал, стената на вр. Главнишки чукар. По- 

малко посещавани са катерачните обекти под вр. Разложки Суходол (в Р„Баюви дупки 

– Джинджирица“), Даутов връх (в Р„Баюви дупки – Джинджирица“), стената на вр. 

Синаница и вр. Гергийца и др. Популярен катерачен обект в близост до гр. Банско е м. 

„Пещерите“, който е екипиран за спортно катерене. Мястото се използва за тренировки 

на отрядите на ПСС, както и от учениците, специалност „Планински водач” в ПГССТ 

„Алеко Константинов”, град Банско и др. Местата за катерене в НП „Пирин“ са 

изброени в табл. 8. 

Има спортни организации, които предлагат организирани мероприятия с 

инструктори, за хора с различна подготовка, възраст и физическо състояние. 

Маршрутите са с различна трудност и дължина. 

В парка,могат да намерят подходящи места, за развитие на маршрути от типа 

„viaferrata” - система от метални въжета, въжени мостове, стълби парапети и др., която 

позволява преодоляването на трудно достъпни скални терени.Този тип съоръжения са 

подходящи за всички любители на планината, желаещи да опитат удоволствието от 

този спорт и неговото разнообразие, без да имат специална подготовка. 

 

 Пещернячество 

От гледна точка на достъпността си пещерите могат да бъдат категоризирани в 

две основни групи: 

- за свободни туристически посещения - пещери, за чието посещение не са 

необходими специална подготовка и екипировка; 

- за специализирани посещения – пещери, достъпни само за хора със 

спелеоложка подготовка и използването на специализирани средства. 

В парка са проведени множество експедиции, част от тях с международно 

участие за проучване както на пещерите така и на прилепите в тях. Последната от тях е 

с научна цел, през 2013 г. в циркуса „Бански суходол“ в търсене на най – дълбоката 

пещера в България. 

Предвид на по-значителните си размери и сложната си морфология няколко 

пирински пропасти представляват интерес и могат да бъдат основни обекти на 

организирани спортни посещения (хоби туризъм): 

- Пропастта Бъндерица  

- Пропастта Вихрен  

- Пропаст "Бански суходол" №30 (25 години "Академик")  

- Пропаст "Бански суходол" №9  

- Пропаст "Каменитица” №14 

- Пропаст "Челюстница" №17 (Циркус "Б.дупки)  
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- Пропаст "Алеко" (Синанишки под-район)  

 

В Приложение 1.16.7.4.3. са поместени в табличен вид „Пещери, пропасти и 

потенциални обекти в циркус Бански суходол-Северен Пирин (1961-2012 г.)“. 

 

 Спортното ориентиране 

Спорт, в който от състезателя се изисква да се ориентира в непозната местност 

сред природата, като се придвижва с помощта на карта и компас. В границите парка, 

има условия за провеждане на този спорт в различните му видове (класическо, ски, 

нощно, вело). В гр. Разлог има клуб по спортно ориентиране „Пирин“ с богата история, 

традиции и редица успехи в областта. Удобните места за този спорт са в м. 

„Драгостинов чарк“, м. „Чалин валог“, м. „Бетоловото“, около КИП "Ширинето – 

Пещерата" - „х. „Загаза“и др. 

 

 Велотуризъм 

 Този вид туризъм е сред развиващите се с най – бързи темпове за страната 

(България изостава спрямо Европа). Част от общините, попадащи в границите на парка 

са развили вело маршрути предимно в прилежащите територии на парка. В градовете 

Банско и Разлог се предлага организиране на групи за велопоходи с водачи – с различна 

дължина и трудност. При наличие на аргументирано проучване, обосновка и диалог със 

съответните институции, биха могли да се развият маршрути отговарящи на всички 

изисквания, норми и критерии. Биха могли да се използват трасетата на камионни и 

горски (стабилизирани) пътища до около 1500 м. НВ, на места изискващи носене и 

насочени към населените места в прилежащите територии.Подходящи за целта са 

около гр. Сандански в посока м. Попина лъка и х. „Беговица“; от м. Кулиното към м. 

Засеците; от м. Върбите към х. „Загаза“ и др. 

 

Маршрути за велотуризъм: 

- гр. Банско: 

 -„Perfect day”: гр. Банско – м. Пещерите –Манастир “Палигоден“ – м. 

Раковица – Пирин голф – гр. Банско (Заповед РД-48 от 4.6.2013 г.); 

 - „Dead dog”: Банско – св. Димитър – св. Никола – м. Керанджиева бунка 

– м. Чалин валог - м. Пещерите – гр. Банско (ЗаповедРД-48от 4.6.2013 г.); 

 - „Добринище“: гр. Банско – св. Димитър – гр. Добринище – х „Гоце 

Делчев“ – х. „Мочарата“ – м. Трионска поляна - м. Керанджиева бунка – м. Карантията 

– м. Мотиката. Заповед № РД – 89 (от 04. 02. 2014 г.) регламентира един малък участък 

преминаващ през Р „Юлен“ (около 490 м.) в м. „Трионска поляна“. 

- гр. Кресна :  м. Върбите – с. Илинденци; 

- гр. Добринище :  х. “Гоце Делчев” – с. Брезница и /или с.Корница; 

- гр. Сандански :  с. Лиляново – м. Попина лъка – м. Туричка черква 

- гр. Сандански :  м. Тремошница – м. Говедарника – с. Плоски; 

- гр. Кресна :  с. Влахи – с. Ощава – с. Стара Кресна – Кресненски пролом – гр. 

Кресна; 

- с. Брежани – с. Мечкул – с. Сенокос – с. Стара Кресна; 

- с. Пирин – х. “Пирин”; 

- гр. Гоце Делчев – м. Попови ливади – с. Пирин; 

- и др. 

По – голямата част от маршрутите не попадат в границите на парка.  

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 124 

 Конен туризъм 
Конния туризъм, не се слави с висок интерес, тъй като се практикува от малка 

група хора или еднократни разходки от интерес. В прилежащите територии и в 

границите на парка има добри условия за развитие на този приключенски вид туризъм. 

Биха могли да се използват трасетата на камионни и горски (стабилизирани) пътища. В 

община Разлог има такъв център и маршрут за разходки в м. Бетоловото. 

 

Подходящи места за практикуване на разходки с коне са:  

- над гр. Кресна – м. Върбите – с. Илинденци; 

- м. Върбите – х. „Загаза“; 

- над с. Брезница към  х. „Гоце Делчев”; 

- над с.Корница; 

- над гр. Кресна – с. Влахи – с. Ощава – с. Стара Кресна; 

- от с. Пирин – х. „Пирин“; 

- от с. Пирин – х. “Малина” – с. Рожен – с. Златолист – Мелник; 

- около с. Сенокос; 

- и др. 

 

 Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм). 
Парапланът е безмоторно средство за летене (най-популярното), чрез помощта 

на възходящите въздушни течения (термики). Лесен е за излитане (от склоновете на 

хълмове или специално изградени платформи), управление и приземяване.  

Делтапланеризма е форма на безмоторно летене, управлявайки летателен 

апарат, наричан делтапланер (наподобявайки гръцката буква Δ). При излитане е 

необходимо засилване, за целта обикновено се засилва (тича) по склоновете на хълмове 

или специално изградени платформи.  

Безмоторното летене не се практикува в парка (с изключение в зоната под вр. 

Тодорка - парапланери), но проучвания показват неговия потенциал и желание от 

страна на клубове от страната и региона за неговото развитие.  

 

 Тематичен / Познавателен туризъм (интерес към геология, орнитология, 

флора, наблюдение на диви животни, и др.) 

Този вид туризъм е форма на пешеходния с изразена тематична насоченост. 

Темите могат да бъдат в различни направления и нива, от обща култура до научни 

трудове.Потенциала на парка е изключително голяма по-отношение на флората и 

фауната (голям интерес предизвикват еделвайса, черната мура, дивата коза и др.). 

Разработени са редица тематични табла относно геологията, почви, гори, флора, фауна 

и друга любопитна информация. Маршрутите са подбрани и са подходящи за деца в 

различни възрастови групи. 

 

 Голф туризъм 

Голф туризма е вид спортен туризъм. Той е специализиран вид туризъм, при 

който се задоволяват потребностите на туристите от спортуване, рекреация и активен 

отдих чрез участието им в разнообразни спортни прояви и дейности. 

Като мотивиращи фактори, за тази игра могат да се посочат атрактивността и 

емоцията от играта на открито сред природата, физическо натоварване и отмора от 

напрегнатото ежедневие, както и удовлетворението от комуникацията с партньора по 

време и след самата игра. 
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Потенциала за този спорт в района на парка е огромен, благодарение на 

изградения вече 5 звезден комплекс „Пирин Голф & Кънтри Клуб“, който функционира 

от 2008 г. и предлага невероятни условия за спорт и рекреация. Комплекса се намира 

около 1,8 км от границите на парка под м. Бетоловото в землището на гр. Разлог. 

 

 Рафтинг 

 Приключенски туризъм, при който се извършват спускания с лодки по буйни 

реки. Подходящи места са р. Струма (Кресненското дефиле) и р. Места (определени 

участъци). Този спорт се развива с бързи темпове и има обещаващо бъдеще. 

 

 Форми на алтернативен туризъм 

 Всички тези форми по - скоро акцентират, върху потенциала на региона, като 

атрактивна дестинация за туризъм и подчертават усилията за изграждане и поддържане 

на подходяща инфраструктура. В тези форми на туризъм (алтернатива на масовия)се 

крие и шанса за развитие на малките и изоставащи населени места около парка. Ресурса 

на парка и региона е голям, важно е да се намери правилния подход за реализирането 

му. 

- културен – тук основна цел на туристите е посещението на обекти, 

свързани с културата и културните особености на някаква епоха или на някаква група 

хора (нация, етнос, племе и т.н.). Обектите на културния туризъм може да 

представляват различни форми на изкуство, представени в галерии на изкуствата или 

на открито, места и обекти с историческо значение (исторически паметници) – сгради, 

местности, селища, предмети и др., исторически музеи, археологически музеи и 

разкопки, етнографски музеи и т.н. Към културния туризъм спада също посещението на 

различни културни изяви от типа на фестивали, театрални постановки, представяния на 

местни народни традиции, обичаи, обреди и др. Потенциала на региона в това 

отношение е огромен. 

 

Таблица 1.16.7.7.28. Част от основните културни събития в района на парка 

№ Културни събития  Описание 

1 Пирин пее Събор за народно творчество 

2 Между три планини Фолклорният фестивал 

3 Пирин фолк фестивал за авторски песни 

4 Джаз фестивал 

Представяне на историческите 

корени на джаза: стандарти, блус, 

би-боп, суинг, диксиленд, буги-

вуги 

5 Малешево пее и танцува 
Съхранява и популяризира 

фолклорното богатство; 

6 Дни на Пирин 

Привличане на туристи към 

непознати кътове от планината и 

населените места 

7 
Балкански фестивал "Младостта на 

Балканите" 
Балканския младежки фестивал 

8 Фестивал на планинарския филм Филмовото събитие 

9 
Международен фестивал на бабугерските 

маски и игри, гр. Симитли 
Народни традиции и обичаи  

10 Дни на банската традиция Етнографски и кулинарни изложби 
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11 Илинденски събор 
Празничен концерт в м. Попови 

ливади 

12 Неврокопски панаир Търговски панаир 

13 
Ежегоден международен Фестивал на 

древните тайнства "Еньов Ден" 
Възстановка на обичаи 

14 

Ежегоден фестивал на виното и любовта - 

"Денят на Трифон Зарезан" с пресъздаване 

на "Делчевска Сватба" 

Традиционно зарязване на лозята и 

Конкурс за Домашни вина през 

февруари месец 

15 
Международен фестивал на класическата 

китара - Г. Делчев 
Фестивал на класическата китара 

16 
Фестивал „Изкуството на Беломорието" - Г. 

Делчев 

Срещата на млади таланти, 

креативни творчески контакти и 

традиционното изкуство в региона 

на Беломорието 

Забележка: Изброени са основни културни събития в региона около парка, 

голяма част от тях са ежегодни с традиции. Всяка община си планира културния 

календар за годината, като често включват нови събития. 

 

- селски туризъм - характерен е с това, че целта на туристическите 

посещения са малките населени места, предимно села. Селският туризъм е една от 

възможностите да се излезе от урбанизацията на големия град, при което хората да 

напуснат индустриалната среда и да се приобщи към природата. Също така той 

позволява създаване на заетост без сериозни инвестиции. Подходящи селата в региона, 

разположени в източната част от парка са – Сенокос, Ощава, Влахи, Илинденци, 

Плоски, Лиляново и др. Също така разположените в южната част от парка села – 

Сугарево, Пирин и др. и в западната посока, селата – Лъжница, Корница, Брезница, 

Кремен, Обидим и др. За съжаление тази форма на туризъм не се развива с 

необходимите темпове в региона. 

- екологичен (екологосъобразен) - форма на туризъм, практикувана в 

районите с природни дадености, които са повлияни в малка степен от човека, с цел 

наблюдаване на биологичното разнообразие и научаване как да се опазва околната 

среда и да се допринася за съхраняването на фауната и флората;  

- здравен и СПА–този вид е много стара форма на туризъм. През 

социализма известен предимно, като балнеолечение по санаториуми, бази и почивни 

домове по линия на „трудещи селяни“, „почивно дело“ и пр. Днес по известен като 

СПА (терминът е свързан с лечебната сила на водата)туризъм, широко разпространен 

вече не само по санаториуми, но и много от хотелите. СПА процедури се предлагат 

вечепо - много хотели в региона с различни категории. Региона предлага уникални 

условия за здравен туризъм и то в много широк спектър от лечебни дейности. 

Наличието на минерална вода е голямо богатство за района. В близост до парка с 

минерална вода са курортите – гр. Сандански, гр. Добринище, с. Баня, с. Огняново, 

като в много от другите населени места и хотели се предлагат СПА процедури с гореща 

вода. Към този вид туризъм се отнасят и други форми, като например програми по 

отслабване (дебелариум), лечебни и възстановителни програми, Уелнес (осведомяване 

и правене на избори, в посока на едно по-успешно съществуване и начин на живот) и 

пр. Тази форма е и ключа към целогодишния туризъм в съчетание с други форми би 

бил още по-перспективен. 

Всички тези и други форми (приключенски, кулинарен и др.) са до някъде 

взаимно свързани и се препокриват, като много често се комбинират. Изследванията 

сочат, че най – често се практикуват комбинация от два вида туризъм - 46%, следван от 
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един вид - 28% и 26% за три и повече вида. Комбинации от различни видове 

алтернативен туризъм са представени в табл. 29. 

 

Таблица 1.16.7.7.29. Най-срещани съчетания на видове туризъм извън ски сезона 

Съчетание на 

основен вид 

туризъм с други 

видове 

% 
Комбинации от видове 

туризъм  
% 

селски туризъм и 

друг туризъм 
33,2 

селски и планински 7,2 

селски и еко 6,1 

селски и кулинарен 6,1 

селски и културен 5,5 

селски и риболов 4 

селски и друг туризъм 4,4 

планински туризъм 

и друг туризъм 
18,4 

планински и културен 8,5 

 планински и кулинарен 3,3 

 планински и риболов 2,4 

 планински и приключенски 2 

 планински и друг туризъм 2,3 

СПА туризъм и друг 

туризъм 
16,8 

СПА и културен 4,8 

СПА и планински 3,4 

СПА и туризъм с цел 

лечение 
3,4 

СПА и друг туризъм 5,2 

екотуризма и друг 

туризъм 
14,9 

еко и културен 5,2 

еко и планински 4,8 

еко и друг туризъм 4,8 

културен туризъм и 

друг туризъм 
7,5 

културен и кулинарен 3,3 

културен и друг туризъм 4,2 

*Данните са за група на съчеталите два вида туризъм, като културния е възприет 

като допълващ на останалите видове. Източник: МИЕТ2010 г. (дн. МИЕ). 
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Фиг. 1.16.7.7.2. Видове туризъм предлаган от гр. Банско и региона 

 

 
 

Фиг. 1.16.7.7.3. Предпочитани активности извън зимният туристически сезон 

*Извадка за видове активности свързани с природния, приключенски и екотуризъм.                    

Изследване сред българските туристи в страната - в % . 

1.16.7.8. Допълнителни туристически услуги 

 

„Допълнителни туристически услуги“ са услуги, свързани с пътувания, 

развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-

анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, 

ползване на въжени линии, отдаване под наем на екипировка и превозни средства, 

школи и клубове по езда, ски-училища, училища за различни спортове и други услуги, 

способстващи развитието на туризма. 

По-голямата, част от тези дейности се случват извън границите на парка, като 

голяма част са описани в т. 1.17.5. 

 

НП „Пирин“ разполага и с голям потенциал за реализиране на масови прояви 

от различно естество и характер. Най – популярните места в границите на парка са: 

- района на м. Чалин валог – м. Пещерите“ – м. Изворите и Пикника; 

- м. „Драгостинов чарк“ - алея („Ролбан“) пригодена за хора със 

специфични нужди; 

- Бъндеришка поляна; 

- м. Шилигарника; 

- района на х. „Безбог“; 

- района на х. „Яворов“; 

- района на х. „Бъндерица“ и х. „Вихрен“. 

 

Като нови места подходящи за масови прояви в границата на парка могат да се 

използват: 

• в района на КИП „Ширинето – Пещерата“ и х. „Загаза“ – подходящ е за 

пикници, мероприятия с деца, хора в неравностойно положение, 

тематични и спортни дейности, поради сравнително лесния достъп 

(камионен път до КИП-а и хижата); 
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• в района на м. „Сухото езеро“-над с. Брезница, където е предвиден за 

изграждане и КИП – подходящ за приключенски туризъм; 

• в района на х. „Пирин“, където е предвиден за изграждане и КИП –

подходящ е за  мероприятия с деца, хора в неравностойно положение, 

тематични и спортни дейности, поради сравнително лесния достъп 

(камионен път до хижата); 

• в района от Попина лъка до х. „Беговица“ – подходящ за спорни 

мероприятия и др. масови инициативи; 

• в района на св. Никола – подходящо за пикници, честване на религиозни 

събития, тематични мероприятия и работа с деца и хора в неравностойно 

положение поради лесния достъп; 

• района по маршрут № IV (син) от м. Главите –Демянишка поляна до х. 

Демяница – подходящ за различни тематични мероприятия, пикник при 

Демянишка поляна, спорни и други събития; 

• както и в при м. Кулиното и м. Бетоловото, които са на границата на 

парка. 

Организирането на масови прояви, става при спазването на определени условия 

и само с разрешение, на Дирекцията на парка. 

 

 

1.16.7.9. Констатирани нарушения в областта на туризъм, отдих, спорт, услуги и 

взетите мерки, както и резултатите от тях. 

Констатираните нарушения в парковата територия са на базата на Докладите 

относно: „Състоянието на горите,земите и водните площи на територията на НП 

„Пирин” по години (от 2007 до 2013 г.): 

 

 2007 г. 
През 2007 г. са съставени 19 бр. актове за установяване на административно 

нарушение (АУАН), от които 2 бр. за замърсяване, 1 бр. за упражняване на екстремни 

спортове извън туристическата зона. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и 

подсигуряване безопасността на посетителите: 

„В изпълнение на ПУ и поетапно планираните мероприятия в плана за дейности 

в това направление се извърши не малък обем работа.Успоредно с това изникват 

проблеми идващи от недобросъвестни посетители,които повреждат информационните 

табла и табели за указателен и забранителен характер,кътове за отдих и др.Основна 

опасност за посетителите през зимния период и нежеланите случаи на травми идват от 

каране на ски извън определените трасета,предизвикване на лавини и др.Следва, че за 

туризма в планината трябва да се направи по - сериозен анализ и отчет не само за ски 

зоната но и за туристическите маршрути.Има още какво да се желае по отношение на 

информираността на туристите и посетителите на парка.В края на годината бе изграден 

контролно-информационен пункт в гр.Добринище. Изградената опорна база по проект 

“По зелените пътеки на Пирин,източна Македония и Тракия” ще бъде от изключителна 

важност, както за по ефективната охрана и контрол на територията на ПР ”Безбог”, така 

и за информираността на посетителите на парка (извадка от доклада). 
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- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

„Късното подсигуряване на финансирането на мероприятията предвидени в 

плана, за дейностите даде отражение върху своевременното му изпълнение, но въпреки 

това считам, че основните задачи поставени пред служителите са изпълнени. 

Правейки анализ на изпълнените задачи и въпреки, че отчитаме добри резултати 

има какво още да направим.Времената се променят и ние сме изправени пред нови 

предизвикателства.Очаква се увеличение на туристическия поток,големи 

инвестиционни намерения,строителство в прилежащите територии на парка.И за в 

бъдеще опазването и охраната на природния комплекс остава задача №1 в нашата 

работа. За нейното подобряване и изхождайки от ЗЗТ, ПУ, Правилника на МОСВ за 

охрана на горите,земите и водните площи в НП,считам че основните ни задачи през 

2008г. ще бъдат: 

Актуализиране и маркиране границите на парка и най-вече за парковите райони 

“Вихрен”,”Баюви дупки”и “Безбог”,които са конфликтни уязвими от непосредствената 

близост до земеделски земи и намерения свързани със строителството. 

Проучване възможностите за прилагане на практика чл.38 ал.2 от ЗАНН 

отнасящ се за санкциониране на дребни нарушения на място с квитанция или 

фиш.“(извадка от доклада). 

 

 2008 г. 

През годината са съставени 12 бр. АУАН, от които 2 бр. за упражняване на 

екстремни спортове и каране на ски извън маркираните трасета, 2 бр. за увреждането на 

естественото състояние на терена, 1 бр. за замърсяване и 2бр. за опъване на палатки. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и подсигуряване 

безопасността на посетителите: 

„В изпълнение на ПУ и поетапно планираните мероприятия в плана за дейности 

в това направление се извърши не малък обем работа. Въпреки това трябва да 

отбележим, че една голяма част от туристическата инфраструктура и паркови 

архитектурни елементи са доста амортизирани и се нуждаят от промяна. Успоредно с 

това изникват проблеми идващи от недобросъвестни посетители, които повреждат 

информационните табла и табели с указателен и забранителен характер, кътове за 

отдих и др. 

Основните опасности за посетителите е движението извън 13-те официални 

туристически маршрута, през зимния период, каране на ски извън определените 

трасета, предизвикване на лавини и др.  

Необходимо е да се вземат още мерки по отношение на информираността на 

туристите и посетителите на територията на НП „Пирин”. В тази връзка в процес на 

изграждане е и КИП в местността „Беговица”, съвместно с БТС.“ (извадка от 

доклада). 

- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

„Късното подсигуряване на финансирането на мероприятията предвидени в 

плана за дейностите даде отражение по своевременното му изпълнение, но въпреки 

това считам че основните задачи поставени пред служителите са изпълнени. 

Актуализиране и маркиране границите на парка и най-вече за парковите райони 

„Вихрен”, „Баюви дупки” и „Безбог”, които са конфликтни уязвими от 

непосредствената близост до земеделски земи и намерения свързани със 

строителството. 

Изграждане на Посетителски – информационен център в гр. Сандански. 
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Проучване възможностите за прилагане на практика чл.38 ал.2 от ЗАНН 

отнасящ се за санкциониране на дребни нарушения на място с квитанция или фиш.“ 

(извадка от доклада). 
 

 2009 г. 
За 2009 г. са направени общо 19 АУАН, от които 1 бр. за увреждането на 

естественото състояние на терена (промяна на естествената настилка на съществуващ 

път), 1 бр. за замърсяване, 2 бр. за бивакуване, 7 бр. за каране на ски извън маркираните 

писти и трасета. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и подсигуряване 

безопасността на посетителите: 

„В изпълнение на Плана за управление през второто полугодие на 2009 г. бяха 

извършени:ремонт на пътища, ремонт на мостове, ремонт на съществуващите табла 

както и поставянето на нови, ремонт на съществуващите кътове за отдих, опресняване 

на наземната маркировката по официалните  маршрути. 

Основните опасности за посетителите е движението  извън официалните 

туристически маршрути, през зимния период каране на ски извън определените 

трасета, предизвикване на лавини и др.  

Необходимо е да се вземат още мерки по отношение на информираността на 

туристите и посетителите на територията на НП „Пирин”. 

Извършено бе трайното маркиране на терен на част от границата на територията 

на НП „Пирин”, за района на гр. Банско.“ (извадка от доклада). 

- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

„Правейки анализ на изпълнените задачи и въпреки, че отчитаме добри 

резултати има какво още да направим.  

И за в бъдеще опазването и охраната на природния комплекс остава задача №1 в 

нашата работа. За нейното подобряване и изхождайки от Закона за защитените 

територии, Плана за управление, Правилника на МОСВ за охрана на горите,земите и 

водните площи в НП, считам че основните ни задачи през първото полугодие на 2010г. 

ще бъдат: 

Подобряване работата по отношение на информираността на туристите и 

контрола върху туристическия поток. 

Подобряване на хигиенното състояние на районите с голямо струпване на 

посетители на парка. 

Ограничаване на дивото, нерегламентирано бивакуване. 

Продължаване на маркирането на границите на парка и най-вече за парковите 

райони „Баюви дупки” и „Безбог”, които са конфликтни и уязвими от непосредствената 

близост до земеделски земи и намерения свързани със строителството. 

Изграждане на Посетителски-информационен център в гр. Сандански. 

Мониторинг на гори, земи, води, туризъм, флора, фауна и инфраструктура в т.ч. 

и зоната предмет на концесия. Този мониторинг трябва да бъде провеждан ежедневно 

при теренните обходи на парковата охрана, отразяван в маршрутните дневници, 

седмичните и месечни отчети. Освен като пряко задължение той е мощно средство за 

събиране на информация, натрупване на база данни от там за вземане на правилни 

решения за управлението на територията.Постъпващата информация не винаги е пълна. 

За подобряване дейността в тази посока  е необходимо по голямо съдействие от стана 

на експертния състав на Дирекцията. 
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Проучване възможностите за прилагане на практика чл.38 ал.2 от ЗАНН 

отнасящ се за санкциониране на дребни нарушения на място с квитанция или фиш.” 

(извадка от доклада). 
 

 2010 г. 
За периода на 2010 г. са съставени 51 АУАН, от който 34 бр. за каране на ски 

извън маркираните ски писти и трасета определени с ПУ, 3 бр.за използване на МПС 

(АТВ, бъги, моторна шейна) извън позволените места, 3 бр. за други свързани с 

неспазването на режимите и нормите на ПУ. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и подсигуряване 

безопасността на посетителите: 

„Трябва да отбележим, че през миналата година една голяма част от 

туристическата инфраструктура и паркови архитектурни елементи бяха ремонтирани и 

са в отлично състояние, наземната маркировка също е обновена по всички официални 

маршрути на територията на парка. Успоредно с това изникват проблеми с 

недобросъвестни посетители, които повреждат информационните табла и табели с 

указателен и забранителен характер, кътове за отдих и др. 

Основната опасност за посетителите е движението извън официалните 

туристически маршрути, през зимния период каране на ски извън определените 

трасета, предизвикване на лавини и др.  

Всички разрушени мостове на територията на парка от приливната вълна на 15 

срещу 16.05.2010 г. в следствие на обилни дъждове са възстановени и функционират. 

В изпълнение на ПУ за дейности за 2010 г. беше поставена маркировка за 

неблагоприятни условия по основни туристически маршрути, като същевременно беше 

поддържана и съществуващата туристическа инфраструктура.” (извадка от доклада). 

- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

„Правейки анализ на изпълнените задачи и въпреки, че отчитаме добри 

резултати има какво още да направим.  

И за в бъдеще опазването и охраната на природния комплекс остава задача №1 в 

нашата работа. За нейното подобряване и изхождайки от Закона за защитените 

територии, ПУ, Правилника на МОСВ за охрана на горите, земите и водните площи в 

НП, считам че основните ни задачи 2011 година ще бъдат: 

Подобряване работата по отношение на информираността на туристите и 

контрола върху туристическия поток. 

Подобряване на хигиенното състояние на районите с голямо струпване на 

посетители на парка. 

Ограничаване на дивото, нерегламентирано бивакуване. 

Маркиране границите на парка и най-вече за парковите райони „Вихрен", 

„Баюви дупки" и „Безбог", които са конфликтни и уязвими от непосредствената 

близост до земеделски земи и намерения свързани със строителството. 

Обособяване на самостоятелен парков район "Трите реки" с пълното му 

оборудване. 

Изграждане на Посетителски-информационен център в гр. Сандански. 

Проучване възможностите за прилагане на практика на чл.38, ал.2 от ЗАНН 

отнасящ се за санкциониране на дребни нарушения на място с квитанция или 

фиш.“(извадка от доклада). 
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 2011 г. 
През 2011г. на територията на парка са съставени 46 бр. АУАН, от които 3 бр. за 

каране на ски/сноуборд извън обозначените ски писти и трасета, 10 бр. за бивакуване 

на забранени места, 5 бр. за движение и паркиране на МПС в забранени зони и 3 бр. за 

извършване на дейности на територията на НП „Пирин” без съгласуване. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и подсигуряване 

безопасността на посетителите: 

„Трябва да отбележим, че през изминалата година почти нямаше осигурени 

средства за поддръжка на  туристическата инфраструктура и паркови архитектурни 

елементи с изключение на 3000лв. осигурени за поддръжка на туристически мостови и 

наземна вертикална туристическа маркировка. Въпреки това наземната маркировка е в 

добро състояние по почти всички официални маршрути на територията на парка. 

Основните опасности за посетителите е движението извън официалните 

туристически маршрути, през зимния период каране на ски извън определените 

трасета, предизвикване на лавини и др.” (извадка от доклада). 

- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

„Всички Вие знаете че в края на месец юни тази година ни беше извършена 

комплексна проверка за 2010 г., от инспекторатът на МОСВ, засягайки в най голяма 

степен санкционирането и контролната дейност извършвана от служителите в отдел 

„Управление и Контрол”. 

След проверката беше констатирано, като най-голям пропуск, че парковата 

охрана е осъществяла занижен контрол в поверените им охранителни участъци. 

По тази причина беше разработена и Инструкция за реда и начина на 

осъществяване на превантивен, текущ и следващ контрол, чрез писане на констативни 

протоколи, реквизити и тяхната отчетност. 

Вследствие на това вече се наблюдават много добри резултати, като през 

годината са написани 758 бройки констативни протоколи за осъществен контрол, като 

тяхното повишение е многократно в сравнение с предходната година. 

Забелязва се,че служители паркова охрана,който от години не са писали 

констативни протоколи за осъществен контрол започнаха да предават такива, но 

въпреки това все още осъщественият контрол от наша стана не е на нивото на което 

трябва да бъде. 

И за в бъдеще опазването и охраната и осъществяваният контрол над природния 

комплекс остава задача №1 в нашата работа. 

За нейното подобряване и изхождайки от Закона за защитените територии, 

Плана за управление, Правилника на МОСВ за охрана на горите,земите и водните 

площи в НП, считам че основните ни задачи 2012 година ще бъдат: 

Подобряване работата по отношение на информираността на туристите и 

туристическия поток. 

Подобряване на хигиенното състояние на районите с голямо струпване на 

посетители в парка. 

Ограничаване на дивото, нерегламентирано бивакуване. 

Маркиране границите на парка и най-вече за парковите райони „Вихрен", 

„Баюви дупки" и „Безбог", които са конфликтни и уязвими от непосредствената 

близост до земеделски земи и намерения свързани със строителството. 

Изграждане на Посетителски-информационен център в гр. Сандански, като вече 

има разрешително за строеж и ДНП „Пирин" ще търси финансиране за изграждането 

му през 2012 г. 
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Подобряване на контролната дейност на територията на парка, чрез съставяне на 

констативни протоколи и инструктирането на всички лица осъществяващи дейности на 

територията на парка, по оказани и дадени разпоредби със приетата инструкция през 

2011г., отнасяща се за здравословни и безопасни условия на труд на служителите  на 

ДНП „Пирин" осъществяващи служебните си задължения и физически и юридически 

лица извършващи дейности със съответствие със разрешителният режим на 

парка,извършващи дейности на открито на терен и правила за безопасност при 

движението  и използването на МПС собственост на парка.  

Мониторинг на гори, земи, води, туризъм, флора, фауна и инфраструктура в т.ч. 

и зоната предмет на концесия.  

Този мониторинг трябва да бъде провеждан ежедневно при теренните обходи на 

парковата охрана, отразяван в маршрутните дневници, седмичните и месечни отчети и 

попълване на формуляри. 

Освен като пряко задължение той е мощно средство за събиране на информация, 

натрупване на база данни от там за вземане на правилни решения за управлението на 

територията. 

Постъпващата информация не винаги е пълна. 

За подобряване дейността в тази посока е необходимо по-голямо съдействие от 

стана на експертния състав на Дирекцията. 

Ръководството на ДНП „Пирин” планира серия от обучения на експертния 

състав и парковата охрана относно. 

Подобряване на контролната и отчетна дейност на парковата охрана, като 

например (Попълване на всички реквизити в констативните протоколи и отчетността 

им в срок).“ (извадка от доклада). 

 

 2012 г. 

През 2012 г. на територията на парка са съставени 42 бр. АУАН, от които 3 

бр. за бивакуване на забранени места, 10 бр. за движение и паркиране на МПС в 

забранени зони, 2 бр. за палене на огън на забранени места, 5 бр. за извършване на 

дейности без съгласуване. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и подсигуряване 

безопасността на посетителите: 

„Трябва да отбележим, че през изминалата година нямаше осигурени 

средства за поддръжка на туристическата инфраструктура и паркови архитектурни 

елементи. 

Въпреки това наземната маркировка е в сравнително добро състояние на места 

по почти всички официални маршрути на територията на парка. 

Също така изникват проблеми идващи от недобросъвестни посетители, които 

повреждат таблата и табелите с информационен, указателен и забранителен характер, 

кътове за отдих и др. 

Основните опасности за посетителите е движението извън официалните 

туристически маршрути, през зимния период каране на ски извън определените 

трасета, предизвикване на лавини и др.  

През 2013 г. се предвижда основен ремонт и обновяване на туристическите 

маршрути и туристическата инфраструктура с осигурени средства по проект 

„Устойчиво Управление на НП „Пирин” и резерват Тисата“ (извадка от доклада). 

- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

„Правейки анализ на изпълнените задачи и въпреки, че отчитаме добри 

резултати има какво още да направим. 
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И за в бъдеще опазването и охраната и осъществяваният контрол над природния 

комплекс остава задача №1 в нашата работа.  

За нейното подобряване и изхождайки от Закона за защитените територии, 

Плана за управление, Правилника на МОСВ за охрана на горите, земите и водните 

площи в НП, считам, че основните ни задачи за 2013 година ще бъдат: 

Подобряване работата по отношение на информираността на туристите и  

туристическия поток. 

Подобряване на хигиенното състояние на районите с голямо струпване на 

посетители на парка. 

Ограничаване на дивото, нерегламентирано бивакуване и бракониерство.  

Постъпващата информация не винаги е пълна.   

За подобряване дейността в тази посока е необходимо по-голямо съдействие от 

стана на експертния състав на Дирекцията.“ (извадка от доклада). 

 

 2013 г. 

През годината на територията на парка са съставени 36 броя АУАН, от които 4 

бр. каране на ски извън разрешените ски писти и трасета, 5 бр. за незаконно 

бивакуване, 2 бр. за извършване на дейности на територията на НП „Пирин” без 

съгласуване. 

- Относно поддържане на туристическата инфраструктура и подсигуряване 

безопасността на посетителите: 
„Трябва да отбележим, че през изминалата година нямаше осигурени средства за 

поддръжка на туристическата инфраструктура и паркови архитектурни елементи. В 

резултат на тази липса наземната маркировка на места е в лошо състояние по почти 

всички официални маршрути на територията на парка и парковите архитектурни 

елементи са вече за подмяна. 

През тази година се подготвяха документи за възлагане на дейности по основен 

ремонт на всички официални маршрути и паркова архитектура намираща се на 

територията на парка, с цел да бъдат обновени и ремонтирани по проект финансиран от 

ОПОС. 

С труд на доброволни начела от сдружението на ски учители гр. Банско и 

служители на НП „Пирин“, беше подменена горната част на скарата ограничаваща 

движението на туристите до феномена „Байкушева мура“. Също така изникват 

проблеми идващи от недобросъвестни посетители, които повреждат таблата и табелите 

с информационен, указателен и забранителен характер, кътове за отдих и др. (вж. 

снимков материал в Приложение 1.16.7.9.) 

Основните опасности за посетителите е движението извън официалните 

туристически маршрути, през зимния период каране на ски извън определените 

трасета, предизвикване на лавини и др. Следва, че туризма в планината трябва да се 

вземе на още по сериозен анализ и отчет не само за ски зоната, но и за туристическите 

маршрути. Необходимо е да се вземат още мерки по отношение на информираността на 

туристите и посетителите на територията на НП „Пирин". 

Пътната мрежа по паркови райони на територията на парка е в много лошо 

състояние с изключение на асфалтовите пътища намиращи се на територията на ПР 

„Вихрен”, като редица пътища вече не са проходими, вследствие на тежката зима, 

падналите поройни пролетни дъждове и липсата на средства за текущ ремонт на 

пътища на територията на парка от 2010 г. насам. 

Изключително лошото състояние на тези пътища много затруднява дейността на 

парковата охрана, като поради тази причина не можем да достигнем със служебните си 
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МПС до цели охранителни участъци и не можем да осъществяваме реално основната си 

функция разпоредена ни със Закона за Защитените Територии, а именно да опазим 

екосистемите от незаконни посегателства и да осъществяваме контролна дейност на 

територията на парка а така също се харчат и много пари за поддръжка на служебните 

МПС.  

Изключителното лошо състояние на тези пътища възпрепятства и дейностите 

свързани с борбата и превенцията с горските пожари в тези райони, като достъпът до 

тях с противопожарни автомобили е невъзможен, като с това се намалява до минимум 

бързата реакция, която е крайно наложителна при възникване на горски пожар и 

неговото евентуално овладяване. 

По Оперативна програма „Околна Среда” и проект „Устойчиво Управление на 

НП „Пирин” и резерват Тисата”, са предвидени за ремонт 61.9 км. пътища, състоящи се 

в заснемане, проектиране и ремонт на пътната мрежа и прилежащата и инфраструктура 

по всички паркови райони, като това са основните подходи към туристическите обекти 

на територията на парка. 

Цялата пътна мрежа на територията на парка е с дължина 205 км., като е 

наложително да бъдат извършени ремонтни и възстановителни дейности и по 

останалите пътища, които не са включени за финансиране по оперативна програма 

„Околна среда”(извадка от доклада). 

- Анализ от доклада за изпълнението на плана за управление: 

През тази година усилено се работи по изпълнението на ПРОЕКТ № DIR-

5113325-3-91 ”Устойчиво управление на НП ”Пирин” и Резерват Тисата” по оперативна 

програма ”Околна Среда”.  

„Правейки анализ на изпълнените задачи и въпреки, че отчитаме добри резултати 

има какво още да направим. 

Очаква се увеличение на туристическия поток, големи инвестиционни 

намерения, строителство в прилежащите територии на парка. 

И за в бъдеще опазването и охраната и осъществяваният контрол над природния 

комплекс остава задача №1 в нашата работа.  

За нейното подобряване и изхождайки от Закона за защитените територии, Плана 

за управление, Правилника на МОСВ за охрана на горите, земите и водните площи в 

НП, считам че основните ни задачи за 2014 година ще бъдат: 

Подобряване работата по отношение на информираността на туристите и 

туристическия поток. 

Подобряване на хигиенното състояние на районите с голямо струпване на 

посетители на парка. 

Ограничаване на дивото, нерегламентирано бивакуване и бракониерство. 

Мониторинг на гори, земи, води, туризъм, флора, фауна и инфраструктура в т.ч. и 

зоната предмет на концесия, като този мониторинг трябва да бъде провеждан 

ежедневно при теренните обходи на парковата охрана, отразяван в маршрутните 

дневници, седмичните и месечни отчети и попълване на формуляри. Освен като пряко 

задължение той е мощно средство за събиране на информация, натрупване на база 

данни от там за вземане на правилни решения за управлението на територията, като 

постъпващата информация не винаги е пълна. За подобряване дейността в тази посока е 

необходимо по-голямо съдействие от стана на експертния състав на Дирекцията.“ 

(извадка от доклада). 
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От докладите става ясно, че парковата дирекция се развива в правилна посока, но 

не с необходимите темпове. Поставянето на идентични задачи всяка година и тяхното 

неизпълнение (по една или друга причина)води до тяхното обезсмисляне. 

 

 
Фиг. 1.16.7.9.4. Актове за установяване на административни нарушения относно 

туризма, спрямо общия брой актове съставени в парка за периода 2007-2013 г. 

Забележка: Разликата в АУАН се допълват с нарушения свързани с незаконна 

сеч,  строителство, лов, риболов, паша и др.  

 

 Инфраструктура 
Състоянието на инфраструктурата в парка и прилежащите територии, касаещи 

туризма е незадоволително.Липсата на достатъчно средства през тези години не е за 

подценяване, тъй като то води след себе си редица други проблеми. Незадоволителното 

състояние на пътищата затруднява контрола на парковата територия, повишени 

разходи за ремонти на МПС-та, възпрепятства и дейностите свързани с борбата и 

превенцията с горските пожари в тези райони, както и достъпа при спасителни 

операции и др. 

Поддръжката на туристическите маршрути в парка е от изключително значение 

за безопасността и здравето на хората, имайки в предвид релефните форми и характер 

на терена. Състоянието на туристическата маркировка, като цяло в парка е 

незадоволителна с малки изключения и това се дължи предимно на липсата на 

средства, за поддръжка с по-висока интензивност. 

 

 Информационна система 
Информационната система в парка, буферната зона касаеща туристопотока, както 

и местата около основните подходи, образователни точки и други подобни е добре 

подбрана и ситуирана, съгласно „Концепцията за информационно осигуряване“. 

Желанието на парковата дирекция за добра информационна система се сблъсква с 

вандализма и недобросъвестността на част от туристите, както личи и от всички 

доклади на Началник отдела „Управление и контрол”. Този тип нарушения по-често 

остават неразкрити и извършителите остават с чувството на безнаказаност. Изхождайки 

от това, решението на този проблем е в образователни програми и по-добра 

информираност на туристите. 
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Действията относно информационната система са в изпълнение на Плана за 

управление и целят постигане на по-добра ориентация на посетителите, информирането 

им за основни характеристики на защитената територия, опазване на 

биоразнообразието. 

 

 Архитектурни елементи и паркова мебел 
Състоянието на архитектурните елементи и парковата мебел (пейки, маси, 

дървени форуми и др.) в парка зависи от една страна от недобросъвестната част на 

туристите (вандалско отношение) и от друга от финансирането им и степента на 

поддръжка. В парка има нужда от оформяне и изграждане на нови кътове за 

краткотраен отдих, както и на други туристически продукти с образователна цел – 

детски дървени форуми, образователни игри под различни форми и други подобни 

които могат да бъдат заимствани от работещи практики по света. В тази посока могат 

да бъдат инициирани конкурси генериращи идеи в тази посока с цел разнообразяване 

на туристическите атракции и събуждащи желанието за по-богата информираност. 

 

Проучването на документацията за посещаемостта и динамиката на посетителите 

на парка с нови данни до 2012 г. е разработено и приложено в т.16.7.11.1., заедно с 

мониторинга на посетителите от 2014-2015 г.   

 

 

1.16.7.10. Оценка на туристическия ресурс в парка 
 

Туристическият ресурс в парка има огромен потенциал за повишаване на 

посещенията в планината, като: 

- Туристическа дестинация; 

- Ски център (на международно ниво); 

- Защитена територия (НП и Р); 

- Защитена зона по НАТУРА 2000; 

- Обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО; 

- Красиви ландшафти с изразен алпийски характер и богато 

биоразнообразие и пр. 

 Безспорно, най-голям генератор на приходи и концентрация на туристи е „Ски 

център – Банско“ през ски сезона. 

За съжаление, наред с предимствата и потенциала си, развитието на туризма 

създава и множество проблеми, описани подробно в актуалните Общински и 

туристически стратегии и планове за развитие. 

Планината Пирин и региона, обитавани и използвани от древни времена, 

свързана с митологията и историята на българите и общностите които са я населявали, 

преминали сякаш през тунела на времето достигайки до наши дни и съвременното 

виждане за туристически продукт и ползване на територията. От днешна гледна точка, 

времето на негативното и некоректно отношение към природата сякаш е преминало 

връхната си точка. Наред с множество световни и национални организации, мерките 

взети преди години вече дават резултат, дори върху морала и съзнанието на 

обикновения турист (видимо по-„зрели“ са туристите, спрямо последните 15-20 г. на 

прехода). Тенденциите и обществената нагласа, благодарение на взетите мерките, за 

съхраняване на природните богатства, се движат в положителна посока но не с 

темповете с които заслужава природата. 
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Масовия турист трудно осъзнава границите на НП „Пирин“, планината, гората 

и природните дадености, продължават далеч извън границите на парка като такъв. В 

този смисъл Д „НП Пирин“, Общини, ДЛС/ДГС, населени места и пр. трябва да 

разглеждат тази територия, като потенциална за развитие на различни дейности и в 

същото време като едно цяло. От тези територии, могат да се възползват предимно 

населените места разположени на изток, запад и юг от парка. 

Поглеждайки към предлаганите от туроператорите, туристически пакети, 

безспорно най-популярната и предпочитана планина у нас остава Пирин. Това е още 

по–силно изразено при международните туроператори, рекламни агенции и др. 

Пакетите, които се предлагат, стават все разнообразни и обхващат се по-голям 

диапазон от услуги (от СПА, летен, зимен, приключенски до културен и много др. 

форми на туризъм). 

Безспорно основата на туристическите пакети, предлаганите услуги, маркетинг 

и икономически растеж, остава Пирин планина. Разглеждайки ги по отделно (културен, 

СПА и др.) те не носят енергията, силата и усещането къде точно се намира човек. За 

това, целта е дестинацията „Пирин“ да рекламира района, като един организъм с 

гръбнак НП „Пирин“ - целогодишно. Възможностите за целогодишни програми са 

големи, съчетаващи успешно различни форми туризъм и рекреация. Средния брой на 

нощувките през летния сезон е по - малък спрямо зимния, което също може да бъде 

променено в рамките на реалното и допустимото, не натоварвайки само определени 

точки (като района около х. „Вихрен“, х. „Безбог“ и др.), чрез кратки преходи, 

посещения до оброчище, вековни („магнетични“) дървета, археологически обекти, СПА 

процедури, културно събитие, дегустация на местни ястия и вина и др., като 

комбинация между тях.  
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Таблица 1.16.7.10.30. Оценка на туристическия ресурс в парка по райони с най–голяма натовареност 

 

№ Райони в границите и близост до парка с най - голям туристически интерес П а
р
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1 

Района на "Ски-зона Банско", м. Драгостинов чарк,  м. Чалин валог, х. "Бъндерица, 

"Байкушевата мура", х. "Вихрен", вр. "Вихрен" и зоната в непосредствена близост до 

границата на парка над гр. Банско до манастира “Палигоден“ 

"Вихрен" 5 5 5 4 4,75 

2 Района на "Ски-зона Добринище", х. "Гоце Делчев", х. "Безбог" до "Рибните езера" "Безбог" 4 3 4 4 3,75 

3 Района на "Ски-зона Кулиното", м. "Бетоловото" до х. "Яворов" 
"Баюви 

дупки" 
3 3 3 4 3,25 

4 
Района около м. "Попина лъка", х. "Яне Сандански", м. "Туричка черква", х. 

"Беговица" до з. "Спано поле" 
"Каменица" 3 3 3 3 3,00 

5 В района на м. "Върбите", м."Ширинето – Пещерата", х. "Загаза" до х. "Синаница" "Синаница" 2 3 3 3 2,75 

6 
Района около з. "Тевно езеро", циркусите, ридовете и върховете около него, р. 

Валявица до х. "Демяница" 

"Каменица", 

"Вихрен", 

"Безбог", 

"Трите реки" 

2 3 3 3 2,75 

7 В района над с. Пирин - м. "Трите реки", х. "Пирин", х. "Малина" до Попови ливади "Трите реки" 2 3 3 2 2,50 

 Оценка: 

5 - отлична 

4 - много добра 

3 - добра 

2 - задоволителна 

1 - незадоволителна 

 

Забележка: Критерии за оценка „туристопоток“ – на база данните за средногодишен туристопоток за последните две 

години; за „инфраструктура“ – наличие на автомобилен (шосе, камионен и др.) път, гъстота на основните туристически 

маршрути и други  немаркирани маршрути, туристически траверси и др.; за „туристически акценти“–туристически интересни 

места (местности, скални образувания, езера, тематични точки и др.); за „условия за настаняване и услуги“ – места за 

настаняване, хранене, услуги, КО и др.  
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Фиг. 1.16.7.10.5. Оценка на районите с най-голям туристически интерес в границите и 

близост до парка 
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На база, теренни проучвания,анализи на информация от редица 

мониторингови данни и туристически стратегии могат да се направят следните 

изводи: 

 Парка и региона разполагат с благоприятни условия за развитие за всички 

основни видове туризъм, практикувани в планинска среда. Почти цялата територия 

може да се разглежда като туристически атрактивна, но с известна условност може да 

се очертаят следните височинни ареали на най-благоприятните условия за основните 

видове туризъм: 

- зимни спортове - между 1600 и 2200 м в западната и централната част на зоната; 

отделни места във високопланинската част представляват интерес като възможност за 

практикуване на „летни” ски; 

- планински туризъм с неговите форми (пешеходен, познавателен, алпинизъм и др.) с 

умерени натоварвания - между 1000 и 2200 м и с интензивни натоварвания - между 

1800 и 2900 м; 

- стационарна почивка в планински условия - между 1200 и 1800-1900 м. 

 

 Практикуването на зимни спортове е възможно през периода декември- 

април (някой от тях дори през летните месеци, при определени условия). От гледна 

точка на климатичните условия най-благоприятен е периодът януари-март. Активният 

зимен сезон се удължава и благодарение на традиционните празници в началото и края 

му (Студентския празник, Бъдни вечер - Коледа, Нова година, Националния празник,  

Великден). За летните посещения, най-подходящ е периодът юли-август, макар че при 

благоприятни условия съществуват от май до октомври. Въз основа на това може да се 

очаква сравнително интензивно туристическо използване на парка в продължение на 9 - 

10 месеца в годината, като 5 - 5½ месеца от тях са с по - голяма концентрация на 

туристопотока в парка; 

 

 Условията за развитие на туризма в планината, създава определени 

рискове за сигурността на туристите (опасни участъци, сипеи, лавини, резки промени 

на метеорологичните условия, дезориентация и др.), особено във високопланинската 

част (най-често за туристите, които не спазват установените правила, норми и режими). 

Безопасността на посетителите в парка е пряко свързана с информираността. Част от 

дезинформацията идва и от топонимията, която има съществена роля в туристическия 

продукт, чрез която туриста се ориентират в заобикалящата го среда. Също така 

сравнително оскъдната информация, относно трасетата на туристическите маршрути на 

изходните пунктове и картите също е в ущърб на масовия турист. Подаването на 

метеорологичните данни и  прогнози за времето и тяхната достъпност не работи 

достатъчно ефективно. 

 Неравномерното разпределение на туристическия поток, условно може да 

се раздели на две части – на североизток и югозапад (по главното било), като всяка от 

тях показани на фиг. 12 се разделя на още три основни туристически райони. 

 Цели относно, подобряване и оптимизиране на туристическата 

инфраструктура, развитие на природосъобразен туризъм и условия за спорт и 

рекреация: 

o Подобряване на туристическата инфраструктура в парка и прилежащите 

територии, на тази, която е пряко свързана с туризма; 

o Интензивна поддръжка на туристическите маршрути, стандартизиране на 

туристическата маркировка и информационното им обезпечаване; 
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o Ефективно управление на туристическия поток, с цел опазване на 

природните ресурси в парка; 

o Синхронизиране и популяризиране, на услугите на професионалните 

туристически (планински) водачи (гидове и др.) с Д НП „Пирин“; 

o Повишаване ефективността на Дирекция „Контрол и охрана“ към Д НП 

„Пирин“; 

o Повишаване на квалификацията на персонала свързан с туристическите 

услуги, чрез курсове, беседи, семинари и др.; 

o Разработване на разнообразни услуги и продукти, предмет на устойчивия 

туризъм; 

o Изграждане на работеща система от партньорства за устойчив туризъм 

между всички заинтересовани страни в прилежащите на НП „Пирин“ 

територии; 

o Изграждане на широка обществена подкрепа за парка с цел 

„обединяваща“ – например „Парк за всички“, „Моят парк“ и др.; 

o Създаване на механизъм,за разпространение на информация,относно 

възможностите за алтернативни форми на туризъм в дестинация Пирин; 

o Иницииране, на ежегодни срещи на заинтересовани страни, относно 

туризма в парка и региона, както и на маркетингови събития и др. подобни 

с цел генериране на нови туристически идеи и пр.; 

o Въвеждане на професионален маркетинг на дестинацията.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.3.1. 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ВЪЗЛОВИ МЕСТА ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА. 

 

№ 
ОБЕКТ № 1 дата 15. 07. 2014 г.       

име: разклон с КО в м. 

Бетоловото 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 

цвят: червен/жълт/син/кафяв/ 

зелен тип:хориз. лятна / 

вертикална зимна 

* 

4 
информационна обезпеченост:      

да  /  не 
да 

5 
състояние на информ. 

обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 

добро 

6 

информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, 

препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  

лошо / задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - 

естественост на околната среда - 

степени:     ниска / средна / висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, 

отпадъци: битови / строителни / 

други 

не 

10 
Обезопасеност:    опасно / 

безопасно  
безопасно 

11 
Пречиствателни съоръжения:   

да / не 
* 

12 Питейна вода:     да / не 
в непосредствена близост до разклона до границата 

на парка има шахта за изворна вода 

13 
Място за палене на огън:      да / 

не 
не 
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14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 
интересни места в близост до 

обекта: 

в близост до разклона има конна база и сграда на Д 

НП Пирин 

18 
Коментари на туристи, хижари 

и др.: 

Сравнително малък туристопоток, предимно за х. 

Яворов. 

19 допълнителни коментари: 

Има табелки за конен и веломаршрут, които не са 

регламентирани и техния цвят (синьо) обърква 

туристите с основните туристически маршрути. Има 

маса с пейки в лошо състояние. 

20 препоръки: 

Да се уеднакви информационната обезпеченост на 

мястото спрямо  “Концепция за информационна 

система на територията на НП Пирин”, да се 

премахнат нерегламентираните табели. Да се 

подменят пейките и масата и да се оформи като кът, 

приятен за ползване. 

 силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 

 

ОБЕКТ: разклон с КО в м. Бетоловото 
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№ 
ОБЕКТ № 2 дата 15. 07. 2014г.       

име: кът за отдих над  м. 

Бетоловото 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
* 

4 
информационна обезпеченост:      

да  /  не 
не 

5 
състояние на информ. 

обезпеченост:  лошо / задоволително 

/ добро 

* 

6 

информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, 

препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

* 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  

лошо / задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - 

естественост на околната среда - 

степени:     ниска / средна / висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 
Пречиствателни съоръжения:   да / 

не 
* 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не (непосредствено има поляна отдел 54-1) 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 
интересни места в близост до 

обекта: 

в близост до разклона има конна база и сграда на 

Д НП Пирин 

18 
Коментари на туристи, хижари и 

др.: 
използва се предимно от местни за пикник 

19 допълнителни коментари: 
 Има маса с пейки 2 бр. в задоволително 

състояние. 

20 препоръки: 
Да се добави информация и да се оформи като 

кът, приятен за ползване.  

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: KO над  м. Бетоловото 
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№ 
ОБЕКТ № 3 дата 15. 07. 2014г.       

име: погледно място с КО по пътя за 

х. Яворов 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
* 

4 
информационна обезпеченост:      да  

/  не 
да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
задоволително 

6 

информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, 

препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо 

/ задоволително / добро 
добро (стабилизиран кам. път) 

8 
Екологични проблеми - естественост 

на околната среда - степени:     ниска 

/ средна / висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно (площадката е ремонтирана) 

11 Пречиствателни съоръжения: да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не  

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 

От площадката се открива панорамна гледка и 

възстановяването на гората след пожара 07. 2003 

год. В близост до площадката в ниското има 

паметник на загиналите (4-ма военнослужещи) 

при гасенето на пожара.  

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Кам. път се използва много от пешеходци и 

автомобили в посока х. Яворов. По-голяма 

натовареност през почивните дни. 

19 допълнителни коментари: 
 Има маса с пейки 1 бр. в задоволително 

състояние с каменно огнище. 

20 препоръки: 

По интензивна и качествена поддръжка на самата 

площадка и парапети с цел безопасност на 

посетителите. 

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКT: погледно място с КО по пътя за х. Яворов 
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№ 
ОБЕКТ № 4 дата 15. 07. 2014г.       име: 

КО по пътя за х. Яворов 
ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
жълт 

4 
информационна обезпеченост:      да  /  

не 
да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 

добро (жълтата маркировка пресича 

стабилизиран кам. път към х. Яворов) 

8 
Екологични проблеми - естественост 

на околната среда - степени:     ниска / 

средна / висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не  

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Кам. път се използва  повече от колкото 

пътеката в посока х. Яворов. По-голяма 

натовареност през почивните дни. 

19 допълнителни коментари: 
 Има маса с пейки 3 бр. в незадоволително 

състояние. 

20 препоръки: По интензивна поддръжка на парковата мебел. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО по пътя за х. Яворов 
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№ 
ОБЕКТ № 5 дата 15. 07. 2014г.       име: 

Погледно място с КО по пътя за х. 

Яворов 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
* 

4 
информационна обезпеченост:      да  /  

не 
да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро (на самия камионен път) 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / 

средна / висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не  

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 

х. Яворов, резерват “Баюви дупки -

Джинджирица”, скала Стъпалата, Яворова 

поляна 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Кам. път се използва  и като  пътеката в посока 

х. Яворов. По-голяма натовареност през 

почивните дни. 

19 допълнителни коментари: 

 Има маса с пейки 1 бр. в задоволително 

състояние. Има уширение, може да се спре с 

автомобил за кратък престой. 

Информационното табло е захабено. 

20 препоръки: 
По интензивна поддръжка на парковата мебел и 

информационните табла. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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ОБЕKT: Погледно място с КО по пътя за х. Яворов
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№ 
ОБЕКТ № 6 дата 15. 07. 2014г.       

име: х. Яворов 
ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
червен / жълт / зелен 

4 
информационна обезпеченост:      да  

/  не 
да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
добро 

6 

информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, 

препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо 

/ задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост 

на околната среда - степени:     ниска 

/ средна / висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 
Пречиствателни съоръжения:   да / 

не 
да 

12 Питейна вода:     да / не да (чешма) 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не (има поляна подходяща за палатки) 

15 GSM - покритие:       да / не слабо 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 
скална формация Стълбите, м. Яворова поляна, 

Хайдушката чешма и др. 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Сравнително висока посещаемост. По-голяма 

натовареност през почивните дни. 

19 допълнителни коментари: 

 Има стара и нова хижа, заведение за хранене, голям 

навес, поляна (подходяща за палатки), волейболно 

игрище, сграда на ПСС, запуснати бунгала, рухнала 

тоалетна и се строи параклис. 

20 препоръки: 

Има пуснат нов червен маршрут който обърква 

туристите. Зелената маркировка в близост е много 

тъмно зелено, почети черно. Да се коригира. 

Тоалетната е за премахване. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ:х. Яворов и района
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№ 
ОБЕКТ № 7 дата 15. 07. 2014г.       име: 

тур. маршрут м. Бетоловото - м. Калята - 

ХХ 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
син 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна 

/ висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови 

/ строителни / други 
не (с изключение около мини ВЕЦ-а) 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно (моста над Бяла река е без парапет) 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не * 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: м. Бетоловото 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Сравнително нов тур. Маршрут. Ниска 

посещаемост. 

19 допълнителни коментари: 

Маршрута е маркиран със синя боя, която е 

положена изключително лошо и 

непрофесионално. Началото на маршрута е 

неясен. Минава се покрай мини ВЕЦ, който е 

непосредствено до  границата на парка и 

резервата и прилежащата му  територия е 

неугледна и разхвърлена (стара техника, битови 

и други обекти).   

20 препоръки: 
Да се подмени маркировката и да се добави 

информация по маршрута. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект  (ако има такива) 
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№ 
ОБЕКТ № 8 дата 15. 07. 2014г.       име: м. 

Кулиното 
ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
червен (пресича пистата) 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
лошо 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

незадоволително 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
лошо 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна 

/ висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови 

/ строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не * 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Местността се посещава, предимно по време 

на пълноценен ски сезон. В летния сезон 

единици преминават по пътеките. Ниските 

цени в ски сезона привличат туристите. 

19 допълнителни коментари: 

Съоръженията и сградите са стари и в 

неугледен вид. Силните дъждове са затрупали 

пътя и паркинга с много кал и пясък. (те са 

извън парка) 

20 препоръки: 

Мястото има вид на запуснато и 

нефункиониращо. По-висока интензивност на 

поддръжката. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: м. Кулиното
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№ 
ОБЕКТ № 9 дата 17. 07. 2014г.                  

име: х. Вихрен 
ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен /площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
червен / жълт / син / зелен 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да (част от таблата са премахнати) 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
добро (предстои поставяне на нови) 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна 

/ висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови 

/ строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не * 

12 Питейна вода:     да / не да (каменна чешма) 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 
в. Вихрен, Тодорин връх, ез. Окото, Рибно 

езеро, Байкушевата мура, х. Бъндерица. 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Мястото в емблематично за парка и възлово за 

туризма. Характеризира се с много висока 

степен на посещаемост (целогодишно).  

19 допълнителни коментари: 

Ремонти ра се старата туристическа кухня, 

останалите сгради (хижа, тоалетна, бунгала ) 

са в задоволително състояние. Местата за 

паркиране често са недостатъчни. 

20 препоръки: 

Събирането на четири маршрута (цветове), 

често води до объркване на туристите. Да се 

маркират (поведат)по ясно посоките на 

маршрутите. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Вихрен
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№ 
ОБЕКТ № 10 дата 17. 07. 2014г.       име: 

х. Бъндерица 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен /площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
жълт /  зелен 

4 
информационна обезпеченост:      да  /  

не 
не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / 

средна / висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не да 

12 Питейна вода:     да / не да (каменна чешма) 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 
в. Вихрен, Тодорин връх, ез. Окото, Рибно 

езеро, Байкушевата мура, х. Вихрен. 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

В исторически план мястото е било с 

много висока степен на посещаемост. 

Базата сега е остаряла и е с много слаб 

туристопоток. 

19 допълнителни коментари: 

Хижата и пристройките са стари. Площта 

около тях се поддържа в много добро 

състояние. 

20 препоръки:   

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Бъндерица
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№ 
ОБЕКТ № 11 дата 17. 07. 2014г.       име: 

Байкушевата мура 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не * 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 

в. Вихрен, Тодорин връх, ез. Окото, 

Рибно езеро, Байкушевата мура, х. 

Вихрен, х. Бъндерица, Паметник на 

загинали алпинисти при Джамджиеви 

скали. 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Мястото е много известно и се посещава 

изключително много. 

19 допълнителни коментари: 

Последната част (горното рамо) от 

стъпалата са далеч от стандартите 

(крайно непрактични).  

20 препоръки: 

Част от туристите изчакват долу своите 

близки, поради което има необходимост 

от пейки.  

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: Байкушевата мура
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№ 
ОБЕКТ № 12 дата 17. 07. 2014г.       име: 

къмпинг до х.Бъндерица 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна 

/ висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови 

/ строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не да 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: 

ез. Окото, Рибно езеро, Байкушевата мура, 

х. Вихрен, х. Бъндерица, Паметник на 

загинали алпинисти при Джамджиевите 

скали, Байкушевата мура. 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Мястото е подходящо за кемпери, 

каравани, палатки се посещава много тъй 

като подобни места в парка са малко. 

19 допълнителни коментари: 

Има заведение и паркинг, което го прави 

притегателен център за туристи. Като 

цяло мястото не отговаря на европейските 

норми за къмпинг. 

20 препоръки: 
Да се създадат по-добри условия за 

къмпингуващите. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: къмпинг до х.Бъндерица
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№ 
ОБЕКТ № 13 дата 17. 07. 2014г.       име: 

м. Бъндеришка поляна 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / площен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
жълт 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна 

/ висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови 

/ строителни / други 
не  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не да 

12 Питейна вода:     да / не да (чешма) 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: м. Шилигарника, х. Бъндерица 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

м. Бъндеришка поляна се използва 

предимно през ски сезона с 

изключително висока интензивност, 

извън ски сезона (предимно лятото) по 

маркираната пътека (жълто) преминават 

малко туристи  

19 допълнителни коментари: 

Има заведение, паркинг, лифтове, което 

го прави притегателен център за 

туристи(предимно за ски туризъм). 

20 препоръки: * 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: м. Бъндеришка поляна
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№ 
ОБЕКТ № 14 дата 17. 07. 2014г.       име: 

Погледна площадка към водопад 

Юленски скок на р. Демяница 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
син 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  

лошо / задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна 

/ висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови 

/ строителни / други 
не  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: х. Демяница 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: * 

19 допълнителни коментари: * 

20 препоръки: 

Поддръжка на дървената скара и парапет от 

съображение за безопасност на туристите. 

Да се предвидят пейки (1-2 бр.). 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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ОБЕКТ: Погледна площадка към водопад Юленски скок на р. Демяница
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№ 
ОБЕКТ № 15 дата 17. 07. 2014г.       

име: КО с бунгала до р. Демяница 
ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
син 

4 
информационна обезпеченост:      

да  /  не 
не 

5 
състояние на информ. 

обезпеченост:  лошо / задоволително 

/ добро 

* 

6 

информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, 

препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  

лошо / задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - 

естественост на околната среда - 

степени:     ниска / средна / висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
не  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 
Пречиствателни съоръжения:   да / 

не 
не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 
интересни места в близост до 

обекта: 
х. Демяница 

18 
Коментари на туристи, хижари и 

др.: 
мястото се използва за пикник 

19 допълнителни коментари:   

20 препоръки: Да се подмени парковата мебел. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО с бунгала до р. Демяница
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№ 
ОБЕКТ № 16 дата 17. 07. 2014 г.       име: КО 

при старата х. Демяница 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
син 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: х. Демяница 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

мястото се използва като заслон през 

зимата от закъсали сноубордисти и 

др. 

19 допълнителни коментари: 

маса с пейки, огнище и рухнала 

сграда, подходяща поляна за 

организиране на мероприятия и др. 

20 препоръки: Да се предвиди за разработване 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО при старата х. Демяница
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№ 
ОБЕКТ № 17 дата 17. 07. 2014 г.                  

име: х. Демяница 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / площен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
син / жълт / зелен 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не да 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: Василашките езера 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Местоположението на хижата е 

възлово относно туристическите 

маршрути. От тук започват и други 

немаркирани пътеки. Посещаемостта е 

сравнително висока. Тук се провеждат 

и масови събития. 

19 допълнителни коментари: 

Хижата разполага с голяма леглова 

база, заведение за хранене, собствена 

бара и динамо за електричество. 

20 препоръки: Пътя има нужда от ремонт. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Демяница
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№ 
ОБЕКТ № 18 дата 16. 07. 2014 г.                    

име: х. Гоце Делчев 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / площен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
зелен 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / 

да се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
други 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не да 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не да 

17 интересни места в близост до обекта: х. Безбог 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Туристическия комплекс около х. Гоце 

Делчев е с висока посещаемост 

целогодишно (в ски сезона свръх 

натовареност).  

19 допълнителни коментари: 

Пространството около хижата е 

запуснато и неподдържано. Има 

складирана неработеща техника, 

полуразрушени сгради и др., които 

създават негативно усещане в туристите. 

20 препоръки: 

Да се уреди състоянието на 

прилежащата територия. Да се отведат 

повърхностните води, които правят 

наноси от кал и пясък по пътя и 

паркинга. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Гоце Делчев
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№ 
ОБЕКТ № 19 дата 16. 07. 2014 г.       име: х. 

Безбог 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / площен / точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
жълт / зелен 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / 

да се подобри / добро 

да се подобри (да се стабилизират 

коловете) 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Много популярно и посещавано 

място в парка. Всесезонен 

туристопоток. 

19 допълнителни коментари: 

Пространството около хижата е 

добре поддържано. Лесно туристите 

се ориентират за маршрутите. 

Информацията е добре представена. 

20 препоръки: 

Да се подменят някой колове на 

табелите за посока тъй като са 

изгнили. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Безбог
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№ 
ОБЕКТ № 20 дата 18. 07. 2014 г.       име: 

Манастира“Рождество пресв. Богородица - 

Палигоден” 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков  точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
добро 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

* 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Мястото се използва по време на 

църковни празници и за пикник през 

уикендите предимно от местни 

жители. 

19 допълнителни коментари: 

КО е в самия двор на манастира и е 

изключително добре поддържан. 

Има пейки с маси, навес, огнище, 

чешма. 

20 препоръки: * 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ 
ОБЕКТ № 21 дата 18. 07. 2014 г.       име: КО 

в м. Котечкото 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
 точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / 

да се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: Мястото се използва рядко. 

19 допълнителни коментари: Маса с пейки в недобро състояние. 

20 препоръки: Да се ремонтират.  

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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№ 
ОБЕКТ № 22 дата 18. 07. 2014 г.       име: КО в 

м. Пещерите 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
 точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
жълт 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
лошо 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
битови 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Мястото се използва предимно от 

катерачи, има трасета по скалата. 

19 допълнителни коментари: 
има 3бр. маса с пейки, неподдържани 

и запуснати 

20 препоръки: 

Да се ремонтира парковата мебел да 

почисти и оформи като кът за отдих 

приятен за ползване. Мястото е с 

голям потенциал. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО в м. Пещерите
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№ 
ОБЕКТ № 23 дата 18. 07. 2014 г.       име: КО в 

м. Чалин валог 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
 точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не * 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
* 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
битови 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Мястото се използва предимно 

за краткотраен отдих. 

19 допълнителни коментари: 
маси с пейки, зидано каменно 

огнище. 

20 препоръки: 

Да се ремонтира парковата 

мебел да почисти и оформи 

като кът за отдих приятен за 

ползване.  

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО в м. Чалин валог
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№ 
ОБЕКТ № 24 дата 18. 07. 2014 г.       

име: КО в м. Изворите 
ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
 точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
* 

4 
информационна обезпеченост:      

да  /  не 
не 

5 
състояние на информ. 

обезпеченост:  лошо / задоволително 

/ добро 

* 

6 

информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, 

препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  

лошо / задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - 

естественост на околната среда - 

степени:     ниска / средна / висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: 

битови / строителни / други 
битови 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 
Пречиствателни съоръжения:   да / 

не 
не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 
интересни места в близост до 

обекта: 
* 

18 
Коментари на туристи, хижари и 

др.: 

Мястото се използва предимно за краткотраен 

отдих. 

19 допълнителни коментари: маси с пейки, зидано каменно огнище. 

20 препоръки: 
Да се ремонтира парковата мебел да почисти и 

оформи като кът за отдих приятен за ползване.  

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО в м. Изворите
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№ 
ОБЕКТ № 25 дата 18. 07. 2014 г.       име: 

Атракционно съоръжение тип “пикник” в 

местността Чалин Валог” (2007 г.) 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
 точков  

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

мястото е популярно и се използва 

от туристи и от по-големи 

организирани групи с различни цели 

19 допълнителни коментари: 

Маси с пейки, навеси, чешма, 

атракциони, заведение и др. 

елементи. 

20 препоръки: * 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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№ 
ОБЕКТ № 26 дата 18. 07. 2014 г.       име: КО по 

пътеката за хора със специални нужди (т.н. 

Ролбан). 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков линеен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
* 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
* 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
лошо 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

да се подобри 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
битови 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не да (битови) 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Пътеката се използва от различни групи 

хора за разходки, джогинг и др. тъй 

като е лесно достъпна и с малък наклон. 

19 допълнителни коментари: 

По трасето на маршрута има няколко 

КО върху дървени скари, които са в 

много лошо състояние. На места 

парковата мебел е разрушена (от 

вандали) на други е загнила. Има 

битови отпадъци на места (приложени 

са снимки). Цялостното състояние на 

пътеката е незадоволително. Предвиден 

е ремонт. 

20 препоръки: 
Да се подобри състоянието на пътеката, 

кътовете за отдих и и информационната 

обезпеченост. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО по пътеката за хора със специални нужди (Ролбан).
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№ 
ОБЕКТ № 27 дата 18. 07. 2014 г.       име: КО на 

входа (от гр.Банско) на парка 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков линеен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
добро 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
жълт / син 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да (в сградата) 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Мястото е представително за 

парка (основен подход), от там 

минава основния туристопоток.  

19 допълнителни коментари: 

Има добре оформен кът за 

краткотраен отдих но 

неподдържан и остава усещане на 

запуснат. Липсва табелка за 

посока и начало на маршрут IV 

(син). 

20 препоръки: 

По висока поддръжка на къта за 

отдих и да се допълни 

липсващата табелка за 

маршрутите. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО на входа (от гр.Банско) на парка
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№ 
ОБЕКТ № 28 дата 08. 09. 2014 г.       име: КО по 

трасето на  веломаршрут “Deaddog” 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков линеен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
лошо 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
концентрични кръгове / син 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
  

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

  

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на околната 

среда - степени:     ниска / средна / висока 
средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
битови 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не   

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Кът за отдих с маса, пейки и 

огнище. От там минават два 

веломаршрута (за Добринище и 

Умрялото куче) 

19 допълнителни коментари: 

Има добре оформен кът за 

краткотраен отдих. Зидано 

огнище.  

20 препоръки: 

Да се поставят информационни 

табелки. Маршрутите да се 

маркират по - грамотно. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО по трасето на  веломаршрут “Deaddog”
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№ 
ОБЕКТ № 29 дата 08. 09. 2014 г.       име: 

археологически обект “Св. Никола” 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 

лошо поставена маркировка за 

веломаршрут 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен 

тип:хориз. лятна / вертикална зимна 
концентрични кръгове / син 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо 

/ задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне, препоръки: 

незадоволително / да се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не   

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не да 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Мястото се посещава по - масово, 

предимно на църковни празници.  В 

непосредствена близост минава 

веломаршрут (Умрялото куче). 

19 допълнителни коментари: 

Има добре оформен кът за краткотраен 

отдих. Зидано огнище. Комплекса е 

добре поддържан. 

20 препоръки:   

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: археологически обект “Св. Никола”
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№ 
ОБЕКТ № 30 дата 09. 09. 2014 г.       име: х. 

Пирин 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков линеен / площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
задоволително 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
червен/жълт/син/кафяв/ зелен   

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Хижата и пространството около нея е 

запуснато и неподдържано. Усещането е 

неприятно. 

19 допълнителни коментари: 

Има всички необходими дадености за 

стане приятно място за отдих, но не се 

поддържа. Коментарите в интернет 

пространството са негативни. Кафявата 

маркировка, заблуждава понеже самата 

боя червенее и може да се обърка с 

червения маршрут. 

20 препоръки: 

Да се подобри лошия имидж, като се 

проведат консултации и разговори с 

ръководството. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

202 

ОБЕКТ: х. Пирин
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№ 
ОБЕКТ № 31 дата 09. 09. 2014 г.       име: 

мотел ресторант “Горски рай” 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 

задоволително (кафявата боя 

червенее и обърква) 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
син/кафяв/ зелен   

4 информационна обезпеченост:      да  /  не не 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
  

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

  

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
мотел ресторанта се подържа добре 

от собствениците и се посещава. 

19 допълнителни коментари: 

 Кафявата маркировка, заблуждава 

понеже самата боя червенее и може 

да се обърка с червения маршрут. 

20 препоръки: Да се добави информация и карти. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: мотел ресторант “Горски рай”
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№ 
ОБЕКТ № 32 дата 09. 09. 2014 г.       име: х. 

Беговица 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков линеен / площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 

задоволително (кафявата боя червенее 

и обърква) 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
син/кафяв/ жълт 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

средна 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 

Прекалено много изпражнения от 

добитък в непосредствена близост до 

хижата. 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не неконтролиран добитък 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Състоянието на хижата е сравнително 

добро. Последните две години има 

ниска посещаемост. Безстопанствения 

добитък е проблем на хижарите. 

19 допълнителни коментари: 

 Кафявата маркировка, заблуждава 

понеже самата боя червенее и води до 

объркване. Пространството около 

хижата излъчва запуснатост. 

20 препоръки: 

Да се пренареди пространството около 

хижата с цел по - приятно усещане и 

уют за туристите. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Беговица
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№ 
ОБЕКТ № 33 дата 10. 09. 2014 г.       име: КО - 

училище на открито 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
добро 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
жълт 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
  

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не не 

13 Място за палене на огън:      да / не не 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 
Мястото е добре подбрано и 

оформено до пътя. 

19 допълнителни коментари: 
Маркировката на жълтия маршрут е 

много добре положена. 

20 препоръки:   

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект (ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО - училище на открито



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

209 

№ 
ОБЕКТ № 34 дата 10. 09. 2014 г.       име: КО 

до КИП на парка по Влахинска река 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 
тип на описания обект:    

линеен/площен/точков 
линеен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
добро 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
жълт / кафяв 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да 

се подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
битови до огнището 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не 
чешмата до КИП няма вода, а до 

старата мандра има 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Нагоре по течението на Влахинска 

река по маршрута маркиран в жълто 

има още няколко къта за краткотраен 

отдих с места за палене на огън в 

добро състояние. 

19 допълнителни коментари: 
Маркировката на жълтия маршрут е 

много добре положена. 

20 препоръки:   

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: КО до КИП на парка по Влахинска река
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№ 
ОБЕКТ № 35 дата 10. 09. 2014 г.       име: х. 

Загаза 

ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / 

КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    линеен/площен/точков линеен / площен / точков 

2 
състояние на маркировката: 

липсва/лошо/задоволително/добро 
добро 

3 
цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен тип:хориз. 

лятна / вертикална зимна 
син / кафяв 

4 информационна обезпеченост:      да  /  не да 

5 
състояние на информ. обезпеченост:  лошо / 

задоволително / добро 
добро 

6 
информационна обезпеченост - съдържание, 

представяне, препоръки: незадоволително / да се 

подобри / добро 

добро 

7 
състояние на пътека, КО и др.:  лошо / 

задоволително / добро 
задоволително 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:     ниска / средна / 

висока 

висока 

9 
Екологични проблеми, отпадъци: битови / 

строителни / други 
не 

10 Обезопасеност:    опасно / безопасно  безопасно 

11 Пречиствателни съоръжения:   да / не не 

12 Питейна вода:     да / не да 

13 Място за палене на огън:      да / не да 

14 Място за палатки:            да / не не 

15 GSM - покритие:       да / не не 

16 Нарушения (тип):     да / не не 

17 интересни места в близост до обекта: * 

18 Коментари на туристи, хижари и др.: 

Собственика на хижата е много 

инициативен, поддържа пътя до хижата и 

маркировката.  

19 допълнителни коментари: 

Има няколко маркирани маршрута, които 

не фигурират в парковата дирекция и по 

карти. Маршрутите са маркирани 

грамотно но биха довели до объркване на 

голяма част от туристите. Допълнително 

по други програми са маркирали син 

маршрут до с. Влахи, който навлиза в 

парка и води до объркване на туристите. 

20 препоръки: 

Да се смени кафявата боя и всички 

маркирани маршрути да се съгласуват с Д 

НП Пирин. 

   

  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ОБЕКТ: х. Загаза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1.16.7.9. 
 

 Част от снимковия материал, направен по време на теренните работи (2014 г.), 

на нарушения свързани с туризма – маркировка, КО,  информационна обезпеченост 

и други. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.3.2. 
 

 Табла с обща информация за парка – по паркови райони. 
 

Съдържат обща туристическа информация за парка, за неговата значимост, карта 

на НП „Пирин” с туристическите маршрути, общовалидни норми и режими, адрес и 

телефони за сигнали и контакти. 

 

ПУ „Вихрен” 

ПУ „Вихрен” 

х-л “Изворите” 

“Тодорова орница” 

гр. Банско 

на входа на НП “Пирин” 

КИП “Драгостинов чарк” 

ПЗ “Байкушева мура” 

м. Кариерата 

м. Шилигарника 

м. Бъндеришка поляна 

м. Изворите 

Станция ДЗИ 

х. Бъндерица 

х. Вихрен 

 

ПУ „Безбог” 

ПУ „Безбог” 

гр. Добринище 

с. Брезница 

х. Гоце Делчев 

х. Безбог 

т.б. Мочарата 

 

ПУ „Трите реки” 

ПУ “Трите 

реки” 

х. “Пирин” 

“Папазчаир” 

х. “Малина” 

“Трите реки” - на входа на парка 
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ПУ „Каменица” 

ПУ „Каменица” 

 х. “Беговица” 

“Туричка черква” 

гр. Сандански 

Крива река 

х. “Яне Сандански” 

м. Разкола 

м. Плавилото 

м. Лопово 

 

ПУ „Синаница” 

ПУ „Синаница” 

гр. Кресна  

с. Сенокос 

с. Илинденци 

с.  Брежани 

с. Мечкул 

Дяковска махала 

ж.п. прелез гр. Кресна 

м. Върбите 

м. Мандрата 

КИП “Влахинска река” 

х. “Синаница” 

р. Тисата 

х. “Загаза” 

 

ПУ „ Баюви дупки” 

ПУ „Баюви 

дупки” 

м. Предела 

м. Кулиното 

разклона за м. Кулиното 

м. Бетеловото - КИП 

х. “Яворов” 

гр. Разлог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.4.1. 

 Мостове на територията на НП „Пирин” - по паркови участъци. 

ПУ „Вихрен” 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИД  МАТЕРИАЛИ 

р. Демяница за Чалин Валог 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

р. Деняница за поч.ст. ВИК 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

Разклона за ВИК  

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

Елилов мост р. Демяница 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

Железен мост р. Ечмище 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

Карчеловото 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

Къмпинг х. Бъндерица 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

р. Каркъмска 

автомобилен и 

пешеходен железобетон 

Демянишки скок пешеходен дърво 

Рошков гроб р. Демяница пешеходен дърво 

Под х. Демяница р. 

Демяница пешеходен дърво 

Над х. Демяница р. 

Василашка пешеходен дърво 

Над х. Демяница р. 

Валявишка пешеходен дърво 

х. Вихрен р. Бъндерица пешеходен дърво 

м.Равнака р. Бъндерица пешеходен дърво 

Ски път над р. Бъндерица за ски спорт железобетон и дърво 

Ски път над р. Бъндерица за ски спорт железобетон и дърво 

Ски път над р. Бъндерица за ски спорт железобетон и дърво 

ски път за м. Чалин валог за ски спорт дърво 

Над р. Бъндерица Биатлон за ски спорт дърво 

Над р. Бъндерица Биатлон за ски спорт дърво 

 

ПУ „Безбог” 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИД МАТЕРИАЛИ 

м. Засека пешеходен дърво 

м. БелаРека пешеходен дърво 
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ПУ „Трите реки” и ПУ „Каменица” 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИД  МАТЕРИАЛИ 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 1 автомобилен и пешеходен дърво 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 2 автомобилен и пешеходен дърво 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 3 автомобилен и пешеходен дърво 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 4 автомобилен и пешеходен дърво 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 5 автомобилен и пешеходен дърво 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 6 автомобилен и пешеходен дърво 

м. Говедарника – м. „Дългата поляна” 7 автомобилен и пешеходен дърво 

М. Говедарника – м. „Дългата поляна” 8 автомобилен и пешеходен дърво 

м. „Меча поляна” автомобилен и пешеходен дърво 

м. „Беговишка река” автомобилен и пешеходен дърво 

„Крива река”, преди „Меча поляна” автомобилен и пешеходен дърво 

Вр. Сърчалийца – засл. Спано поле пешеходен дърво 

м. „Бански гроб” пешеходен дърво 

„Крива река” пешеходен дърво 

м. „Даков мост” пешеходен дърво 

Река Поленица пешеходен дърво 

Река Поленица пешеходен дърво 

 

ПУ „Синаница” 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИД  МАТЕРИАЛИ 

Синанишка река –  м. Мандрата автомобилен и пешеходен 

 железобетон 

и дърво 

Влахинска река – м. Мандрата автомобилен и пешеходен 

 железобетон 

и дърво 

Загазска река – м. “Загаза” автомобилен и пешеходен 

 железобетон 

и дърво 

Разколска река – м. “Горен разкол” автомобилен и пешеходен 

 железобетон 

и дърво 

Синанишка река – над водохващането, м. 

Мандрата пешеходен дърво 

Етипишка река – при вливането с Влахинска 

река пешеходен дърво 

Етипишка река  - м. Щавеко пешеходен дърво 

 

ПУ „Баюви дупки” 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИД МАТЕРИАЛИ 

м. Засека пешеходен дърво 

м. Бела река пешеходен дърво 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.4.2. 

 

 Кътове за краткотраен отдих и места за палене на огън – по паркови участъци. 

 

Маса с пейки и огнище. Това е преобладаващата конфигурация в парка. Част от  КО са 

без огнище. Масата и пейките са изработени изцяло от дърво и са с лаково покритие. 

Огнище – от каменна зидария с циментов разтвор, с височина 40 см, като 10 см. се 

бетонира в основата.  Ширината на огнището е 70 см. Поставят се метални решетки и 

каменни плочи.  

 

ПУ „Вихрен” 

№ Местоположение маса пейка огнище 

1 КИП Драгостинов  Чарк 18 36 6 

2 м. Мъртва поляна 6 10 2 

3 ДКП -х.Катерина 6 12 4 

4 м. Тодорова орница  4 8 1 

5 м. Караманица 2 4 1 

6 м. Демянишка поляна 1 2 - 

7 х. Демяница 1 2 1 

8 м. Бъндеришка поляна 1 4 5 

9 х. Бъндерица / Къмпинг 1 2 1 

10 Байкушева мура - 2 - 

11 х. Вихрен 2 4 1 

12 м. Пещерите 1 2 1 

13 Моста за ВИК 2 4 1 

  ОБЩО : 45 92 24 

 

 

ПУ „Безбог” 

№ Местоположение маса пейка огнище 

1 м. Широка поляна 2 4 1 

2 м. Мочарата 1 2 0 

3 х. Безбог 3 6 2 

4 м. Брезнишки чал 1 2 1 

  ОБЩО : 7 14 4 
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ПУ „Трите реки” и ПУ „Каменица” 

№ Местоположение маса пейка огнище 

1 м. Дълга поляна 1 2 1 

2 м. Баганица 1 2 1 

3 Мозговица 3 6 3 

4 м. Даков мост 1 2 1 

5 х. Беговица 1 2 1 

6 м. Бански гроб 1 2 0 

7 по маршрут х. “Яне Сандански” 2 2 0 

8 по маршрут х. Беговица 1 3 1 

9 м. Базинико 1 2 0 

10 м. Комитски чарк  1 3 0 

11 Келява река /под моста/ 1 2 1 

12 м. Горна аманица 0 2 0 

13 м. Сърчалийца 0 1 0 

14 м. Лопово 1 2 0 

15 м. Петте чучура 1 2 0 

16 м. Баш мандра 1 2 0 

17 х. „Пирин” 1 2 1 

  ОБЩО : 18 39 10 

 

ПУ „Синаница” 

№ Местоположение маса пейка огнище 

1  м. Мандрата 5 9 2 

2 м.  Загаза 1 3 1 

3 м. Крайни поляни 1 2 0 

4 м.  Лоповица 1 2 0 

5 м. Горен Борован 1 2 0 

6 х. “Синаница” 1 2 1 

7 м.  Злата 2 2 0 

8  м. Буката 1 2 0 

9 м.  Бабин Чарк 1 2 0 

10 м.  Горен разкол 1 2 0 

  ОБЩО : 15 28 4 
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ПУ „Баюви дупки” 

№ Местоположение маса пейка огнище 

1 м.  Бетоловото 4 8 6 

2 м. Кулиното 2 4 2 

3 м. Топаловото 2 4 4 

4 м.  Цигански колиби 2 4 1 

5  м. Засека 1 2 1 

6 м. Погледец 2 4 - 

7 Паркинга пред х. “Яворов” 2 4 1 

8 м. Янкова Река 1 3 5 

9 

На разклона на местността 

Градинчето 1 3 1 

  ОБЩО : 17 28 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.4.3. 

 Пещери, пропасти и потенциални обекти в циркус Бански суходол-Северен 

Пирин Списък по номера: (1961-2012 г.) 

 

 Пещера 
N по 

ГКПБ 

Населено 

място 
Дължина Денивелация 

Бански суходол 01 | БС01 1083 гр. Банско 10 м -8 м 

Бански суходол 02 | БС02 1084 гр. Банско 10 м - 26 м 

Бански суходол 03 | БС03 1085 гр. Банско 14 м - 30 м 

Бански суходол 04 | БС04 1086 гр. Банско  20 м - 39 м 

Бански суходол 05 | БС05 1087 
гр. 

Банско   
25 м  - 22 м 

Бански суходол 06 | БС06 1088 гр. Банско  8 м - 41 м 

Бански суходол 07 | БС07 2577 
гр. 

Банско   
13 м - 13 м 

Бански суходол 08 | БС08 2578 
гр. 

Банско   
4 м - 40 м 

Система Бански суходол 09-

11| БС09-11 
2561 

гр. 

Банско   
350 м - 265 м 

Бански суходол 10-10а 5302 
гр. 

Банско   
19 м - 12 м 

Бански суходол 12 | БС12 2562 гр. Банско  6 м - 7 м 

Бански суходол 13 | БС13, 

Тримата глупаци 
4679 гр. Банско  41 м - 70 м 

Бански суходол 14 | БС14  5163 гр. Банско   8 м  - 9 м 

Бански суходол 15 | БС15  2570 гр. Банско  3 м - 7 м 

Бански суходол 16 | БС16 2566 гр. Банско 11 м - 11 м 

Бански суходол 17 | БС17 2567 гр. Банско 10 м - 19 м 

Бански суходол 18 | БС18 2568 гр. Банско 5 м - 10 м 

Бански суходол 19 | БС19 2569 гр. Банско 5 м - 14 м 

Бански суходол 20 | БС20 2584 гр. Банско 10 м - 8 м 

Бански суходол 21 | БС21 5936 гр. Банско 12 м - 11 м 

Бански суходол 22 | БС22 4835 гр. Банско 8 м - 1 м 

Бански суходол 23 | БС23  2572 гр. Банско  16 м  - 9 м 

Бански суходол 24 | БС24 5303 гр. Банско 12 м + 2 м 

Бански суходол 25 | БС25 2557 гр. Банско 49 м - 45 м 

Бански суходол 26 | БС26  5300 гр. Банско  7 м  - 

Бански суходол 27 | БС27 4753 гр. Банско 7 м - 7 м 

Бански суходол 28 | БС28 2870 гр. Банско 20 м - 20 м 

Бански суходол 29 | БС29 2539 гр. Банско 7 м - 2 м 

Бански суходол 30 | БС30, 

20г. СПК Академик 
2558 гр. Банско 120 м - 118 м 

Бански суходол 31 | БС31 3199 гр. Банско 29 м - 19 м 

Бански суходол 32 | БС32 5301 гр. Банско 2 м - 8 м 

Бански суходол 33 | БС33 3200 гр. Банско 8 м - 30 м 

Бански суходол 34 | БС34, 

Кутело 
 5034 гр. Банско  111 м  - 60 м 
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Бански суходол 35 | БС35 5098 гр. Банско 3 м - 6 м 

Бански суходол 36 | 

БС36 (ЗАТРУПАНА) 
4832 гр. Банско - - 

Бански суходол 37 | БС37 9268 гр. Банско - - 

Бански суходол 38 | БС38 3202 гр. Банско 37 м + 5 м 

Бански суходол 39 | БС39 3203 гр. Банско 5 м - 14 м 

Бански суходол 40 | БС40  528 гр. Банско 10 м + 2 м 

Бански суходол 41 | БС41 529 гр. Банско 2 м - 8 м 

Бански суходол 42 | БС42   9118 гр. Банско  6 м  - 4 м 

Бански суходол 43 | БС43   9045 гр. Банско   9 м  - 9 м 

Бански суходол 44 | БС44  9089 гр. Банско  4 м - 1 м 

Бански суходол 45 а-б | 

БС45а-б 
4837 гр. Банско 16 м - 11 м 

Бански суходол 46 | БС46  4831 гр. Банско   14 м  + 4 м 

Бански суходол 47 | БС47   9182 гр. Банско   - 6 м  5 м 

Бански суходол 48 | БС48 5892 гр. Банско  12 м - 5 м 

Бански суходол 49 | БС49  9267 гр. Банско  - - 

Бански суходол 50 | БС50 5162 гр. Банско 20 м 
35 м (-15 м, + 

20 м) 

Бански суходол 51 | БС51 4838 гр. Банско 50 м - 40 м 

Бански суходол 52 a-б-в | 

БС52  
9181 гр. Банско - - 

Бански суходол 53 | БС53 

(2448) 
5299 гр. Банско 5 м - 7 м 

Бански суходол 54 | БС54  9264 гр. Банско - - 4 м 

Бански суходол 55 | БС55  9178 гр. Банско 6 м - 5 м 

Бански суходол 56 | БС56  - гр. Банско  -  - 

Бански суходол 57, Дупката 

на Андро 
9013 гр. Банско 5 м - 3 м 

Бански суходол 58 а-б-в | 

БС58  
9175 гр. Банско - - 

Бански суходол 59 а-б-в-г | 

БС59  
 9180 гр. Банско  3 м  - 3 м 

Бански суходол 60 | БС60  9263 гр. Банско 4 м - 2 м 

Бански суходол 61 | БС61  9093 гр. Банско  6 м  - 4 м 

Бански суходол 62 | БС62  9179 гр. Банско 6 м - 3 м 

Бански суходол 63 а-б | 

БС63  
9266 гр. Банско - - 

Бански суходол 64 а-б | 

БС64А  
9265 гр. Банско - - 

Бански суходол 65 а-б | 

БС65  
9262 гр. Банско - - 

Бански суходол 66 | БС66, 

Пилешкото бутче 
 4830 гр. Банско  10 м - 10 м 

Бански суходол 67 | БС67 - гр. Банско - - 

Бански суходол 68 | БС68  4839 гр. Банско - - 10 м 

Бански суходол 69 | БС69  9176 гр. Банско - - 

Бански суходол 70 | БС70  4833 гр. Банско  12 м  - 10 м 
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Бански суходол 71 | БС71 4836 гр. Банско 10 м - 11 м 

Бански суходол 72 | БС72, 

СС "Еделвайс" 
 5641 гр. Банско  13 м  - 22 м 

Бански суходол 73 | БС73, 

А.С.Д.С. 
 5741 гр. Банско  11 м - 7 м 

Бански суходол 74 | БС74, 

Полската дупка 
 5796 гр. Банско  24 м 

7 м (-5 м, + 2 

м) 

Бански суходол 75 | БС75, 

Гаргина цепка 
5891 гр. Банско 24 м - 27 м 

Бански суходол 76 | БС76, 

Каменистата 
 5893 гр. Банско  4 м  - 10 м 

Бански суходол 77 | БС77, K2 5935 гр. Банско 10 м + 4 м 

Ледниковата дупка | 

Ледниковата пропаст 
5362 гр. Банско 6 м - 22 м 

Пропастта на вр.Бански 

суходол 
- гр. Банско - - 

Обекта на Ицо  9388 гр. Банско - - 4 м 

Обекта на Ицо 2  - гр. Банско - - 

Обекта на Мишо  - гр. Банско 3 м - 

Обект ObBs 001-2011   - гр. Банско  3 м  - 2 м 

Обект ObBs 002-2011  - гр. Банско 3 м - 2 м 

Голяма разломна цепка със 

сняг над лагера. 
- гр. Банско 10 м - 7 м 

Неизследвана пещера над 

снежниците 
- гр. Банско - - 

Обект за разчистване под БС 

№9-11 
- гр. Банско - - 

Духалото 1, циркусното 

възвишение 
- гр. Банско - - 

Духалото 2, Под Котешкия 

чал  
- гр. Банско - - 

Обект № 53-А  - гр. Банско - - 
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1.16.7.11. Оценка на въздействието на туризма и други дейности практикувани в 

НП „Пирин” върху околната среда 

  

 

Предмет на изследване е въздействието на туристическите дейности в НП 

„Пирин” върху обекта за опазване на културното и природно наследство (ЮНЕСКО). 

Туристическите дейности се осъществяват в околната среда на обекта за опазване на 

културното и природно наследство по ЮНЕСКО и те въздействат пряко върху нея. 

Туристическите въздействия произтичат от туристопотока, от създаването на условия 

за практикуване на различни видове туризъм, които имат разнопосочно въздействие и 

най-вече практикуването на ски-туризма изискващ изграждането на различни видове 

съоръжения и освобождаване на открити терени за ски писти.  

Обект на проучване са туристическите дейности и главно ски-туризма и 

последиците от него.  

НП „Пирин” е национален обект за планински отдих и туризъм. Посещава се и 

през зимния и летния сезон, както от туристи от страната, така и от чуждестранни 

туристи и представлява една от основните туристически дестинации в Югозападна 

България. 

Основните туристическите обекти, включени в настоящото проучване са 

Ски-зона с център гр.Банско, Ски-зона гр. Добринище, Туристически пътеки, 

Районите на хижите, както и прилежащите им територии при вероятност за 

негативно влияние от туристическа дейност. 

В настоящият Доклад под „други дейности практикувани в НП „Пирин” са 

включени дейностите по ползване на природни ресурси от територията на парка.  

 

 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРАКТИКУВАНИ В НП „ПИРИН” ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1.1. Идентифициране на туристическите обекти, включени в проучването 

 

1.1.1. Ски-зона Банско и прилежаща територия 
 

Обща характеристика 

Ски-зона Банско или наричана понастоящем според критериите на ЮНЕСКО 

„буферна зона” е с площ 1004.2 ха.В границите на „буферната зона” съгласно 

инвентаризацията от 2014 г. са включени: 

 Гори, поляни              - 853.9 ха; 

 Ски писти - обща дължина - 19.5 км; площ - 121.9 ха; 

 Ски път - обща дължина - 10.5 км; площ-   10.5 ха; 

 Лифт  - обща дължина - 18.3 км; просека обща дължина 10.6 км;  обща 

площ  на просеки -   15.9ха 

 Стадион -            площ -    0.8 ха; 

 Горна станция 

кабинка -            площ -    1.2 ха 
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1.1.2. Ски-зона Добринище и прилежаща територия 

 

Обща характеристика 

Ски-зона Добринище или наричана понастоящем според критериите на 

ЮНЕСКО „буферна зона” е с площ 82.9 ха. В границите на „буферната зона” съгласно 

инвентаризацията от 2014 г. са включени: 

 Гори, поляни          - 76.9 ха; 

 Ски писта - обща дължина - 0.6 км; площ - 2.6 ха; 

 Ски път - обща дължина - 1.8 км; площ - 1.8 ха; 

 Лифт  - обща дължина - 1.4 км; просека обща дължина 1.3 км;  

 обща площ  на просеки                                     -   1.6 ха. 

 

1.1.3. Туристически пътеки и прилежаща територия 

 

По данни от План '04 на територията на НП „Пирин”има 30 бр. 

маршрути(Главни маршрути – 13 бр. и Второстепенни  маршрути – 17 бр.). При обхода 

на туристически пътеки не се констатират нарушения с практическо значение, както по 

пътеките така и в прилежащите им територии в резултат на туристическа дейност. 

Ограничени по количество на места са изоставени отпадъци – бутилки, торбички, 

хартиени, хранителни и др. отпадъци. Ще подчертаем, че това се наблюдава много 

рядко и изолирано. 

По пътеките и прилежащите им територии не се наблюдават участъци, в които 

да протичат интензивни ерозионни или други деградационни процеси. 

 

1.1.4. Районите на хижите, пикници и прилежаща територия 

 

По данни от План '04 на територията на НП „Пирин” се намират: 

 хижи – 7 бр.; 

 заслони – 4 бр.; 

 хотели – 4 бр.; 

 почивни станции – 10 бр.; 

 бунгала – 21 бр.; 

 търговски обекти – 10 бр.; 

 други (частни вили, ски-гардероб, жилищни сгради и др.) – 32 бр. 

 

 

1.2. Документи и разработки свързани с темата за въздействие на туризма в 

парка 

 

1.2.1. ДОКЛАД относно: четири годишното изпълнение на Плана за управление на 

НП„Пирин”, за периода 2004 – 2008 г., Георги Грънчаров – Директор на Д НП 

„Пирин” 

 

Докладът представя изпълнението на главните цели поставени в Плана за 

управление на НП„Пирин”, 2004 г.: 

По Главна цел 1 – Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и 

ненарушеността на екосистемите и ландшафта. 
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Опазване и поддържане на биоразнообразието. 

Изготвяне на програми за дългосрочен мониторинг и графици за тяхното 

изпълнение: Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в 

България (НСМБРБ) – по посочената програма, от бозайници на територията на НП 

„Пирин” са одобрени 5 вида за мониторинг –  дива коза, сърна, дива свиня, кафява 

мечка, вълк. От птици са одобрени 11 вида като по-важните са: пернатонога кукумявка; 

глухар; скален орел; белогръб кълвач и др. От рибите - 1 вид: балканска пъстърва и от 

земноводни и влечуги 1 вид - живороден гущер. 

 

За пернатоногата кукумявка се считало, че не се среща изобщо в Пирин, но 

изследванията са показали, че се среща  учудващо често в района на ски-пистите.  

Според Доклада тревният състав използван за затревяването на пистите е 

съгласуван със ДНП „Пирин” и е отбелязано, че не се внасят нехарактерни за 

планината видове и не се използват изкуствени торове. 

 

По Главна цел 2 – Предоставяне  на  възможности  за  природозащитно 

образование и интерпретация; 

През отчетния период  ДНП издава редица информационни, образователни  и 

рекламни материали. Много от тях са представени както на български, така и на 

английски език. Целта е да се представи и  популяризира многопластовата и 

разностранна дейност на Националния парк, както и да се  подпомогне екологичното 

образование в училищата. 

 

По Главна цел 3 – Насърчаване на научни изследвания; 

През 2003, 2004, 2005 и 2007 г. Българска федерация по спелеология извърши 

проучване на карстовият дял на Пирин. В изследванията участват и служители на ДНП 

„Пирин”.Копия с резултатите от извършената работа са оставени в библиотеката на 

Парка. 

През 2006 – 2007 г. е проведено научно изследване на тема: „Проучвания върху 

съобщества на почвени нематоди в неповлияни и антропогенно повлияни ценози в 

Северен Пирин”. 

 

По Главна цел 4 – Осигуряване  на  приходи  за  местните общности в резултат 

на възможностите и предимствата на Националния парк; 

През 2004 г.е извършена рекултивация и архитектурно оформление на достъпа 

до природна забележителност „Байкушевата мура” по проект от 2003г. Създадена е 

образователна туристическа пътека „Демянишка река разказва …”, изграденае 

туристическа информационна пътека, пригодена и за хора със специфични нужди в м. 

„Драгостинов чарк” също по проект от 2003 г. 

През2007г.е завършено оформянето на образователно-интерпретативната пътека „Към 

Башлийца…”. 

През 2004 г. са оформени над 50 нови къта за отдих, 7 чешми и 15 огнища на 

места определени с Плана за управление.  Целите са – овладяване на 

нерегламентираното къмпиране и устройване на пикници; намаляване на 

замърсяването на водни и др.обекти в Парка, намаляване на опасността от пожари, 

вследствие безразборното палене на огньове на всевъзможни и необезопасени места. 

Очакваните и постигнати резултати са: насочване на посетителите към 

регламентираните места за палене на огън, които са оборудвани с необходимите 

удобства – маси и пейки, места за паркиране; намалено е замърсяването по пътеките, но 
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констатацията е, че е за сметка на местата край огнищата и чешмите. 

  

 

Ски-зона с център гр. Банско 

 

Съществено значение за развитието на местната икономика в района на 

гр.Банско, гр. Добринище и цялата Разложка котловина е осъществяването на проект за 

изграждане на „ски-зона с център гр.Банско”. 

Проектът стартира през 2003 г.въз основа на Концесионен договор. 

В последствие Плана за управление на НП „Пирин” е съобразен с приетия 

териториално – устройствен план за „Ски-зона с център гр.Банско”. 

Изграждането и функционирането на всички съоръжения и сгради е 

съобразено с необходимите екологични норми. Изградени са 3 броя биологични 

стъпала за пречистване на отпадните води, подбрани и внедрени са екологични 

технологии на високо ниво, работи се по програма за затревяване и зачимяване на 

откритите терени, работи се по противоерозионно укрепяване и др. 

Ски-зоната е значително натоварена.През зимния сезон на ден минават средно 

между 3500 и 4500 човека. В пикови моменти поема около 7-8 хил. туристи. 

Изграждането на ски-зона „Банско” е мащабен проект, даващ силен тласък в 

развитието на целия регион. Това е основополагаща инвестиция, която стимулира 

инвестиционния интерес в широк периметър и дава устойчивост на туристическия 

бизнес през зимния сезон. 

 

1.2.2. ДОКЛАД относно: четири годишното изпълнение на Плана за управление на 

Национален парк “Пирин”, за периода от юни 2008 г. – до декември 2012 г., 

инж. Валери Мечев – Директор на Дирекция Национален парк „Пирин”, 2013 г. 

 

Докладът представя изпълнението на главните цели поставени в Плана за 

управление на НП„Пирин”, 2004 г.: 

 

По Главна цел 1 – Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и 

ненарушеността на екосистемите и ландшафта. 

Опазване и поддържане на биоразнообразието. 

Изготвяне на програми за дългосрочен мониторинг и графици за тяхното изпълнение: 

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в България 

(НСМБРБ) – по посочената програма,  обект на мониторинг са същите видове от 

предходния отчетен период: от бозайници  на територията на НП „Пирин” са одобрени 

5 вида за мониторинг –  дива коза, сърна, дива свиня, кафява мечка, вълк. От птици са 

одобрени 11 вида: орел змияр, скален орел, ловен сокол, сокол скитник, пернатонога 

кукумявка, бухал, глухар, планински кеклик, белогръб кълвач, лещарка, белоопашат 

мишелов.  От рибите - 1 вид: балканска пъстърва и от земноводни и влечуги 1 вид - 

живороден гущер. 

Потвърждава се в доклада заключението от предходния относно пернатоногата 

кукумявка за която се е считало, че не се среща изобщо в Пирин, но изследванията са 

показали, че се среща  учудващо често в района на ски-пистите. За нея са изготвени 

специални дървени къщички, които ще се поставят на специално подбрани места и ще 

бъдат използвани за провеждане на образователни програми. 
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Според Доклада тревният състав използван за затревяването на пистите е 

съгласуван със ДНП „Пирин” и е отбелязано, че не се внасят нехарактерни за 

планината видове и не се използват изкуствени торове. 

През периода 2008-2012 г. в Министерството на околната среда и водите са 

постъпили и реализирани следните инвестиционни предложения от фирма „ЮЛЕН” 

АД: 

• „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. „Бъндеришка 

поляна” до м.„Коларски път” с нов седалков лифт 6 СLD, зона Бъндерица, 

ски-зона с център гр. Банско”; 

• „Подмяна на съществуващ седалков лифт 3 FIX от м. „Шилигарника” до 

подножието на вр. Вихрен със седалков лифт тип „Купелбар” /4 CLD/; 

• „Подмяна на съществуващ влек тип „котва” към „Старата писта” със седалков 

лифт4 FIX демонтиран от трасето „Бъндеришка поляна-Коларски път”,зона 

„Шилигарника”, ски-зона с център гр. Банско”; 

• Реконструкция на съществуващо заведение за хранене на Бъндеришка поляна, 

ски-зона с център гр. Банско. 

• „Подмяна на съществуващи два влека тип „паничка” и „котва” със седалков 

лифт тип 

„Купелбар” /4 CLD/. в м. „Платото”, ски-зона с център гр. Банско, 

• Реконструкция , преустройство и модернизация на сграда със смесено 

предназначение -   „Финална къща”, зона „Шилигарника”, ски-зона с център гр. 

Банско”; 

• Реконструкция и разширение на ПСОВ „ Бъндеришка поляна”, ПСОВ „Платото” 

ПСОВ  

• „Шилигарника”; 

• Проекти за рекултивация на ски писти и ски-път, в участъци с ерозия. 

 

1.2.3. ПРОЕКТ за Обект: Възстановяване на  природни местообитания в просеката на 

демонтиран ски влек, местността „Чалин валог” -  ски зона с център Банско НП 

„Пирин”, Община Банско, М1:2000 Фаза: Работен проект, 2010 г. 

 

Предмет на работен проект са площи с нарушени природни местообитания, 

получени в резултат от оформяне на просека с цел изграждане на ски- влек през 1982 г. 

Проектът предвижда възстановяване на природно местообитание комплекс 

91BAХ9410 (Мизийски гори от обикновена ела Х Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)) – гората е доминирана от мозаечна 

смес на обикновената ела по дървесна маса (45%) и  обикновен смърч (40%) и  91CA - 

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, като и целостта на ландшафта чрез 

залесяване на обикновен смърч и обикновена ела. 

Местоположението на обекта за възстановяване на природното местообитания е 

показано на сателитна снимка (сн.1) на обекта в М 1:25000. 
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        Сателитна сн. 1 -  М 1:25000 

 

Работен проект за Oбект: „Рекултивационни дейности след изпълнение на 

инвестиционни предложения за подмяна на четири седалков лифт 4 FIX от м. 

„Бъндеришка поляна” до м. „Коларски път” и подмяна на два влека тип 

„паничка” и тип „котва” в м. „Платото”, Парков район „Вихрен”, Национален 

парк „ПИРИН” 

 

Предмет на работен проект са площи с нарушена природна среда от изкопно-

насипни работи и ликвидация на подменени съоръжения след изпълнение на 

инвестиционни предложения за подмяна на четири седалков лифт 4 FIX. 

Проектът включва Техническа рекултивация - почистване и подготовка на 

терена, транспортиране на земни и скални маси по предназначение, изграждане на 

противоерозионни канавки-валове, изграждане на декоративна стеничка от каменна 

зидария на циментов разтвор и др. и,  Биологична рекултивация - Залесяване с бяла 

мура (Pinuspeucе, като добиването на фиданките ще се извърши от горната част на 

просеката за лифт Шилигарника-Тодорка, Захрастяване със сибирска хвойна Juniperus 

sibirica Burgs., като добиването на фиданките ще се извърши от територия в сервитута 

на лифт „Тодорка” и Затревяване с тревно семе добито северната страна на ски-писта 

„Платото” покрай клековото насаждение, където съществуващата тревна покривка 

плътно покрива терена. 

 

 

1.2.4.  Предварителни (прединвестиционни) проучвания със Задание за проектиране на 

обект: Рекултивация на нарушени терени – част от ски-писти с номера от 2 до 5, 

5А, 5Б, от 6 до 9, 9А, 10, 11, 15 и 16 в Ски зона с център гр.Банско, НП „Пирин”, 

Община Банско са изработени въз основа на  сключен договор за услуга между 

„ПЛАНЕКО” ООД и „ЮЛЕН” АД. 

 

Съгласно разработката насоката на рекултивационните дейности в нарушените 

терени на НП „Пирин” - Ски зона с център гр.Банско се предвижда да бъде 

възстановяване на целостта на ландшафта, включваща природните местообитания, 

растителността и видовете от флората. 

В резултат на Предварителни (прединвестиционни) проучвания се установява, 

че през периода 2003-2012 г. върху значителни части от всички ски-писти са извършени 

рекултивационни дейности от „ЮЛЕН” АД, включващи изкуствено противоерозионно 

затревяване. Успешно изкуствено са затревени части от ски-писти със обща площ 78.55 

дка. Затревяването в тези площи е в рамките 80-100% покритие на терена. При някои 

Ски писта  

„Чалин валог 1” 

 

Ски писта  

„Чалин валог 2” 

Просека на демонтиран 
ски-влек за възтановяване 

природни местообитания 
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случаи се наблюдава дори 40-50% зачимяване от площите им. На отделни места при 80 

до 90% изкуствено затревените парцели има малки петна с размери от 50 до 150 м², 

които са все още голи без тревна растителност, нуждаещи се от биологична 

рекултивация. Преди изкуственото затревяване в обхвата на пистите са изграждани 

валове-канавки върху по-стръмните участъци, правено е задръстване с клони (в 

активни ровини) или запълването им със скални материали, като ерозията до голяма 

степен е овладяна. Независимо от извършените върху ски-пистите противоерозионни 

затревявания, изградените стотици л.м. валове-канавки, стотиците квадратни метра 

задръствания и употребената стотици кубични метра скална маса за запълване на 

ровини, все още върху значителна площ(18.33 ха или върху 17.3% от площта на писти), 

при дъжд с по-голяма интензивност е възможно развитие на водна ерозия. Необходимо 

е допълнително комплексно третиране на тези участъци с рекултивационни 

мероприятия в т.ч. и с мероприятия за борба с водната ерозия. 

Със Заданието за проектиране на обекта се планира да се извършат проучвателни 

работи за: 

• Изработване на тахиметрични измервания за ситуация и надлъжен профил на 

участъци от хидрографската мрежа предвидени за укрепяване с дребноразмерни 

укрепителни съоръжения; 

• Съставяне и използване на ситуации в М 1:1000 или М 1:2000 за парцелиране на 

обектите за рекултивация в зависимост от характера на бъдещите мероприятия 

за рекултивация; 

• Детайлно проучване на природните условия – климат, релеф, почви, ерозия на 

почвите, растителност, хидрографска мрежа и др.; 

• Детайлна оценка на ерозията на почвите чрез директно проучване на терена; 

• Детайлни проучвания за растителността в обекта и прилежащите територии; 

• Детайлни проучвания за природните местообитания в прилежащите територии; 

 

Въз основа на проучванията следва да се предвидят необходимите мероприятия 

за техническа и биологична рекултивация съгласно Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане 

и оползотворяване на хумусния пласт(ДВ, бр.89 от 22.10.96 г.) на МЗХП, МОС, МТРС 

и Комитет  по горите към МС.  

За техническата рекултивация да се проектира: подравняване и оформяне на 

терена в окончателен вид; противоерозионни съоръжения; транспортиране и разстилане 

на хумусен пласт от налични депа и др. За борба срещу ерозията следва да се 

проектират: валове канавки; укрепителни стенички от каменна зидария на циментов 

разтвор с височина до 0.25-0.30 м; тераски с обратен наклон за затревяване; плетчета; 

противоерозионни затревявания и др. В хидрографската мрежа следва да се проектират 

необходимите дребноразмерни укрепителни съоръжения (каменни прагчета на 

циментов разтвор, клейонажи и други напречни съоръжения), както и едроразмерни 

(баражи) укрепителни съоръжения при необходимост.Проектирането на укрепителни 

съоръжения е планирано да се извърши само с естествени материали – камък или 

дървен материал или комбинация от тях. 

Проектът за биологичната рекултивация следва да съдържа комплекс от 

мероприятия за създаване на благоприятни условия за настаняване на тревна, храстова 

или дървесна растителност в терените за рекултивация, като торене с оборски тор, 

мулчиране посева и др. 
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1.2.5. Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за 

зимен туризъм, 2010 г. 

 

Стратегията е финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013 – «Инвестираме във Вашето бъдеще”.Проектът се финансира от 

Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 

България. 

Стратегията формулира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и 

регионални политики за развитие на туризма; набелязва конкретни мерки за постигане 

на приоритетите в областта; предлага работещи механизми за постигане на ефективно 

партньорство и диалог между държавните и общински власти и неправителствените 

организации; идентифицира подходящи форми за промотиране на зимния туризъм в 

Банско в европейски мащаб. 

Очаквани резултати, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са: 

• Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти; 

• Подобрена транспортна инфраструктура; 

• Разработени нови атрактивни допълнителни услуги; 

• Увеличено участие в туристически борси и изложения; 

• Повишаване на туристическия поток към курорта и др.  

 

В Приложение № 2 План на дейностите за 2010-2015 г. на Маркетинговата 

стратегия са посочени Задача за изпълнение като: 
• Изграждане на информационна система – съдържаща легловата базата, туроператори, 

екскурзоводи, планински водачи, ски учители, питейни заведения, атракциони; 

• Разпространение на рекламните материали; 

• Изграждане на паркоместа за коли. 

 

1.2.6. Планово задание за изработване на общ устройствен план на община Разлог, 

2013 г. 

 

 При изготвянето на Общия устройствен план на община Разлог, в частта 

„Отдих и туризъм", са посочени следните изисквания(част заложените 

изисквания), отнасящи се и до територията на НП „Пирин”: 
• Да се създадат устройствени предпоставки за развитие на зимните ски спортове на 

територията на община Разлог. Тези спортни дейности се явяват значим потенциал за 

развитие на туристическата дейност в общината. Те биха могли да бъдат предлагани и 

като самостоятелен туристически продукт, и като допълнителна атракция, съпътстваща 

туристическата дейност. 

• Да се определят трасета за прокарване на ски писти и ски съоръжения в района на 

м. „Кулиното“ и на други подходящи за тази цел места. 

• Да се установят потенциалите за прокарването на нови еко пътеки, вело трасета и 

туристически маршрути, свързани с осъществяването на различните форми на 

познавателен туризъм. 

 

Съгласно плановото задание за територията с най-висок потенциал за развитие на 

туризма на територията на община Разлог са изготвени следните концепции: 
• Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог– Предел-

Добринище“; 

• Концепция за туристическа зона „Пирин–Кулиното“, съвпадаща изцяло с 

предвижданията на одобрения ОУП за територията. 
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 Съгласно Плановото задание се дават Правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО: 
     Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са неразделна част от 

плана и се изготвят в съответствие с действащата нормативна уредба на страната. В 

случаите, когато е налице необходимост от въвеждане на специален режим на 

устройство и контрол за дадени територии се изготвя и Раздел „Специфични правила 

и нормативи за прилагане на ОУПО". Такива територии, съгласно Наредба №7. са: 

„територии или части от тях с особена териториалноустройствена защита и 

територии с режим на превантивна устройствено защита". Тези два вида територии 

са формулирани и описани в § 5, т.4 и т.5 от ЗУТ, според които: 

 „територии с особена териториалноустройствена защита" са защитените 

територии за природозащита по Закона за защитените територии, за 

културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други 

територии със специфична характеристика, чиито режими на устройство и 

контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните 

територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други), 

свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води - публична държавна 

собственост съгласно Закона за водите"; 

 „територии с режим на превантивна устройствено защита" са определени с 

концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове 

територии, които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и 

културна стойност, но не са обявени за защитени със специален закон". 

 

Обхватът и режимът на устройството на тези два вида територии се определят 

с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове (в това 

число и ОУПО), съгласно чл.10, ал.(2) и ал.(З) на ЗУТ. 

Предвид наличието на множество територии в рамките на община Разлог, които 

отговарят на цитираната по-горе формулировка на ЗУТ, за прилагането на ОУПО в тези 

територии следва да се разработят „Специфични правила и нормативи", които да 

отговарят на следните основни изисквания: 

 да дефинират точно броя, вида, местоположението, границите и 

спецификата на териториите с особена териториалноустройствена 

защита или с режим на превантивна устройствено защита; 

 да регламентират специфичен устройствен режим за всяка една от тези 

територии, отговарящ най-добре на нейната специфика и отразяващ 

изискванията, заложени в съответната заповед за нейното обявяване 

или план за управление (ако има такива); 

 да параметрират допустимите дейности и ограничителните режими в тези 

територии, които да гарантират тяхното съхраняване и опазване; 

 да предвидят средствата за контрол на прилагането на „специфичните 

правила и нормативи" и начините за осъществяване на 

предвижданията, залегнали в тях, както и органа, оторизиран да 

контролира тяхното спазване. 
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1.2.7.  Набиране, систематизиране и анализ на информация, необходима за 

изработване на общ устройствен план на община Банско, „БУЛПЛАН” 

ООД, 2012 г. 

В т. 2.6. „Биологично разнообразие” на разработката е дадена информация 

за Растителност, Фауна, Защитени територии(вкл. и за НП „Пирин”), Защитени 

зони и Изводи и изисквания към ОУП на община Банско. Изводите и 

изискванията са конкретизирани както следва: 
Природните дадености и естественото биоразнообразие са най-голямото богатство на 

община Банско. Тяхното опазване в съответствие с европейските и национални норми, 

респ. действащите за територията релевантни документи (планове за управление, 

заповеди за обявяване на защитени територии и др.) следва да се счита за приоритет на 

устройствената политика и задължително изискване към ОУПО. В този смисъл, в 

планът следва да бъдат показани: 

 актуалните граници на защитените територии по Закона за защитените територии и 

защитените зони по Закона за биологичното разнообразие; 

 актуалните границите на горите с различно предназначение, както и устройствения им 

статут, съгласно чл. 5 на Закона за горите; 

 горите и горските земи, чието предназначение не може да бъде променяно (чл. 45 ал. 2, 

т. 5 на Наредба 7); 

 предложение за увеличаване дела на гори със специално предназначение по чл. 5, ал. 3, 

т. 3 от Закона за горите за сметка на дървопроизводителни гори в рамките на 

съществуващите горски територии, по-специално в Родопската част (Западни Родопи, 

Дъбрашки дял). 

Плановите предвиждания за развитие на туристическата инфраструктура в 

границите на териториите с режим на природозащита да бъдат съобразени с 

изискванията и ограниченията, определени в плановете за управление, респ. в 

заповедите за обявяването им; 

За горите с рекреационно предназначение по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите -

регламентиране на поемния капацитет, както и определяне на разположението, 

териториалния обхват и съдържанието на обслужващите ги ядра; осигуряването на 

последните с транспортен достъп, водоснабдяване и електроснабдяването; изисквания 

за управление на генерираните в тях отпадъчни води. 

 

1.2.8. Предварителни (прединвестиционни) проучвания със задание за проектиране на 

обект: рекултивация на нарушени терени – част от ски-писти с номера от 

Инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на 3-седалков лифт 

„Тодорка” с бързо движещ се 6-седалкоф лифт, ски-зона Банско”, 2014 г. 

Съгласно извършената проверка от МОСВ за допустимостта по смисъла на чл. 2, 

ал. 2 от Наредбата за ОС ИП не противоречи на режима въведен с План’04 и не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за 

ОС. 

 

1.2.9. ИП „Разширение на системата за изкуствен сняг за ски-писти с номера 10 и 12 в 

Ски-зона Банско, 2014 г. Съгласно писмо изх. № ОВОС-15/29.07.2014 г. на 

МОСВ не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 

Наредбата за ОС. 
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2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ (ЗТ) И ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА (ЗЗ) 

 

Територията на  НП „Пирин” се припокрива с територията на ЗЗ „Пирин” с код 

BG0000209,тип C - Защитена зона и по двете Директиви. 

 

2.1. Въздействие върху чистотата на ЗТ и ЗЗ 

 

Антропогенно влияние в ЗТ и прилежащата й територия се изразява в: 

 Замърсяване с битови отпадъци – при обхода на туристически пътеки не се констатират 

нарушения с практическо значение, както по пътеките така и в прилежащите им 

територии в резултат на туристическа дейност. Ограничени по количество на места са 

изоставени отпадъци – стъклени и пластмасови бутилки, торбички, хартиени, 

хранителни и др. отпадъци. Ще подчертаем, че това се наблюдава много рядко и 

изолирано. 

 Замърсяване със строителни отпадъци – малки количества около корекцията с габиони 

на р. Бъндеришка. 

 Нерегулирано използване на пестициди (пръскане със самолети и др.), складиране на 

химически вещества, изкуствени торове и др. в непосредствена близост със ЗТ и ЗЗ. 

При изкуственото затревяване в някои изолирани участъци на ски-пистите в ски зона с 

център гр.Банско са внасяни в миналото изкуствени торове заедно с тревната смеска – 

еднократно. 

 

 2.2. Въздействие върху почвите 

 

 Антропогенно влияние в ЗТ се изразява в: 

 Загуба на почва при оформяне на ски-писти 

По-значимо влияние върху почви се констатира  при ски-писта 11 („Платото”), където с 

цел на подравняване в средната й част преди 10-12г. горния слой на почвата е събран в 

депо със ширина на основата му 5-7 м, надлъжно (с дължина 400-450 м) по средата на 

пистата. Подобно депо за почва, но със значително по-малка площ от описаното по-

горе е на разклонението на ски-писта 5. В двата случая не става въпрос за загуба на 

почва, а за депониране с цел съхранението й. Тези почви следва да се оползотворят при 

бъдещите действия за подобряване на почвените условия в ерозирани участъци по ски-

пистите .  

 Ерозия на почвата 

На територията на НП „Пирин” са установени терени с възникнали ерозионни процеси 

и потенциална заплаха за развитие в тях на площна и линейна ерозия,  върху обща 

площ 855.2ха, в т.ч. по ски-пистите в ски-зона с център гр.Банско -територии отдадени 

на концесия. С потенциална заплаха в зоната на концесия за развитие на площна и 

ограничено линейна ерозия е констатирана обща  площ 16.5 ха.  

 Замърсяване на почвите с тежки метали 

Резултатите от провеждания мониторинг на почвите на територията на НП показват, че 

няма замърсяване с тежки метали и металоиди в мъртва горска постилка и органичния 

почвен хоризонт. Извършените изследвания през 2014 г. на почвите от ски писти: 

„Балканиада” (н. в.  2215 м), „Тодорка” (н. в. 2080 м), „Томба” (средна част - н. в.1897 

м), „Томба” (долна част - н. в.  1752 м) и сравнението им с контрола от планинско 
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ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в.1947 м също потвърждават, че няма замърсяване на 

почвите с тежки метали. 

 Обедняване на почвите 

Установените повишени разлики в съдържанието на калий и магнезий в почвите от 

направените изследвания за почвите върху ски пистите, в сравнение с контролната 

почвена проба, са в резултат на внасяне на физиологично кисел азотен тор (амониева 

селитра) в близкото минало, което води до засилена миграция по профила на катиони 

на калия и магнезия и влошаване на калиевия режим на почвите. 

 Отъпкване на почвата 

Причинява се от многократен и продължителен натиск от едър добитък върху терени 

около някои високопланински езера в парка. 

  

 2.3. Въздействие върху биоразнообразието 

 

 Антропогенно влияние в ЗЗ се изразява в: 

 Загуба на приоритетни природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ 

„Пирин”  

 Според Директива 92/43/ЕЕС приоритетни са 4 природни 

местообитания:4070*Храстови съобщества с Pinus mugo;6230* Богати на видове 

картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 91D0* Мочурни гори и 

9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. 

 Съгласно Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” референтните 

площи  за приоритетни природни местообитания, както и установените при 

инвентаризацията на територията за План’14 през 2014 г. са: 

за 4070* по формуляр  е 2701.6 ха и по инвентаризация е 5987,6 ха или +3286.0ха; 

за 6230* по формуляр  е 1652.8 ха и по инвентаризация е 1876,1 ха или +223.3 ха; 

за 9530* по формуляр  е 57.3 ха и по инвентаризация е 32,6ха или -24.7.0 ха; 

за 91D0* по формуляр  е 0.5 ха и по инвентаризация е 1,7ха или +1.2 ха. 

 Установените разлики са положителни с изключение при9530*, което се дължи 

на по-точното картиране. Следователно не се констатира загуба на приоритетни 

природни местообитания. 

 загуба на природни местообитания предмет на опазване  в ЗЗ „Пирин”  

 Съгласно Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” референтните 

площи  за останалите(неприоритетни) природни местообитания, както и установените 

такива при инвентаризацията, 2014г. са посочени в табл. 1. 

При сравнението на площите на природните местообитания от Натура 2000 Стандартен 

Формуляр и площите на установените природни местообитания при инвентаризацията, 

2014г. се установяват, както отрицателни, така и положителни разлики.   
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Таблица 1.16.7.11.1. Сравнение на площта на природните местообитания от Натура 

2000. Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” и площта на установените природни 

местообитания при инвентаризацията, 2014 г. 

 

 

 

 Данните в табл. 1. за референтна площ на природните местообитания са 

съгласно НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” с идентификационен код 

BG0000209 и обща площ на зоната 40382.4 ха или 403823.813 дка съгласно Заповед № 

РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. 

Общата площ при инвентаризацията на територията на НП „Пирин” за целите на 

План’14  е 40368.9 ха.  

Разликата между двете площи е 14.2 ха, която не е взета предвид в настоящия 

анализ.  

От табл. 1. е видно, че съществуват значителни разлики в площта на природните 

местообитания от Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” и площта им при 

извършената инвентаризация, 2014 г. Най-големи са разликите при природни 

местообитания с код 4060 (-3051.7 ха), 91CA (+1315.7 ха), 62D0 (-1102.5 ха) и 8110 

(+1101.0).  

Причината за посочените разлики в табл. 1. е че, за референтните площи за 

природните местообитания в Натура 2000Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” са 

посочени неточни данни. При това обстоятелство не може да се каже дали има 

някаква реална загуба на природно местообитание или има естествено 

нарастване/намаляване на площите им. 

 

 

 

КОД по Натура 

2000 

Референтна 

площ/ха 

Площ при инветар. 

2014г./ха 

+/- 

ха 

3130 61.4 142,1 +80.7 

3160 16.2 10,8 -5.4 

3260 10.5 14,3 +3.8 

4060 4504.9 1053,2 -3051.7 

6150 1005.5 1929,6 -924.1 

6170 115.1 690,9 +575.8 

6430 153.0 37,1 -115.9 

7140 117.9 21,1 -96.8 

8110 1725.5 2923,3 +1101.0 

8120 888.0 415,2 -472.8 

8210 1058.0 1134,0 +76.0 

8220 2182.3 2116,6 -65.7 

9110 485.6 50,6 -435.0 

9130 

9410 

226.1 

1093.2 

1165,8 

1636,0 

+939.7 

+542.8 

62D0 3612.6 2510,1 -1102.5 

91BA 68.2 713,7 +645.5 

91CA 

95A0 

6520 

91D0 

3208.4 

6517.7 

- 

- 

4524,1 

7207,6 

70,0 

1,7 

+1315.7 

+489.9 

+70.0 

+1.7 
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1.16.7.12.1.Мониторинг на туристопотока до 2012 г.  
 

От 2007 г., поради големия туристически интерес към НП „Пирин” и с цел подпомагане 

на неговото управление и определяне степента на въздействието на туризма върху 

биоразнообразието, Дирекцията на парка въвежда ежегоден мониторинг на 

туристопотока. Той се провежда целогодишно в два от парковите района „Вихрен” и 

„Безбог”, а в останалите три – за летния туристически сезон. 

В доклада
2
 за четири годишното изпълнение на Плана за управление на НП „Пирин” 

(2004–2008 г.) са дадени следните обобщени данни за туристопотока през 2007 г.(табл. 1). 

 

Таблица 1.16.7.12.1.1.Брой туристите по паркови райони за 2007 г. 

ПР Януари Февруари Март Април Май Юни Юли 

Вихрен  *200 000 *70000 *45000 1000 9500 10000 11000 

Безбог 2000 1100 700 100 150 500 1500 

Каменица 350 490 330 290 190 220 410 

Синаница  - - - 5 50 600 1600 

Б. Дупки 192 18 48 11 7 276 602 

 

ПР Август Септември Октомври Ноември Декември общо 

Вихрен  12000 13000 9000 4000 *55000 430000 

Безбог 2100 1000 500 700 2050 12 400 

Каменица 2300 4800 1800 188 190 11 558 

Синаница  1800 200 9 18 11 4293 

Б. Дупки 753 151 117 9 111 2 295 

      460 546 

* Забележка: Броят е на туристите посетили ски-зона гр. Банско. 

 

През 2008 г. е констатирана туристическа ерозия в района над х. „Безбог” в ПР 

„Безбог”. Взети са мерки и са извършени възстановителни дейности. В тази връзка през 

2009 г. е извършен и мониторинг на повлияни от човешка дейност територии, за да се 

проследи възстановяването на засегнатите територии. Резултатите показват, че 

проведените противоерозионни мероприятия са се отразили благоприятно върху 

засегнатите участъци.  

В резултат от проведения мониторинг на въздействието на туристическия поток върху 

околната среда и биоразнообразието на територията на парка, през 2010  г. е установено 

“слабо/допустимо въздействие на туристическия поток”, т.е., „не се наблюдават  

или се наблюдават слаби негативни въздействия от туристическия поток. Ползването 

на пътеките не застрашава консервационно значими елементи от биологичното и 

ландшафтно разнообразие. Естествените екологични процеси на възобновяване и 

възстановяване са бързи”
3
(табл. 2). 

 

 

 

 

                                                
2
  Грънчаров, Г. Четири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 – 2008г.), Д НП „Пирин” и 

МОСВ, юли 2008 г., Банско  
3
Източник:  Доклад от Рая Коева–Вълкова …. 
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Таблица1.16.7.12.1.2. Допустимо ползване на туристическите маршрути в НП „Пирин” за 2010 г.
4
 

 

Обект Място за 

монито-

ринг 

Период на 

наблюдение 

Брой 

посещения 

на терен 

Брой 

дни за 

посеще-

ние  

Срок за 

подава-

не в 

ИАОС 

Оценка на 

въздействието* 

ПУ „Вихрен” 

х. Демяница – 

Джангалска порта   

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11. допустимо 

х. Вихрен – Тодорина 

порта – х. Демяница 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

КИП Драгостинов чарк 

– Бъндришка порта 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

КИП Драгостинов чарк 

– Мозговишка порта 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

Премката – Мозговишка 

порта 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

х. Бъндерица - Премката по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

ПУ „Безбог” 

х. Гоце Делчев – 

Превала „Железни 

врати” 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

с. Брезница – Тевно 

езеро – „Кралев двор” 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

Разклона Попово езеро 

– Джангалска порта 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

ПУ „Баюви дупки - Джинджирица” 

м. Предел – з. Кончето по целия VI и IX 10 10 30.11 допустимо 

                                                 
4
Източник:  пак там. 
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маршрут месец 

м. Бетеловото – х. 

Яворов  

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

ПУ „Синаница” 

м. Пещерата – м. Ад 

мегдтан 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо  

м. Мандрата – 

Синанишка порта 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

м. Мандрата – х. Пирин по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

х. Синаница – 

Синанишка порта 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо 

ПР „Каменица” 

х. Беговица – з. Тевно 

езеро 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо  

Х. Пирин – з. Тевно 

езеро 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо  

з. Спано поле – з. Тевно 

езеро 

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо  

х. Беговица – з. Спано 

поле  

по целия 

маршрут 

VI и IX 

месец 

10 10 30.11 допустимо  
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Докладът
5
 за четири годишното изпълнение на Плана за управление на НП 

„Пирин” (2008–2012 г.) предоставя обобщени данни за динамиката на туристическите 

посещения в парка по паркови райони за периода от 2008г. до 2012г.(табл. 3): 

 

Таблица 1.16.7.12.1.3. Динамика в числеността на туристите по паркови райони (2008-

2012 г.)  

ПУ 2008 2009 2010 2011 2012 

Вихрен*  530 650 724 680 400 650 550 200 818 700 

Безбог* 165 320 360 240 190 500 325 280 650 800 

Каменица 70 500 68 540 50 800 62 320 49 850 

Синаница  5 800 4 300 4 780 3 580 4 020 

Б. Дупки 2 300 3 500 3 110 4 200 4 580 

* Забележка – тук е включен и броят на туристите посетили ски-зона гр. Банско и гр. 

Добринище. 

 

Данните от таблицата показват, че за наблюдавания период се забелязва флуктуация в 

посещаемостта във всички паркови райони без ПУ „Байови дупки”, който е с трайно 

увеличена посещаемостза посочения период. Най-голям спад на посещения в парка се 

наблюдава през 2010 г., която беше първата година след началото на финансовата 

криза.Най-висока е посещаемостта в ПУ „Вихрен”, следван от ПУ „Безбог”. В тези два 

района посетителите надхвърлят с 3-4 пъти до 7-8 пъти числеността на тези от другите 

паркови райони, което говори за съществуваща небалансираност на посещенията 

спрямо цялата територия на парка. 

 

 

 
Фиг. 1.16.7.12.1.1.Разпределение на туристопотока в НП „Пирин” в 

относителни дялове по паркови райони за периода 2008-2012 г. 

 

Динамиката в числеността на туристопотока по паркови райони е илюстрирана по-

детайлно в следващите графики:   

                                                
5
Мечев, В. Доклад за  четири годишното изпълнение на Плана за управление (2008 – 2012 г.) 
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Фиг. 1.16.7.12.1.2. Численост на туристопотока в ПУ „Вихрен“* 

 

 

 

 
  Фиг. 1.16.7.12.1.3.  Численост на туристопотока в ПУ „Безбог“* 

 

* Забележка – в ПУ „Вихрен“ и ПР „Безбог“ са включени и броя на туристите 

посетили скизоните на гр. Банско и гр. Добринище. 
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Фиг.1.16.7.12.1.4. Численост на туристопотока в ПУ „Каменица“ 

 

 

 

 

 
Фиг.1.16.7.12.1.5. Численост на туристопотока в ПУ „Синаница“ 
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Фиг. 1.16.7.12.1.6.  Численост на туристопотока в ПУ „Баюви дупки“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1.16.7.12.1.7.Линия на тенденцияна динамиката на туристопотока общо в 

НП „Пирин” за периода 2008-2012 г. 

 

Забележка:Линия на тенденцията е стойността на коефициента на 

стойности за линията на тренда съответстват на действителните данни. Линията 

на тренда е най-  

 

Линията на тенденцията от графиките на посещаемостта по паркови райони ясно 

показва, че ПУ „Байови дупки“ е с най–трайно увеличена посещаемост за посочения 

период, потвърдено от стойността на R²=0.8542. 
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Според наблюденията на Д НПП броят на посетителите на парка през м. август-

септември 2012 г. във всички паркови райони възлиза общо на 10390 души
6
.  

 

През зимния сезон от декември 2012 г. до 15 април 2013 г. според данните от 

проведения мониторинг в ПУ „Вихрен” и ПУ „Безбог” общият брой туристи е бил 194 

699 души
7
.  

По данни на Дирекцията, целогодишният туристопоток в НП „Пирин” през 2013 г. 

наброява общо 215 703 души
8
. 

 

От  декември 2013 г.  до 15 април 2014 г. на територията на НП „Пирин” Дирекцията на 

парка също провежда мониторинг на туристопотока. 

 

Проучените и обобщени данни от Мониторинга на туристопотока, провеждан от 

Дирекцията на НП „Пирин“ през 2012 и 2013 г., са илюстрирани в следните графики
9
: 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.7.12.1.8.  Брой туристи в НП „Пирин“ през август и септември 2012 г. 

 

 

                                                
6Източник:Мониторинг на туристопотока в Национален парк „Пирин” (отчетен материал, Д НПП 2012 г.) 
7
Източник: Годишен мониторинг на туристопотока в Национален парк „Пирин” – 2013 г. Д НПП (доклад) 

8
Пак там. 

9
Графиките са изработени от Наташа Милева, социолог-методист в екипа. 
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Фиг. 1.16.7.12.1.9.  Брой нощувки в НП „Пирин“ през август и септември 2012 г. 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.7.12.1.10. Брой туристи през зимния сезон (януари-април) 2013 г. в ПУ „Вихрен“ 

(точка на наблюдение – ски зона Банско и начална станция на кабинковия лифт) 
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Фиг. 1.16.7.12.1.11.Брой туристи през зимния сезон (януари-април) 2013 г. в ПУ 

„Безбог“  

(точка на наблюдение –начална станция на лифт, хижа Безбог) 

 

 

 
Фиг.1.16.7.12.1.12. Брой туристи в НП „Пирин“ през летния сезон (юни-октомври) 2013 г. 
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Фиг. 1.16.7.12.1.13. Брой нощувки в хижите в НП „Пирин“ през летния сезон (юни-октомври) 

2013г. 

 

 

1.16.7.12.2. Мониторинг на туристопотока 2014-2015 г. 

 

В рамките на изготвянето на новия ПУ на парка, в периода на един летен (юли-

септември 2014 г.) и един зимен (13 декември 2014 - 31 януари 2015 г.) сезони се 

проведе мониторинг на туристопотока на територията на НП „Пирин”, с цел 

преброяване на посетителите на парка, преминаващи през основните входно-изходни 

пунктове/подстъпи към парка от всички ПР. За целта се изработи методика и 

процедура, след проучване документацията от мониторинга, който Д НПП извършва от 

няколко години.  

 

В Приложения 1.16.7.12.2.1, 2 и3 са представени методиката и преброителния лист за 

проведения мониторинг на туристопотока, както и снимки от избраните входно-

изходни преброителни пунктове.  

 

Мониторинг на туристопотока  - летен сезон 2014 г. 

 

Летният мониторинг на туристопотока(юли-септември 2014 г.)се извърши в 

предварително определени и съгласувани с дирекцията 13 преброителни пунктове, 

обхващащи всички 6 ПР - ПР  „Баюви дупки”, ПР „Вихрен“, ПР „Безбог“, ПР „Трите 

реки“, ПР „Каменица“ и ПР „Синаница“ (вж. Свитък Приложения).  

  

Данните показват, че направлението на туристопотока през летния сезон на 2014 

г. не се различава съществено от предходните наблюдения наД НПП– най-
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предпочитани входни пунктове за посещения в парка са Банско от ПР „Вихрен” (с 

особено голяма численост на посещения), следван от Добринище (ПР „Безбог”) и от 

далеч по-малко посетители избрали Сандански или м. „Попови ливади” (над гр. Г. 

Делчев) за начална точка на своето пътуване в парка (табл. 1).  

 

Таблица 1.16.7.12.2.1. Брой посетители по преброителни пунктове и по паркови райони 

(летен сезон 2014 г.): 

 

Парков район Преброителни пунктове Общ брой посетители 

ПР  „Баюви дупки” 1. Разлог – м. Бетоловото 402 

 

ПР „Вихрен“ 

2. Банско (кабинков лифт) 

3. Банско – „Мотиката” 

4. Банско – Рибарския завой  

5. Банско – паркинга на х. Бъндерица и х. 

„Вихрен 

 

68 957 

ПР „Безбог“   6. Добринище (долна станция на лифта) 

 7. х. „Безбог” 
6061 

ПР „Трите реки“ 8. Г. Делчев – х. „Попови ливади” 

9. с. Рожен 
694 

ПР „Каменица“ 10. Сандански 743 

ПР „Синаница“ 11. Струмяни (с. Илинденци)   

12. Кресна – м. „Върбите” 

13. Симитли - с. Сенокос 

 

485 

 Общо  77 342 

Резултатите от летния мониторинг 2014 г. са обобщени и представени в табл. 

2
10

.Според обобщените данни паркът е посетен от над 77 000души, което показва, че 

НП Пирин продължава да е привлекателна територия за отдих и туризъм. Най-голям 

поток посетители, както като общ брой, така и в средни абсолютни и относителни 

величини, са преминали през ПР „Вихрен”, следван от ПР „Безбог” (фиг.1и фиг. 2). 

Преобладават посещенията на българи, но в последните години се забелязва нарастване 

делът и разнообразието от чужденци и националности, както от страни на ЕС, от 

балканските страни, така и от други континенти, избрали Национален парк „Пирин”за 

своя лятна почивка или пътуване. Традиционно посещаващите парка чехи, словаци, 

поляци и немци вече се допълват с нови националности - забелязва се бум на 

посещения от граждани на Великобритания, Франция, Белгия, Испания и др. 

европейски страни, вкл. и от съседни балкански страни като Македония, Сърбия, 

Румъния, Турция и др., от азиатци (японци и др.), израелци и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

Обобщените данни от мониторинга на туристопотока, илюстрирани в таблици и графики, са 

подготвени от социолозите Ваня Терзиева и Богданка Дерменджиева. 
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Фиг. 1.16.7.12.2.1. Среднодневен брой посетители по пунктове – летен сезон 2014 г. 

 

 

 
Фиг.1.16.7.12.2.2. Посетители средно на ден по преброителни пунктове – летен сезон 2014 г.(%) 
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Наблюденията показват също, че през последните години и особено през летния сезон  

се изменя модела на туризма/пребиваването в парка – той става все повече еднодневен, 

„уикенд” или краткотраен и мобилен с използване на превозни средства за бърз достъп 

до разрешените високи части на планината (автомобили, автобуси и микробуси и др.), 

без ползване на обектите за подслон в границите на парка, за сметка на тези, 

разположени в населените места от прилежащите му територии. Това разширява 

възможностите на заетост на местните хора и разнообразяване на предлаганите услуги. 

 

Засилва се и тенденцията на използване на моторни превозни средства за по-бърз 

достъп на посетителите до планината, особено за краткотрайни/еднодневни посещения, 

в разрешените места за навлизане в парка. Положително е, че  нараства и ползването на 

„еко транспорт” като велосипеда - през летния сезон са „засечени” 1224 велосипедисти. 

 

Данните потвърждават, че най-посещаваният месец в НП „Пирин” остава м. август, 

когато и в средни абсолютни и относителни величини посетителите достигат своя пик 

(фиг. 3 и фиг. 4). 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.7.12.2.3. Среднодневен брой посетители по месеци – летен сезон 
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Фиг.1.16.7.12.2.4. Посетители средно на ден по месеци – летен сезон (%) 
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Таблица 1.16.12.2.2. Обобщен мониторинг – летен сезон 2014 г. 

 

№ 

 

Преброителен участък Общ 

брой 

туристи 

Националност 

Превозни средства (брой) 

автомоб

ил 
автобус микробус 

велосип

ед 

1. Разлог – м. Бетоловото 

402 

Българи – 337 

Чужденци – 65, от които: 

чехи – 4, македонци – 12, поляци – 40, германци 

– 5,  англичани-2, руснаци - 2 

58 0 2 0 

2.  Банско - кабинков лифт 
1 716 

Българи 1217 

англичани, поляци - 3, румънци -5 
8 0 0 448 

3. Банско – Мотиката 

паркинга 
 

35 843 

Българи (няма бройки, а само националности) 

руснаци, англичани, японци, македонци, гърци, 

румънци 
8 078 26 769 569 

4.  Банско - рибарски завой 

2 568 

Българи – 1261 

Чужденци – 263, от които: 

македонци – 124, испанци – 40 

французи – 65, руснаци - 34 

278 4 5 0 

5. Банско – х. Бъндерица – 

паркинга 

 

Заб. общият брой 

подлежи на 

допълнително 

уточняване с 

преброителя 

28 830 

словенци – 33, поляци – 7, 

чехи, испанци, поляци, израелци 

руснаци, англичани, румънци, турци, украинци, 

македонци, латвийци, гърци, германци, 

белгийци,  италианци, французи, шведи, сърби, 

бошняци 

4 352 25 400 107 

6. Добринище  – долна 

станция на лифта 

5511 

Българи – 1667 (бройката е относителна, 

защото в някои от дните освен българи има и 

чужденци, които са неизвестен брой, така че 

не може точно  да се пресметне); 

германци, французи, англичани 

руснаци 

671 11 39 66 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

256 

7. Добринище –  

х. „Безбог” 550 

Българи – 480 (относителна бройка, защото в 

един от дните не знаем броя на англичаните) 

германци – 7, чехи – 6, англичани 
0 0 0 30 

8. Г. Делчев – х. „Попови 

ливади“  

476 

българи 452 (относителна бройка, защото в 

единия ден няма отделни данни за българи и 

чужденци) 

азиатци – 12, холандци, германци, испанци, 

италианци, чилийци, гърци 

2 1 16 4 

9.  с. Рожен  

218 

Българи – 176;Чужденци – 42, от които: 

австрийци – 2, чехи – 7, германци – 7, поляци – 

3, англичани – 21,белгийци - 2 
0 0 0 0 

10. Сандански – 

м.   Попина лъка 
743 

Българи – 533; Чужденци – 41 (англичани – 2, 

германци – 25; французи – 14) 
43 1 0 0 

11. Струмяни  (с. 

Илинденци) – м. 

„Мраморни кариери”   
48 Българи - 48 16 0 1 0 

12. Кресна – м. „Върбите”  200 Българи – 197,  англичани - 3  0 3 0 

13. Симитли – с. Сенокос  237 Българи - 237 52 0 6 0 

  

 

ОБЩ БРОЙ ЗА 

ВСИЧКИ ПУНКТОВЕ 
77 342 

Българи,чехи, македонци, поляци,  гърци, 

германци,, англичани, руснаци, румънци, 

испанци, французи, словенци, австрийци, 

белгийци, азиатци, израелци, турци, украинци, 

латвийци, шведи, сърби, италианци, бошняци, 

холандци, чилийци 

13558 68 1241 1224 
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Мониторинг на туристопотока  - зимен сезон 2014-2015 г. 

 

Зимният мониторинг се проведе в 3 паркови участъка - „Баюви дупки”
11

, „Вихрен“ и 

„Безбог“. Обобщените данни от мониторинга през зимния сезон 2014-2015 г. показва, 

че за наблюдавания период от общо 146 011 наблюдавани посетители, около 

145 000души са посетили основните зимни ски курорти в Банско и Добринище, в 

огромното си мнозинство скиори. Освен българи, които са преобладаващото 

мнозинство, посетителите са главно от съседните балкански страни,  англичани, 

руснаци, украинци и латвийци (табл. 3). Най-големият среднодневен поток от 

посетители в парка – както в абсолютни, така и в относителни величини е през два 

пункта – кабинковия лифт и „Мотиката” (фиг. 5и фиг. 6). Според наблюденията, пикът 

на зимния туристопоток е през м. януари, когато климатичните условия 

благоприятстваха максималното използване на туристическата инфраструктура за 

зимни спортове (ски, сноуборд и др.)и туризъм (фиг. 7и фиг.8). 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.7.12.2.5. Среднодневен брой посетители по преброителни пунктове – зимен 

сезон 

 

 

                                                
11

В м. Кулиното, където беше предвиден мониторингът в този ПУ, поради липса на сняг през почти  

целия преброителен период, са извършени само няколко наблюдения в края на м. януари 2015 г.  
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Фиг. 1.16.7.12.2.6. Посетители средно на ден по преброителни пунктове – зимен сезон (%) 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.7.12.2.7. Среднодневен брой посетители по месеци за 5 пункта – зимен сезон 
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Фиг. 1.16.7.12.2.8. Посетители средно на ден по месеци за 5 пункта – зимен сезон (%) 
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Таблица1.16.7.12.2.3.Обобщен мониторинг –зимен сезон 2014-2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Преброителен участък Общ брой 

туристи 
Националност 

Превозни средства (брой)  

автомобил автобус микробус 

1.  Банско - кабинков лифт  

70137 

 

българи; гърци; македонци; 

руснаци;турци; англичани 
- - - 

2. Банско - ски пътя за 

Бъндеришка поляна 

 

12686 

 

българи; гърци; руснаци; 

македонци; англичани; турци; 

румънци 
- - - 

3. Банско – над ресторант 

Мотиката  
 

48017 

 

българи; гърци; македонци; 

румънци; руснаци; турци; 

украинци; сърби; латвийци 
8482 147 1128 

4.  Добринище  – долна 

станция на лифта 
 

13939 

 

българи; гърци; руснаци; 

македонци; украинци; 

румънци; турци; сърби 
4047 32 74 

5. Ски писта „Кулиното” 

- м. Предел            
 

1232 

 

българи 200 - 5 

 ОБЩ БРОЙ ЗА 

ВСИЧКИ ПУНКТОВЕ 
146011  12729 179 1207 
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Обобщените данни от двата мониторинга по отношение на общия брой 

посетители/туристи и използваните превозни средства за достъп до НП „Пирин” са 

представени в табл. 4. Както се вижда, посетителите на парка през зимния сезон са близо 

два пъти повече от тези през лятото, но пък многообразието от националности на чужди 

граждани в летния сезон далеч превъзхожда любителите на зимните спортове и отдих. 

 

Таблица1.16.7.12.2.4. Обобщен мониторинг на посетителите на НП „Пирин” 

летен сезон 2014 г. и зимен сезон 2014-2015 г. 

Общ брой 

посетители/туристи 
Националност 

Превозни 

средства 

(общ брой) 

Лято Зима Лято Зима Лято
12

 Зима
13

 

 

 

 

77 342 

 

 

 

146 011 

Българи, поляци,  

чехи, словенци,  

англичани, гърци, 

испанци, израелци, 

руснаци, румънци, 

турци, украинци, 

македонци, шведи, 

латвийци, германци, 

холандци, белгийци,  

италианци, сърби, 

австрийци,французи

бошняци, азиатци, 

чилийци 

Българи, гърци, сърби,  

англичани, македонци, 

румънци, руснаци, турци, 

украинци, латвийци  

 

 

 

16 091 

 

 

 

14 115 
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12

Превозните средства включват леки автомобили, автобуси, микробуси и велосипеди. 
13

Превозните средства включват леки автомобили, автобуси и микробуси. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.12.2.1.   

 

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ (ПРЕБРОЯВАНЕ) НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА   

НП „ПИРИН” (летен сезон 2014 г., зимен сезон -2014-2015 г.) 

 

Целта на методиката е да се изработят правила, индикатори и процедура за описване 

посещаемостта на парка, да се проследи динамиката на броя на посетителите на парка в 

най-посещаваните сезони – зимния и летния, като мониторингът се осъществява на 

основните входно-изходни пунктове/подстъпи към парка. 

Тази методика се опира на опита в провеждането на мониторинг на туристопотока, 

въведен преди няколко години от Д НП „Пирин” поради засиления туристически интерес 

към парка. 

Проучена и анализирана беше наличната документация (инструкция, графици, доклади) от 

провеждания мониторинг от Д НПП и на тази база в голяма степен се изработи тази 

методика. 

Обект на мониторинга ще бъдат всички посетители на парка – т.е. всички лица, 

които прекосяват границите на парка и навлизат в територията му, независимо от 

целта, начина на придвижване (вида транспорт), продължителността на 

посещението/престоя и т.н.  

 

Обхват на мониторинга – всички 6 паркови райони и техните 7 основни входно-изходни 

пунктове (центровете на 7-те общини), както и други пунктове (м. Кулиното, м. 

Бетоловото, с. Рожен)  - общо 14 входно-изходни пунктове. 

 

 

Основни преброителни пунктове (летен сезон): 

 

Парков район Преброителни пунктове 

ПР  „Баюви дупки”   м. „Бетоловото” (Разлог) – за х. 

„Яворов”)    

ПР „Вихрен“ Банско: 1. Кабинков лифт - нач. станция  

Банско: 2. „Мотиката” – паркинг – 

пътеката по ски пътя 

Банско: 3. Пресечната точка на пътеките 

за х. „Демяница” от Рибарския завой на 

шосето към х. „Вихрен” и м. 

„Кариерата”; 

Банско: 4. х. „Бъндерица” – паркинга на 
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къмпинг Бъндерица; х. „Вихрен” 

ПР „Безбог” Добринище: 1. Долна станция на лифта 

към х. „Безбог”;  

Добринище: 2. на х. „Безбог” (на 

„Душевадката”) 

ПР „Трите реки” 1. Гоце Делчев (от х. „Попови ливади” 

към х. „Малина” и х. „Пирин”) 

2. с. Рожен  (към х. „Пирин”) 

ПР „Каменица”   Сандански (на м. Разкола и м. 

Водохващането – Мозговица (над м. 

„Попина лъка”) 

ПР „Синаница“  1. Струмяни (с. Илинденци) – на м. 

„Мраморни кариери”   

2. Кресна – м. „Върбите”  

3. с. Сенокос (Симитли) - за вр. Пирин 

 

 

Основни преброителни пунктове (зимен сезон): 

ПР  „Баюви дупки”-  м. Кулиното (2 км от м. Предел) 

ПР „Вихрен“   - Банско - долна ст. на лифта         

- Банско - ски пътя за Бъндеришка поляна  

- Банско - над р-т „Мотиката” 

ПР „Безбог“   - Добринище - долна станция на лифта 

 

Брой преброители: по 1 преброител/пункт (на по-малко натоварени пунктове); по 2 

преброители/пункт (на по-натоварени пунктове) 

 

Брой преброители по преброителни пунктове - летен сезон: 

 

Преброителни пунктове Брой преброители 

с. Сенокос (Симитли)   1 

Разлог (м. Бетоловото)   1 

Банско (4 пункта) 4 

Добринище (2 пункта) 2 

Г. Делчев –  х. Попови ливади   1 

с. Рожен  1 

Сандански 1 

с. Илинденци (Струмяни) 1 

Кресна (Върбите)   1 

ОБЩО 13 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

264 

Брой преброители по преброителни пунктове - зимен сезон: 

 

Преброителни пунктове Брой преброители 

Ски писта „Кулиното” - м. Предел         1 

Банско - долна ст. на лифта      1 

Банско – ски пътя за Бъндеришка поляна 1 

Банско – над р-т „Мотиката”
 14

 2 

Добринище (долна станция на лифта) 1 

ОБЩО 6 
  

ОБЩ БРОЙ ПРЕБРОИТЕЛИ (двата сезона) 19 

 

 

Индикатори  

1. Брой основни изходни пунктове 

2. Брой туристи през основните изходни пунктове 

3. Тип туристи  

 - пешеходни 

 - моторизирани (лек автомобил, автобус, микробус,  мотор,  велосипед 

 - скиори 

 - сноубордисти 

 - други 

 

4. Националност на туриста 

 - страна от ЕС 

 - балкански страни не членки на ЕС 

 - руснаци 

 - др. националност  

 

Националността ще бъде определяна по: а) език на говорене; б) идентификационния знак 

на превозното средство (ако има такова); в) въпрос към лицето/посетителя 

 

5. Период на провеждане на мониторинга - сезонно 

 - един летен (м. юли-септември 2014 г.) 

- един зимен (13 декември 2014 г. – 31 януари 2015 г.) 

 

6. Времеви отрязък на мониторинга – брой дни в седмицата – на ротационен принцип 

  

Преброяването се осъществява като се ротират натоварени/ненатоварени дни в седмицата, 

съобразно сезона, като всяка седмица ще включва един натоварен и един ненатоварен ден. 

В пикови натоварвания (празници, състезания и др. прояви) може да се преброяват 

посетители от два последователни дни. През летния сезон може да се преброява и неделя, 

за да се обхванат и транзитни/еднодневни посетители на парка. 

 

                                                
14

 Броят се колите и лицата в тях – средно по 3 души в кола. 
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Примерен график - летен сезон:    
- сряда и събота/неделя 

- сряда и петък 

- събота и неделя 

 

Общо дни за преброяване:  2 дни/седм. =4 дни/мес. х 3 мес. = 12 дни/сезон   

   

Примерен график - зимен сезон:     
 

Преброяването се осъществява всяка седмица в почивните дни (събота и неделя) и в 

празничните дни около Коледа и Нова година, когато се очакват пикови натоварвания от 

посетители.  

 

Времеви интервал на преброителния процес:  

• зимен сезон – 9.00 - 14.00 ч. (2 души на натоварен пункт) 

• летен сезон – 7.30 – 15.00 ч. (на по-малко натоварени пунктове по 1 човек – 

на по-големите – по 2 души) 

 

За преброяването е изготвен преброителен лист (приложен). Освен това могат да се 

използват и други методи на броене по документи: 

• брой купени карти за лифт и/или влек; 

• други 

 

Избор и подбор на преброители: 

Ще се направи списък на преброителите и всеки от тях ще има свой номер. За 

преброители ще се използват местни лица, които познават района и с цел да се 

минимизират транспортните и др. разходи.  

 

Контрол на преброяването: 

Контролът върху преброителите ще се осъществява чрез внезапни посещения на 

преброителните пунктове в предварително изготвен график – един ден от едната страна на 

парка, следващия ден – от другата. Контролът ще се осъществява 2 пъти месечно (общо 4 

дни/мес.) – през летния сезон и 2 дни месечно – през зимния сезон.  

 

Събраната информация ще се обобщи в аналитичен доклад и графични изображения. Ще 

се съпостави с обобщената информация от мониторинга, извършван от Д НПП, доколкото 

е възможно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.12.2.2.    

ПРЕБРОИТЕЛЕН ЛИСТ 

МОНИТОРИНГ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН” 

Идентификатор 
           

ден месец година парков 

район 

номер на 

преброителния 

пункт 

номер на 

преброителя 

 

 

               Подпис: 

Час 
Брой 

туристи 

Национал-

ност 
Превозни средства (брой) Забележка 

   автомобил автобус микробус велосипед  

7.00- 

8.30 

 

 
      

8.30-

9.00 

 

 
      

9.00-

10.00 

 

 
      

10.00-

11.00 

       

11.00-

12.00 

       

12.00-

13.00 

       

13.00-

14.00 

 

 

      

14.00-

15.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.12.2.3  

 

СНИМКИ -  ПРЕБРОИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ - МОНИТОРИНГ  

НП „ПИРИН”  

(летен сезон 2014 г., зимен сезон -2014-2015 г.) 

 

 

 

  
Снимка 1. Пункт  на  м. „Кулиното” край 

Разлог 

                  

 

Снимка 2. Изглед към ски пистата в м. 

„Кулиното”  

                    

 

 

 

 

 

 

Снимка 3.  Пункт на м. „Бетоловото”  

 за х. „Яворов”    

Снимка 4. Пътеката за х. „Яворов” 
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Снимка 5. Пункт Банско - над р-т 

„Мотиката” 

 

Снимка 6.  Към х. „Демяница” 

 

 

  
Снимка 7. Пункт на х. „Попови ливади” Снимка 8. Указателни табели на начален 

пункт - х. „Попови ливади” 
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Снимка 9. Пункт с. Рожен  към х. „Пирин” Снимка 10. Указателната табела към х. 

„Пирин” 

  
Снимка 11. Пункт над с. Илинденци  Снимка 12. Поглед над с. Илинденци 

 

 

 

  
Снимка 13. Пункт м. „Върбите” над 

Кресна  

Снимка 14. От м. „Върбите” към х. 

„Загаза” 
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Снимка 15. Пункт с. Сенокос (Симитли) Снимка 16. Кът за отдих над пункта с. 

Сенокос 
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1.16.7.13.1. Национално представително изследване на общественото мнение 

„Националният парк и хората" 
 

В рамките на Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет „Разработване на ПУ на НП 

„Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“, Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво 

управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ бе 

проведено Национално представително изследване на общественото мнение 

„Националният парк и хората", с цел да се проучи степента на информираност и 

ангажираност на обществеността към опазването на природата в страната и в частност 

в НП „Пирин”, мненията, оценките и препоръките на хората за настоящето и бъдещо 

развитие на парка.  

 

 

 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
15

  

 

Методика на извадката  

Националното представително изследване на общественото мнение „Националният 

парк и хората” се проведе на територията на страната от 25.06 - 20.07.2014 г.  

 - Тип на извадката – национална, представителна за населението на 

страната на 16 и повече години. 

 - Обем - 1000 лица от цялата страна. 

 - Брой гнезда – 125 гнезда, покриващи територията на цялата страна по 8 

души в гнездо. 

 - Вид  – тристепенна гнездова (първа степен – прост случаен подбор на 

гнездата; втора степен – подбор на жилищата, в които се търсят респондентите и 

трета степен - подбор на лицата за изследване) 

 

Методика на регистрацията – преки индивидуални стандартизирани интервюта по 

местоживеене (face-to-face interview). 

 

Методика на обработката на данните – чрез SPSS за WINDOWS 

 

 

Методиката на национално представително изследване на общественото мнение 

„Националният парк и хората“за НП „Пирин” е дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.16.7.13.1.1., а Едномерното честотно разпределение на данните от изследването е в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.13.1.2. 

 

Изследваните лица попаднали в извадката се разпределят пропорционално на броя на 

населението в областите на страната. С най-голям относителен дял са изследваните 

лица в област София-град (16,8), следвани от тези в област Пловдив (9,6), Варна (6,4) и 

Бургас (5,6), Стара Загора (4,8) и т.н. 

 

 

                                                
15

 Методиката на изследването е изработено от социолозите Наташа Милева, Ваня Цветкова и Богданка 

Дерменджиева 
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Социално-демографски профил на респондентите 

 

Социално-демографският профил на респондентите от национално изследване е 

следният: 

 - Възрастов състав на изследваните лица – хората в активна възраст (30-59 г.) са 

половината от всички изследвани лица,  лицата над 60 г. попаднали в извадката са 

34,6%  докато най-младите (16-29 г.) са 15% от всички интервюирани. 

 - Структура по пол - Мъжете попаднали в извадката са 45%, а жените – 55%.  

 - Образователен статус - с най-голям дял са интервюираните лица със средно 

образование (45,6%), следвани от висшистите (24,6%) и лицата с основно образование – 

15%. 

 - Трудов статус - 43,5% от изследваните лица са работещи (по трудов договор), 

30,8% са пенсионери, 11% безработни, а учащите се 4,5%. Самонаетите и лицата, 

упражняващи свободна професия възлизат общо на 7,4% от всички лица попаднали в 

извадката (фиг. 1).  От заетите лица 70% работят в частния сектор и около една трета – в 

публичната сфера. 

 
Фиг. 1.16.7.13.1.1. Разпределение на лицата според статус на заетост 

 

 - Според семейния статус малко над половината са лица с брак, следвани от  

далеч по-малкия дял на несемейните в извадката (16%) и овдовелите лица (14,3%). В 

съжителство без брак живеят 7% от интервюираните. 

- Статус по местоживеене - Най-голям е делът на интервюирани лица от 

областните градове (31,8%), следвани от този на жителите на селата – 28%, от по-малките 

градове – 23,4% и от столицата, където са интервюирани 16,8% от всички лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 

 
 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

273 

Жизнен стандарт  

 

Според заложените показатели, жизненият стандарт на интервюираните кореспондира 

с общия нисък жизнен стандарт на мнозинството от българското общество. Доходите 

посочени от респондентите не илюстрират висок подоходен статус на цялата 

изследвана съвкупност
16

. До 300 лв. чист месечен доход на домакинство посочват 

11,2% от всички лица. Около една четвърт декларират доход между 300-600 лв. 23% 

попадат в клъстера от 600-1000 лв. С от 1000-2000 лв. на месец разполагат 

домакинствата на 18% от респондентите, с над 2000 лв. са само 4% от всички тях. 

 

Покупателната способност на хората също е близка до задоволяване предимно на 

екзистенциални потребности и належащи нужди. Една трета от респондентите отделят 

повече от половината от дохода си за храна (32,8%), други 30% изразходват за храна 

почти половината от средствата си. 14% са посочили, че почти целия им доход отива за 

изхранване. Всеки пети само посочва, че харчи по-малко от половината от дохода си за 

храна. Затова и в самооценката на интервюираните за жизнения им стандарт, съотнесен 

с получаваните доходи в домакинството, само една трета посочват, че се справят с 

доходите, които получават. Преобладават мненията „изпитваме известни затруднения” 

(35,7%) или „изпитваме сериозни затруднения” (32,5%) с доходите, които получава 

домакинството на лицето. Само 1,4% са отговорили, че живеят комфортно с доходите, 

които получават. 

 

Оценка на обществеността за състоянието на природата на национално и 

регионално равнище 

 

Оценка на природата в България и необходимост от опазването й 

 

От зададени към респондентите въпроси за отношението им към природата в България 

може да се направи извода, че те се интересуват и имат мнение за състоянието й у нас.  

Почти 90% от всички запитани показват, че не се безразлични към състоянието и 

опазването на природата в България, като категорично проявяват интерес 38,4% от тях. 

Най-голям дял от тях оценяват състоянието на природата в страната понастоящем като 

добро (37,6%), следвани от тези, които дават задоволителна оценка (27.5%). Малък е 

делът на изследваните лица, които смятат, че природата у нас е в отлично или много 

добро състояние - съответно 1,8% и 9,9% от всички интервюирани лица. Всеки пети е 

оценил като лошо състоянието на българската природа.  

 

Според общественото мнение природата е ценност, възприемана по различен начин и 

затова тя трябва да се опазва – на първо място хората посочват като причина, че тя е 

национално богатство (66% от всички отговори), но също, защото следва да бъде 

съхранена не само за днешните, но и на бъдещите поколения (56,2% от всички 

отговори). Хората ценят опазването на природата и заради нейните рекреативни 

функции – като място за туризъм и отдих (отг. посочен в 41% от всички случаи). 

 

 

Законодателство и институционален контрол върху опазването на околната 

среда 

                                                
16

 Една пета от респондентите не са посочили дохода си поради отказ или затруднение да посочат в коя 

подоходна група попадат. 
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Изказаното общественото мнение чрез представителната извадка категорично подкрепя 

необходимостта от специални политики и законодателни мерки за опазване на 

природата в България – това мнение се споделя от 94% от интервюираните. Основни 

контролни функции и роля в това отношение се приписват най-много на държавата и 

нейните институции – малко над половината от респондентите споделят това мнение. 

Други 30% от тях смятат, че всички заедно – държава, граждани, НПО, бизнесът и 

други обществени групи – трябва да контролират прилагането на политиките и мерките 

по опазване на природата в страната. 

 

В тази връзка хората се доверяват на информация относно състоянието на природата, 

на първо място от представители на научните среди, на природозащитните 

организации, следвани от медиите. Гражданството изразява доверието си към 

държавните институции предимно с по-ниската степен „донякъде” (55,2%), докато 

доста по-слабо е доверието, с което се ползват представителите на бизнеса, ако те биха 

били източника на информация за състоянието на природата в страната (табл. 1). 

 

Таблица 1.16.7.13.1.1. Доколко имате доверие в информацията от следните източници 

за състоянието на природата в България?*  

  Напълно Донякъде Никак 

1. Представители на науката 36,7 50,8 12,6 

2. Екологични организации 20,6 58,9 20,5 

3. Медии (вестници, радио, телевизия, 

Интернет) 
13,2 58,8 28,0 

4. Държавни служби и инспекции, министерства 10,4 55,2 34,4 

5. Бизнеса 2,2 35,9 61,9 

* Отговаря се на всеки ред. 

 

Силно ориентираното отношение към опазването/съхраняването на природата, без да се 

правят компромиси под предлог за социално благополучие и икономически растеж е 

общественото мнение, изразено от близо 90% от всички изследвани лица (фиг. 2).   

 

Дори в името на опазването на природата хората биха подкрепили и действия, които на 

първо време биха им причинили някои социални или икономически 

неудобства/последици – с такова мнение категорично са съгласни 19,3% от лицата и 

37,6% - по-скоро биха подкрепили такива действия. Тези, които категорично не 

приемат или по-скоро не биха подкрепили такива действия, ако те имат негативни 

социални или икономически последици са общо 28% от всички интервюирани.   
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Фиг. 1.16.7.13.1.2. Допустимост на компромиси в оста: природа - социално и 

икономическо развитие (в %) (N=1000) 

 

 Готовност за оказване на подкрепа в критични ситуации  

На въпроса в каква степен биха подкрепили действия за защита на природата у нас в 

случаи на критични ситуации чрез участие в акции, 37,3% от хората отговарят, че биха 

го направили в много голяма степен, а  29% - донякъде биха подкрепили такива 

действия. С доброволен труд биха участвали над две трети от хората. Голямо 

мнозинство от изследваните лица (70%) считат, че без да предприемат някакви 

специални действия и участия в публични акции, те самите с поведението си да не 

замърсяват природата биха допринесли най-добре за нейното опазване. 

 

Разбиране  за същността на защитените територии 

 

Хората свързват защитените територии с ценността да се съхрани природата и 

растителния и животински свят в тях – това са изказани мнения в над 70% от всички 

посочени отговори, както и със съзнанието, че те трябва да се съхранят и за бъдещите 

поколения  (посочва се в 60% от всички случаи
17

).      

 

На въпроса „Знаете ли какво значи Национален парк” най-често са посочвани двата 

отговора, в които присъстват думите „защитена територия” (в 54% от всички отговори) 

и с уточнението, че на тази територия са защитени със закон редки растителни и 

животински видове (около 62% от всички посочени  отговори) (фиг. 3).  

 

 

                                                
17

 Сборът на отговорите надхвърля 100%, защото въпросът допуска повече отговори. 
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Фиг. 1.16.7.13.1.3.  Знаете ли какво значи Национален парк? (в %)   

 

 

В тази връзка изследваните граждани дават своето мнение отнасящо се до допустимост 

на дейности в националните паркове (табл. 2). От отговорите е видно, че те имат 

сравнително високо екологично съзнание и изразяват категорично несъгласие с 

всякакъв вид замърсяване на защитените територии, вкл. и за оставянето на дребни 

отпадъци, дори и безконтролното събиране на диворастящите дарове на природата като 

билки, гъби и горски плодове не се одобрява от 70% от интервюираните лица. Близо 

70% от всички граждани също не приемат за допустимо каквото и да е строителство на 

територията на националните паркове. 

 

Таблица 1.16.7.13.1.2. Отношение към дейности допустими за национални паркове                          

 

 Съгласен Несъгласен 

В националния парк е недопустимо (не трябва) да се оставят 

каквито и да е отпадъци 
95,2 3,3 

Няма нищо лошо в това човек да откъсне цвете, билка, клонка 

или храст, да вземе за спомен парче от скала или минерал  
44,8 48,0 

В националния парк има достатъчно билки, гъби, плодове и 

др., така че всеки може да вземе колкото му е нужно, без да 

навреди на природата 

21,8 70,1 

Оставянето на дребни отпадъци едва ли може сериозно да 

замърси защитените територии 
9,7 87,3 

Строителството на сгради, писти, лифтове, влекове и др. 

съоръжения е допустимо в националния парк 
16,7 68,1 
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Информираност и оценка на природата в „НН Пирин” и опазването й 

 

Знание за съществуването на парка и познаване на неговите граници, 

посещаемост на парка 

 

Две трети от изследваните лица знаят, че по-голяма част от територията на Пирин 

планина е национален парк, което показва една сравнително добра информираност на 

обществеността по този въпрос. Близо 10% от тях знаят много неща за парка, докато 

по-голямата част признават, че знаят само някои неща за НП „Пирин” (79,4%). Малко 

над 70% знаят за него от няколко години, докато 23% посочват, че познават парка от 

неговото създаване. 

 

Медиите са основният източник на информация за НП „Пирин” (посочени в 68% от 

всички отговори). Всеки четвърти от интервюираните е научил за парка от приятели 

близки или колеги, а 9,4% - от посещение в парка.  

 

Какво по-конкретно знаят хората за НП „Пирин”? Данните показват, че в 43% от 

всички посочени отговори знанието за парка се свърза с център за ски-туризъм, в 33% 

от отговорите паркът е разпознат като обект на световното природно и културно 

наследство. Всеки четвърти знае точното местоположение на парка (вж. табл. 

1.16.7.13.2.2). 

Основно представите на хората за НП „Пирин” се свързват с:  

- природата и природни феномени (65,7% от всички случаи),  

- ски туризма (42,4%), 

- пешеходен туризъм и преходи в планината (38,3%), 

- занаяти, традиции, празници, фестивали (20%), 

- посещения на курорти/места близки до парка с туристически атракции (19,7%) 

- обекти на недвижимото културно наследство (8,7%) 

 

Данните показват, че 61% от българите се интересуват в по-голяма или по-малка степен 

от състоянието и опазването на природата в НП „Пирин”. Половината от 

интервюираните лица не могат обаче  да преценят какво е състоянието на природата в 

НП „Пирин”, като от останалите отговори преобладават оценките „добра” (26,8%) и 

„много добра” (12%).  

 

Данните показват сравнително висока степен на информираност на 

обществеността за парка, като се има предвид, че само една трета от 

интервюираните лица са посещавали парка – предимно като пешеходни туристи, 

почиващи/ на летуване или при гостуване и по-малко като скиори. 

 

Обществеността смята, че природата в парка е необходимо да се опазва, защото: 

- той е „национално и световно богатство” – най често посочвания отговор (в 

60,8% от всички случаи);  

- „природата е уникална и неповторима”  (52,4%); 

- „принадлежи не само на днешните, но и на бъдещите поколения” (51,8%) 

- „място за отдих и туризъм на хората от страната и чужбина” (43,4%). 

- „може да дава поминък и да носи икономически ползи за хората от региона”   

(25%) 
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Общо малко над половината от респондентите биха участвали с доброволен труд в 

действия за защита на природата на парка, като подобно участие „в много голяма 

степен” биха предприели една четвърт от всички тях. Почти същият е делът на тези, 

които биха участвали в акции за защита на природата в парка в критични ситуации, а 

голямо мнозинство (87%) споделят, че без да участват в подобни дейности, с 

поведението си да не замърсяват природата дават своя принос в нейна защита.  

 

 

Мнения за дейности и услуги, които трябва да се развиват в парка 

 

Почти единодушно е мнението на обществеността (98% от интервюираните), че в НП 

„Пирин” на първо място трябва да се развиват дейности, свързани с опазването на 

неживата природа (езера, реки, почви, скали и др.) и съхраняването на растителния и 

животинския свят. Да се предлага и развива природосъобразен туризъм и отдих 

споделят 96% от хората, както и подобряването на инфраструктурата, свързана с него 

(86,5%); ски туризмът се подкрепя от 83%, но разширяването на инфраструктурата за 

ски туризъм среща одобрението на близо 39% срещу 35% неодобрение. 47,2% от 

респондентите изказват мнението в територията на парка да бъде позволено да се 

събират природни продукти за лични нужди (билки, плодове, гъби, дърва за огрев), но 

делът на противниците на разрешаването на подобни „стопански” дейности с цел 

продажба е твърде висок -  77,4% от всички отговорили (фиг. 4).  

От услугите, които националният парк би следвало да предлага и развива, почти пълно 

одобрение (90% от хората) се дава на дейности, свързани с информацията, 

образованието и популяризирането на биологичното и ландшафтното разнообразие на 

НП „Пирин“, особено сред учащите се.  

 

 
Фиг. 1.16.7.13.1.4. Кои от изброените дейности и услуги трябва да се развиват и  

                  предлагат в НП „Пирин”? 
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Равнище на косвено ползване на ресурсите чрез развитие на природосъобразен 

туризъм 

 

Стимулирането на развитие на природосъобразен туризъм е една от специфичните цели 

на проект „Устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на устойчив 

туризъм в Национален парк „Пирин”, одобрен и финансиран от Юнеско и изпълняван 

от Дирекцията на  Национален парк „Пирин” (2011), в резултат на който се изработва 

Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на 

устойчив туризъм в парка
18

, която е залегнала в Плана за управление на парка. 

Стратегията е насочен главно към подобряване и разширяване на условията за туризъм 

чрез устойчиво и балансирано използване на природните ресурси, опазване на 

природата и ландшафта с цел социално-икономически просперитет и развитие на 

местните общности от региона. Алтернативният туризъм е изцяло природосъобразен 

туризъм и за неговото развитие в национален парк „Пирин” има много добри 

перспективи. Според резултатите от националното социологическо изследване, 

голямото мнозинство от интервюираните смятат, че различни форми на алтернативния 

туризъм имат перспектива за развитие в парка: на първо място посещения в резерватите 

в НП „Пирин”; развитие на екотуризъм с природозащитни дейности (зелени училища и 

др.); походи в планината по създадените от парковата дирекция образователни пътеки. 

Не по-малко е одобрението да се развиват и други познавателни форми на алтернативен 

туризъм като наблюдение на специфични растителни видове, птици и бозайници и 

земноводни. Не се отхвърлят и някои по-екстравагантни (фотолов) или екстремни 

туристически занимания като алпинизъм и спускане в пещери.  

 

 

В обобщаващото мнение на хората за бъдещото развитие на парка преобладават 

твърденията за балансирано развитие на парка като природен защитен обект и като 

туристическа зона за летен и зимен туризъм (46%) или да се запази предимно като 

международно призната и защитена територия със забрана за ново строителство в 

парка (44%). Поддръжниците на мнението за разширяване на всяка цена на ски пистите 

и инфраструктурата, с цел създаване на работни места за местните хора са едва 2.4% от 

всички интервюирани (фиг. 5). 

 

                                                
18

 http://pirin.bg/hcss/pdf/strategia.pdf  
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Фиг. 1.16.7.13.1.5.  Мнения за развитието на Национален парк „Пирин” 

 

 

Очаквания и препоръки към Дирекцията на национален парк „Пирин”  
 

Данните от националното социологическо проучване показват изключително слаба 

познаваемост на работата на посетителско-информационния център на НП „Пирин” в 

Банско. Малко над половината от интервюираните никога не са го посещавали, а 

повече от една трета не знаят за неговото съществуване. От малката част, споделили 

впечатления за посещението си в центъра, всички са позитивни, високо оценяващи 

нагледно-информационните, аудио-визуалните материали и интерактивните 

експозиции, получаването на знания за защитените видове растения и животни на 

територията на парка, изказват удовлетворение от компетентността и обслужването на 

служителите на дирекцията. 

 

От изследване най-често (в 15% от всички отговори) се срещат препоръки свързани с 

информационно-комуникационните и образователните функции на дирекцията 

(повече информация, публикации и реклама за природните красоти на парка в медиите 

(особено националните), не само в Интернет; да се засили популяризирането на парка и 

дейностите в него, особено сред младото поколение). На второ място (в 13,7% от 

всички отговори) са препоръки към контролните и санитарно-охранителните 

функции на дирекцията (контрол и наблюдение при посещенията на туристите, 

санкции/глоби срещу замърсяване, нарушения и други посегателства в парка; 

ограничаване и по-рационално управление на отпадъците). Хората очакват да се 

засилят и консервационните и поддържащо-възстановителни функции на 

управляващия орган на парка по опазване на природното богатство и защитените 

територии, да се полагат необходимите грижи за животните, птиците, растенията и 

природните забележителности с цел съхранението и опазването на парка за бъдещите 
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поколения. Дирекцията да разгръща и рекреационно туристическите функции 

(подобряване на условията за туризъм и подслон, поддържане на туристическата и 

онагледената информационна инфраструктура в парка, указания за поведението и 

придвижването на хората в парка, осигуряване на водачи). Има конкретни препоръки 

относно възстановителните и охранителните функции за опазване на горите (контрол 

върху сечта), за подобряване на пътната и транспортна инфраструктура, за превенцията 

и контрола върху застрояването. Спазването на законовата рамка и законността са също 

често споменавани ключови думи, отнасящи се до управлението на парка като 

защитена територия. Поради непознаване работата на дирекцията  не са отправили 

препоръки 37% от интервюираните.  

 

1.16.7.13.2. Социално-икономическо изследване на населението в прилежащата 

територия на национален парк „Пирин“  

 

Същото се проведе по инициатива на Изпълнителя (без да се изисква от Заданието за 

разработване на ПУ на НП Пирин), с оглед проучване и отчитане по-пълно на 

интересите на местното население (в периметър до около 30 км от границите му) при 

планиране на бъдещите дейности в парка, което не може в такава степен да се постигне 

на национално ниво. Това беше оповестено на Срещата за оповестяване началото на 

процеса по разработване на ПУ на НП Пирин за периода 2014-2023 г (27.03.2014 г в 

гр.Банско), и в не малка степен беше провокирано от големите очаквания и проекти, на 

общините с територии в границите и прилежащите зони на НП. 

 

Общи бележки  

 

Социално-икономическото изследване на населението в прилежащите територии на 

Национален парк „Пирин” се проведе през м. октомври-ноември 2014 г. в рамките на 

проекта за изработване на нов ПУ на НП „Пирин”. В допълнение на националното 

изследване на общественото мнение за парка, целта беше да се получи по-задълбочена 

информация за връзката на хората, живеещи в непосредствена близост до НП „Пирин” 

с него, като национално и международно призната защитена територия, за мястото на 

парка в техните представи и реалния живот, отношението им към опазването на 

природното и културно-историческото му богатство, степента на информираност и 

познаване на парка и неговите служители, степента на въвличането им/общуването им 

с парка (посещения, стопански  и природозащитни дейности, отдих, спорт и др.). Като 

привлекателен обект за летен и зимен туризъм и отдих беше важно също да се проучи 

мнението на местните жители за дейностите и услугите, които трябва да се предлагат и 

развиват на територията на националния парк, връзките между управляващия орган на 

парка и местните общности, ролята на парка за привличане на туристи и посетители и 

за съживяване на местната икономика в района.  

 

С цел да се осигури приемственост с предишни изследвания, екипът използва някои 

въпроси от проведени предишни регионални проучвания, като проведеното през 2002 г. 

социално-икономически изследване в седемте общини от прилежаща територия на 

парка „За хората и природата на Пиринския регион” (Стоилова, 2003), при 

разработването на първия ПУ на НП „Пирин” (2004 г). 

 

Важно методическо уточнение при настоящия анализ на резултатите от проведеното 

изследване сред населението от прилежащите територии на парка през 2014 г. е, че те 
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не могат да бъдат сравнявани с данните от проведеното проучване за информираността 

и отношението на местното население към НП „Пирин” от 2002 г. поради различните 

методика и обхват на извадката. Независимо че извадките и на двете изследвания са 

представителни за региона и са в приблизително еднакъв обем, изследването от 2002 г. 

е проведено само в 7-те общински центрове, докато сегашното изследване е проведено 

в 75 гнезда в 35 населени места (градове и села) от прилежащата територия на парка.  

Въпреки това в настоящия анализ ще бъдат използвани някои от изводите от 

предишното изследване, с цел да се проследи динамиката в развитието на някои 

процеси, мнения и отношение към важни за парка въпроси.  
 

Методиката на регионалното изследване на населението в прилежащата територия на НП 

„Пирин” е дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.13.2.1., а инструкцията за интервюерите е  в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.13.2.2.. 
 

Накратко методиката на регионалното изследване на населението в прилежащата 

територия на НП „Пирин” от 2014 г. е резюмирана по-долу: 
 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
19

  

Методика на извадката  

- Тип на извадката – регионална, представителна за населението в района на парка на 16 и 

повече години; 

- Обем - 600 лица от населени места в прилежащата територия на парка. 

- Брой гнезда – 75 гнезда, покриващи населените места в прилежащата територия на парка по 8 

души в гнездо. 

- Вид  – тристепенна гнездова (първа степен – прост случаен подбор на гнездата; втора степен 

– подбор на жилищата, в които се търсят респондентите и трета степен - подбор на лицата за 

изследване) 
 

Методика на регистрацията – преки индивидуални стандартизирани интервюта по 

местоживеене (face-to-face interview). 
 

Методика на обработката на данните – чрез SPSS за WINDOWS 
 

Изследваните местни жители, попаднали в извадката през 2014 г., се разпределят 

пропорционално на броя на населението в общините/населените места в прилежащата 

територия на НП „Пирин” както следва (табл. 1). Затова най-големите изследвани 

съвкупности са от общините Сандански и Г. Делчев и Разлог. 

 
   Таблица 1.16.7.13.2.1. Изследвани лица по общини   

Общини 

Брой 

лица % 

1.  Банско 64 10,7 

2.  Гоце Делчев 136 22,7 

3.  Кресна 24 4,0 

4.  Разлог 96 16,0 

5.  Сандански 184 30,7 

6.  Симитли 64 10,7 

7.  Струмяни 32 5,3 

Общо 600 100,0 

                                                
19

 Методиката на изследването е изработено от социолозите Наташа Милева, Ваня Цветкова и Богданка 

Дерменджиева 
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Социално-демографският профил на респондентите е представен в табл. 2. 

 

Таблица 1.16.7.13.2.2.  Социално-демографски характеристики профил 

Общо: 100 

Местоживеене   

Град  60,0 

Село 40,0 

Общо: 100 

 

Показател % в извадката 

 Мъж 48,7 

Жена 51,3 

Общо: 100 

Възраст  

16-29 г.   13,9 

30-59 г. 57,7 

60 + г. 28,4 

Общо: 100 

Образование  

Основно и по-ниско от основното 20,2 

Средно 60,8 

Полувисше, висше и > 19,0 

Общо: 100 

Семеен статус  

Семеен 67,5  

Несемеен 15,8 

Съжителство без брак    3,0 

Вдовец/вдовица 10,5 

Разведен/а 2,7 

Разделен/а 0,5 

Общо: 100 

  

Трудов статус  

Работещ  45,8 

Самонает и своб. професия 12,4 

Пенсионер  24,3 

Безработни  11,7 

Учащи  3,3 

Общо: 100 

Сектор на заетост  

Частен сектор 68,7 

Публичен сектор  29,8 

Друг 12,5 

Общо: 100 

Брой членове в домакинството  

1 член                      12,0                                         

2 члена                      23,0 

3 члена                     23,7 

4 члена                     24,3 

5 и повече члена        17,0 
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По образователен ценз и при мъжете, и при жените най-голям е делът на лицата 

завършили средно образование, докато в групата на висшистите – жените са повече от 

мъжете със 7 пункта.  

От групата на  хората с основно и по-ниско образование, 41% са млади хора във 

възраст от 16-44 г., което е потенциален негатив за качеството на трудовия ресурс 

понастоящем и в бъдеще за района на парка. Все пак от всички лица с висше 

образование около 66% са в активна възраст – от 30-59 г. 

 

Две трети от интервюираните са семейни, около 16% - несемейни и 10% са 

вдовци/вдовици. Домакинствата, в които живеят интервюираните, се разпределят почти 

пропорционално  в дву-три и четири членни домакинства – средно по 23% във всяка 

група. 

 

Жизнен стандарт  

 

Както се вижда от данните 45,6% от изследваните лица от населените места около 

парка са заети на трудов договор, а пенсионерите са 24%. Безработните в извадката са 

11,7%, което е малко по-малко от действителните нива на безработицата в региона, 

която средно за седемте общини е 15,5%, като най-ниска е в общините Банско, 

Сандански и Г. Делчев
20

. 41% от мъжете и половината от жените са заети на трудов 

договор. Почти еднакъв е делът на мъжете и жените пенсионери – съответно 23% и 

25,6% от интервюираните. 10% са безработните жени, с три процента повече са мъжете 

без работа. Всеки 12-ти от попадналите в извадката живее сам/сама.  

 За 71% от изследваните лица основният източник на доход в домакинството им е от 

трудова дейност/заплата, за други 24% - пенсия. Като се има предвид жизнения 

стандарт в България, не е изненада, че всеки четвърти от интервюираните местни 

жители изпитва сериозни затруднения, а други 38% - известни затруднения (табл. 3). 

Една трета от всички лица успяват да се справят доходите, които получават.  

 

 
 Таблица 1.16.7.13.2.3. „Кое от следните твърдения най-точно описва как живее Вашето 

домакинство с доходите, които получава?” 

 Брой % 

1 Живеем комфортно с доходите, 

които получаваме 
6 1,0 

2 Справяме се с доходите, които 

получаваме 
206 34,3 

3 Изпитваме известни затруднения 

с доходите, които получаваме 228 38,0 

4 Изпитваме сериозни затруднения 

с доходите, които получаваме 158 26,3 

5 Не мога да преценя 2 ,3 

 Общо 600 100,0 

 

 

                                                
20

 Вж. повече в т. 1.16.1. 
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От тези, които се справят с доходите, които получават, в по-голямата си част са от 

градовете и са с 17% повече от хората посочили този отговор, живеещи в селата от 

региона. 65% от тази група са семейни, което означава, че вероятно и двамата съпрузи 

работят, докато само 18% от несемейните са посочили този отговор. Но от всички, 

които са посочили отговор, че изпитват известни затруднения с доходите, които 

получават, делът на семейните е по-голям - 74% и разликата между жителите на 

градовете и селата посочили този отговор е доста по-голяма – съответно 62,3% и 37, 

7%. От социалните групи – пенсионерите и безработните са тези, които най-много 

изпитват известни или сериозни затруднения с доходите, с които разполагат. 

 

В този контекст респондентите бяха попитани дали и каква промяна очакват в 

материалното положение на домакинство си през следващите 1-2 години? Малко над 

половината от лицата не са много оптимистични и не очакват съществена промяна в 

благосъстоянието си. Половината от всички градски и 54% от селските жители са 

посочили този отговор. Все пак за други 37%  има очаквания, че ще живеят по-добре.  

 

Поминък  

 

Политическите промени от началото на 90-те години и преструктурирането на цялата 

икономика в страната повлияват сериозно на развитието на икономиката в Пиринския 

край. Много отрасли претърпяват сътресения, закрити са държавни предприятия от 

промишлеността вкл. и от преработващия отрасъл. Местното население силно е 

повлияно от тези промени, най-вече в загубване стабилността си в статуса си на 

заетост. Все пак традиционните за района отрасли като селско стопанство, 

преработваща промишленост (най-вече дърводобив и дървопреработване) запазват 

водещата си роля, макар и вече в частния сектор. Според обобщените данни
21

, местните 

респонденти посочват най-често като поминък на повечето жители в населеното място, 

в което живеят, няколко основни сектора – селско стопанство, преработвателни 

предприятия, (вкл. дърводобив и дървопреработване), хотелиерство и ресторантьорство 

и търговия и услуги (табл. 4).  

 
Таблица 1.16.7.13.2.4. Поминък на населението в района около парка (в %)¹ 

 

 

 

За в бъдеще, хората от различните населени места посочват различни дейности, които, 

според тях, биха могли да се развиват най-успешно в тяхното населено място, в 

                                                
21

 Въпросът допуска до 3 отговора само. 

 

Брой  % от всички 

отговори 

Промишленост  12 2,0 

Селско стопанство (вкл. лозарство) 327 54,5 

Горско стопанство 111 18,5 

Ловно и риболовно стопанство 6 1,0 

Дърводобив и дървопреработване 153 25,5 

Други преработвателни предприятия 225 37,5 

Добивни 46 7,7 

Транспорт 18 3,0 

Търговия и услуги 221 36,8 

Хотелиерство и ресторантьорство 219 36,5 

Администрация 26 4,3 
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зависимост от специфичната им локация и налични природни и икономически ресурси. 

Най-често се посочват селското стопанство/животновъдството/лозарство, туризъм и 

екотуризъм; балнеолечение, балнео и спа туризъм и услуги свързани с него. 

 

По отношение на ползването на ресурси от парка, около 40% от интервюираните 

споделят, че събират дърва за лична употреба, 48% - билки, 32% - гъби и 30% горски 

плодови  берат билки, гъби и др. природни продукти, но голямото мнозинство 

извършват тези дейности в района на землището на своето населеното място и много 

малко на територията на парка.  

 

Местите хора казват, че има изкупвателни пунктове (най-много за гъби), за билки и 

горски плодове в или в близост до населеното им място, но голяма част от тях считат, 

че изкупните цени са неизгодни, особено за гъбите. Ситуацията не е се е променила 

отпреди 10 години когато същите констатации са дадени в оценката на ползването на 

гъбните ресурси  на територията на парка
22

. От проведеното изследване през 2002 г. в 

90% от случаите доходите на домакинствата не идват от продажба на подобни 

продукти (Стоилова, 2003:56)   

 

 

Интерес към състоянието на природата в района на НП „Пирин” 

 

Интересът на местните хора към състоянието и опазването на природата на НП 

„Пирин” е значително по-висок от този на интервюираните лица от националното 

изследване на общественото мнение за парка. Близо 99% от цялата изследвана 

съвкупност местни жители от населените места около парка отговаря, че се интересува 

(„много” или „донякъде”) от състоянието на природата в района, където живее. Този 

интерес и повишена чувствителност към нея не са абстрактни, защото хората 

ежедневно са във връзка с природата, ползват нейните блага, зависят от нея, особено с 

настъпващите климатични промени и аномалии, с нарастващите с годините 

безконтролни и хищнически набези за нейното „”култивиране” и използване за частни 

цели. Тази висока осъзнатост би се подкрепила и с готовност за определени действия - 

близо 72% от всички местни респонденти заявяват, че биха подкрепили действия за 

опазване на природата, дори ако те на първо време имат неблагоприятни социално 

и/или икономически последици в района, в който живеят (табл. 5). 

 
Таблица 1.16.7.13.2.5. Подкрепа на действия за опазване на природата, дори ако на първо време 

имат неблагоприятни социално и икономически последици в района на населеното място 

Категорично да 33,2 

По-скоро да 38,5 

По-скоро не 20,9 

Категорично не 4,4 

Не мога да преценя 3,0 

 

 

 

                                                
22

 Факирова, В., Ц. Денчев,  Макромицети в НПП. Доклад за оценяване на макромицетите. Отчети от 

проучвания и изследвания при разработката на  ПУ на НП „Пирин”  2004, с. 333 
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Информираност за парка  

Сравнявайки данните от двете проведени социологически изследвания (националното и 

регионалното), може да се очаква, че местните жители ще покажат по-голяма 

осведоменост и познания за НП „Пирин” данните от табл. 6 потвърждават категорично, 

че жителите от населените места около парка са доста по-осведомени за негови 

характеристики или за условията, които предлага на посетителите си, отколкото 

българите в национален мащаб. В някои от показателите тази разлика е в пъти повече. 

Близо два пъти повече от местните респонденти знаят, че паркът е обект на световното 

природно и културно наследство и е под защитата на Юнеско, познават резерватите в 

него. Разликата в информираността на местните жители за НП „Пирин” е още по-

голяма, що се отнася до познаването на правилата за поведение на територията на 

парка, както и за институционалното му устройство (ръководен орган и 

информационни центрове).  

 
Таблица 1.16.7.13.2.1.6. Какво конкретно знаете за НП "Пирин"? 

 Национално 

изследване 

Регионално 

изследване 

Точното местоположението на парка (граници, 

топография, карти)  
26,5 21,0 

Наличието и опазването на биоразнообразието  21,2 38,3 

Резерватите в парка  12,9 22,7 

Екопътеки, маршрути, хижи  20,8 37,3 

НП „Пирин”е обект на световното природно и културно 

наследство и е под защитата на Юнеско  
33,2 62,0 

Център за ски-туризъм  42,9 58,7 

Условията за спорт и развлечения  27,2 36,5 

Правилата за поведение на територията на парка  7,8 19,3 

Информационни/посетителски центрове  4,6 11,8 

Дейността на Парковата дирекция 0,2 3,2 

 

Ако се съпоставят тези данни с данните за информираността на местните хора от 

изследването от 2002 г., се вижда, че комуникационната стратегия на Д НП не е 

повлияла много да се повиши разпознаваемостта на парка. Ако преди 12 години 47% от 

анкетираните не са знаели къде е дирекцията на парка и 70%  не са познавали служител 

на дирекцията (Стоилова 2003: 58), то сега 40%  въобще не знаят кой управлява парка, а 

едва 10% знаят, че паркът се управлява от специален орган (табл. 7). Затова 90% от 

местните жители никога не са контактували с представители на Д НПП. 

 

Таблица 1.16.7.13.2.1.7.  Информираност: Кой управлява НП „Пирин”? 
МОСВ  40,2 

Специален орган за 

управление на Парка  

10,2 

Общината    8,5 

Друг      1,0 

Не зная             40,2 40,2 

 

За да стане паркът по-популярен за всички, местните хора най-често посочват, че 

необходима повече информация основно за природните дадености в него, за 

резерватите и за екопътеките, маршрутите и хижите. Т.е. косвено хората изтъкват 

приоритетните характеристики на парка, с които той е ценен за обществото. 
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Според анкетата от 2002 г. местните хора най-много разчитат на достоверна 

информация за застрашеност на околната среда от медиите и екологичните сдружения 

и най-малко на работодателите (Стоилова 2003: 22-24).  

 

През 2014 г. местните хора не са променили доверието си към източниците на 

информация относно състоянието на природата. Както при националното изследване 

на на-много доверие печелят представители на научните среди (общо в 65% от всички 

отговори), на природозащитните организации, следвани от медиите, като и при 

местната изследвана съвкупност  доверието се изразява предимно с по-ниската степен 

„донякъде”. Отново с най-ниско доверие се ползват представителите на бизнеса, ако те 

биха били източника на информация за състоянието на природата в страната (51% 

недоверие). 

 

Освен че познават НП „Пирин” местните хора, които знаят, оценяват високо факта, че 

той е част от световното природно и културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.  

 

Най-често представите им за НП „Пирин”се свързват с:  

• Природата и природните феномени (91,2 от всички случаи),  

• Пешеходен туризъм и преходи в планината (73,8), 

• Ски туризма (55,7), 

• Посещения на курорти/места близки до парка с туристически атракции (28,7), 

• Занаяти, традиции, празници, фестивали (19,2 ), 

• Обекти на недвижимото културно наследство (9,5) 

 

Според местното население необходимо е да се опазва природата в НП „Пирин“ и 

региона около него, защото:  

      Паркът е защитена територия с уникална природа  

- национално и световно богатство под закрилата на ЮНЕСКО      

67,0 

 

       Може да дава поминък и да носи икономически ползи за хората от 

региона   

62,0 

        Място за отдих и туризъм на хората от страната и чужбина 54,2 

        Може да привлича повече туристи от страната и чужбина 31,8 

        Принадлежи не само на днешните, но и на бъдещите поколения  57,7 

 

Данните от изследването през 2002 г. извеждат изсичането на горите като най-голяма 

опасност за бъдещето на парка (Стоилова 2002: 59). 12 години по-късно респондентите 

от общините в прилежащата територия на парка, посочват тази дейност като  

застрашаваща в най-голяма степен състоянието на природата в НП „Пирин
23

 на 

сегашния етап. Освен нея са посочени и други нерегламентирани дейности: 

• Незаконно изсичане на гори       82,5 

• Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци   67,2 

• Замърсяване на езера, реки       59,7 

• Палене на огън на нерегламентирани места   48,7 

• Унищожаване на животински и растителни видове    37,8 

 

Местните хора посочват също дейности, които се извършват на територията на тяхното 

                                                
23

 Въпросът допуска до 5 отговора. 
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населено място или в близост до него и които създават сериозни екологични проблеми 

– на първо място това е нерегламентирано изсичане на гори, следвано от замърсяването 

на реките и нерегламентираните сметища. 

 

Осъзната е и значимостта на близостта на парка за развитието на местните общности. 

Малко над една трета от интервюираните местни жители споделят, че близостта на 

населеното им място до НП „Пирин” понастоящем се отразява благоприятно върху 

създаването на работни места и повишаването на доходите на населението, но 37-

38% смятат, че близостта на парка все още не влияе върху тези процеси. По-голям е 

делът на хората, според които близостта на парка се отразява благоприятно за 

развитие на бизнеса (42%), благоустрояването и обновяването на пътната мрежа 

(40-45%) на територията около Парка и за туризма (54%) (фиг. 1).  

  

Двойно нараства делът на хората, които вярват, че в бъдеще предимството им да 

живеят в района около парка би имало благоприятно въздействие върху 

икономическото развитие на населените места  - създаване на работни места и развитие 

на бизнеса, повишаване доходите на местното население и т.н. Най-голям (72%) е делът 

на посочените отговори, свързани с убеждението за развитието на туризма в Пиринския 

край в бъдеще именно с близостта на парка (фиг. 2).  

 

 

 
 
Фиг. 1.16.7.13.2.1. „Как се отразява близостта на национален парк „Пирин” на Вашето 

                  населено място?”  
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Фиг. 1.16.7.13.2.2. „Как в бъдеще статутът на Пирин като национален парк ще влияе на 

                 Вашето населено място?” 

 

С многообразието си от природни дадености, уникални видове на флората и фауната, с 

алпийските си скални образувания и феномени, с резерватите и изградената 

туристическа инфраструктура за летни и зимни спортове и туризъм, Национален парк 

„Пирин” става все по-привлекателен за българските и чуждестранни гости. Голямо 

Местните жители от прилежащата му територия са категорични, че в техните населени 

места съществуват възможности за привличане на посетители – както от България така 

и от чужбина (фиг. 3).   

Не малка част от местните жители в и около главните туристически селища – Банско, 

Добринище и Разлог разчитат на туризма като основен или допълнителен източник на 

доходи и са заинтересовани от развитие му, главно на зимния туризъм. Друга голяма 

част местното население, живеещо около, парка няма никакво или поне пряко 

отношение към тази дейност. Затова съществува разнообразие в мненията на 

изследваните лица. В обобщените резултати обаче почти всички са единодушни, че в 

парка трябва да се развива пешеходен туризъм и отдих вкл. и алтернативен туризъм. В 

70% от случаите хората подкрепят и развитието на ски туризма на територията на 

парка, а попитани дали да се разширява инфраструктурата за ски туризъм (нови писти, 

лифтове, влекове и др.) на територията на парка, 42,3% категорично подкрепят, 37,3%  - 

не са съгласни, а друга една пета не могат да преценят. 
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Фиг. 1.16.7.13.2.3. Мнение за възможности за привличане на посетители в населените места в 

района на НП „Пирин”
24

 

 

Според интервюираните лица, техните населени места привличат посетители най-вече 

с  (1) красивата си природа и чистия въздух, (2) с възможностите за отдих и почивка и 

(3) с близостта си до НП "Пирин" – това са трите най-често срещани отговори.  

 

Селищата около НП „Пирин” продължават да привличат посетители с най-различни 

поводи за посещение. Близо половината от интервюираните местни жители споделят, 

че въпреки кризата, в последните пет-шест години броят на туристите в техните 

населени места се е увеличил, а близо една четвърт смятат, че той не се е променил 

(фиг. 4). 

 

 
Фиг. 1.16.7.13.2.4. „Как се измени броят на посетителите във Вашето населено място през 

последните пет-шест години?” 

 

Хората от местните общности не виждат сериозни причини за влошаване на околната 

                                                
24

 Въпросът допуска до два отговора, затова броят на случаите надхвърля 100%. 
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среда в населеното място, където живеят, за следващите 4-5 години. 40% от 

интервюираните изказват мнение, че състоянието й няма да се промени, една трета 

дори мислят, че състоянието на околната среда ще се променя към по-добро. Все пак, 

делът на тези, които изпитват страхове, че тя ще се влошава е 22,6% (фиг. 5).   

 

Малко по-песимистични са вижданията на хората за социално-икономическото 

положение на тяхното населеното място. Само една четвърт от интервюираните са 

оптимисти, че то ще се подобри, докато делът на песимистите се увеличават до 28% 

(фиг. 6).   

 
                Фиг. 1.16.7.13.2.5. „Как ще се промени околната среда във Вашето населено място 

през следващите 4-5 години?” 

 

 
               Фиг. 1.16.7.13.2.6. „Как ще се промени социално-икономическата среда във Вашето 

населено място през следващите 4-5 години?” 
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Като цяло, местните жители смятат, че и в бъдеще НП „Пирин” трябва да се развива и 

съхрани като се съхрани природата и растителния  и животинския свят на територията 

му, но едновременно с това да се развиват летния и зимен (ски) туризъм, 

балнеолечението и спа туризма, на други летни и зимни спортове, да се разширяват 

дейностите, свързани с информацията, образованието, възпитанието и 

популяризирането на биологичното и ландшафтното разнообразие в парка. 

 

Следват приложени обобщени конкретни впечатления на някои от интервюерите, 

провеждали изследването в отделни населени места. Техните наблюдения и бележки 

носят допълнителна ценна информация на Д НП „Пирин” за взаимоотношенията с 

местните общности, за мненията, нагласите и предложенията на хората, които не 

винаги могат да бъдат уловени с един стандартен въпросник за интервю. 

 

 

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Общи впечатления: 

 - Повечето хора не са посещавали НП „Пирин”, а Папаз чаир (Попови ливади) 

край града и Родопите в този край. Странното е, че по-голямата част от 

интервюираните не само не са обикаляли по хижите в Пирин, а и не са ходили на 

екскурзия дори до Банско (само преминават транзитно край него)! 

- Хората настояват да се берат билки в парка без изкореняването им. 

- Да се строят съоръжения без да се вреди на природата; стига да е разумно. 

- Хората изразяват тревога за нерегламентираното изсичане на горите в района. 

- Някои интервюирани посочват, че близостта на парка се е отразила 

благоприятно на черния бизнес – тонове дървесина се изнася за Гърция заради 

високите цени. 

- Да има по-сериозни глоби за нарушителите. 

- Изразена тревога, че на Папаз чаир доста от дърветата са изсечени и е 

презастроено от вили и къщи; недоволство, че някои от богатите, установили се да 

живеят постоянно в тази местност, която явно гоцеделчевци предпочитат като зона за 

отдих, искат местността да получи статута на кметство и да си имат свой кмет. 

Препоръки:  

- да има инфотабла/табели още в Гоце Делчев за самия парк, резерватите и 

правила за поведение в парка и условия за ползване на ресурсите в него. Като идват 

чужденци, а и гражданите от района, да виждат табели с тази информация. 

- Съвместно с гр. Драма, Гърция може да се организират туристически 

мероприятия – вече е създадена традиция за взаимно гостуване по празнични поводи. 

- Загриженост за влошаване на околната среда, ако няма залесяване; ако не се 

пази природата. Местните хора очакват да има залесяване на оголените от сечта 

територии, както и създаване на екопътеки в района, кътове за отдих съвместно с 

Парковата дирекция. 

- Управата на НП „Пирин” хвърля всички финансови средства за Банско, а на 

парка в частта му към Папаз чаир въобще не се върши нищо. 

- Парковата дирекция не полага достатъчно грижи, защото държавата е бедна и 

няма пари. 

- В общината все още не се работи достатъчно за развитие на туризма в Пирин и 

за развитие на бизнеса, свързан с него. 

- В района се берат много билки и гъби (на Папаз чаир или в Родопите). 
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- Има много самодейни фолклорни групи в града, които изнасят концерти и в 

чужбина – те могат да се използват за привличане на туристи в бъдеще. 

- Имало е занаяти, особено звънчарство, но са загинали – липса на потребление. 

- Интервюираните свързват развитието на туристическите услуги с близостта на 

Огняново, Делчево, Ковачевица, с останките от древно селище наблизо. 

 

С. БОРОВО 

- Близостта на селото до Гоце Делчев го прави едва ли не негов квартал – масово 

хората работят във фирма „Ролман” или в други фирми в град. Няма дори читалище в 

селото, хората не виждат възможности за развитие на туризма – селото не се посещава 

от други хора, освен от роднини или приятели на местните. 

 

С. МУСОМИЩЕ 

- Папаз чаир е една бъдеща ски зона и трябва да се търси възможност чрез 

Европейски проекти това да стане възможно (към в. 46) като това ще даде шанс за 

развитие на региона като туристическа атракция и привличане на посетители 

- има читалище и действащи фолклорни групи, включително и за народни танци 

 

С. ГОСПОДИНЦИ 

- В селото няма препитание и масово са се превърнали в гурбетчии в Гърция от 

пролетта до есента като работят земеделие – тютюн, картофи, маслини, грозде. 

- Малка част, основно жени, работят в шивашки фирми в Гоце Делчев; мъжете и 

част от жените са гурбетчии. 

- Ниски изкупни цени на тютюна в България; очакват потенциални изкупвачи от 

Гърция. 

- В селото има читалище, но не е действащо. 

 

С. БРЕЗНИЦА 

- Независимо кой определя санитарната сеч, това е само прикритие за големите 

фирми да изсичат горите и да изнасят дървен материал към Гърция. 

- Човек, който знае за парковата дирекция (работи в кметството) казва, че само 

веднъж са ги търсили за обхождане на екопътеките; други контакти не са имали. 

 

ГР. БАНСКО 
Общи впечатления: 

- Близостта с парка е причина повечето хора често да го посещават. 

- На въпроса за незаконната сеч повечето отговарят с нежелание или не са 

искрени като посочват, че няма такава – имат опасения, че проучването е организирано 

от фирма Юлен, а някои от интервюираните, които работят там или не казват 

фамилията си, или отказват да дадат телефон. 

- На въпроса за нови писти/влекове – малко са тези, които са против, очевидно 

масово се предпочита да има по-голям поток от туристи и по-големи печалби и работни 

места от туризма. 

- Казват, че са променени старите граници на парка (намалена е територията му) и 

там се строят хотели (близо до старите граници) – смятат, че това е от полза на 

богатите. 

- Масово ходят на разходки в планината/парка, но бизнесът с дървесина или 

строителството си продължават и това са причини за многото откази за участие в 

изследването или неискреност в някои от отговорите – смятат, че мафията си прави 
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парите и няма да има полза от това проучване (с подобен мотив интервюерът е получил 

отказ за интервю и от мъж в Гоце Делчев). 

 

Препоръки:  

- Има нужда от повече обекти за хранене в самия парк. 

- Недостатъчни са кошовете за регламентирано изхвърляне на отпадъци в парка и 

трябва да са не само около местата за настаняване, но и на други места в парка. 

- За дейността на парковата дирекция – нямат достатъчно информация – 

единствено знаят за съвместната дейност на общината с тях при потушаване на пожари. 

 

ГР. ДОБРИНИЩЕ  
- Състоянието на парка е добро, но липсват кошчета за боклук и все още има 

изхвърлени битови отпадъци.  

- Хората от града са за строителство на втори кабинков лифт (в Банско), и смятат, 

че и Добринище трябва да има още един лифт, но с максмално опазване на природата 

на територията на парка при строителството на нови лифтове. 

- Близостта до парка създава условия за развитие на туризъм и това в последно 

време е основния поминък на хората. 

- Местните хора събират билки, гъби и горски плодове основно за лична употреба 

и извън територията на парка; според тях в парка трябва да се събират внимателно и 

само с разрешение на парковата дирекция.  

- Не могат да кажат нищо за съвместни инициатива на парковата дирекция с 

местните институции.  

- Има изсичане на гори и бракониери, но това е трудно доказуемо. 

 

ГР. РАЗЛОГ 

- Местните хора масово не знаят за парковата дирекция с изключение на 2-3 

човека, които са имали служебни контакти с дирекцията. Може би парковата дирекция 

трябва да популяризира своята дейност по време на съвместни инициатива с общината. 

- Повечето хора берат билки, боровинки, гъби за лична консумация, а ромите и за 

продажба. 

- Дърва се секат около града, а не на територията на парка. 

- Близостта на парка се отразява благоприятно за развитието на туризма и 

откриване на работни места. 

- С тревога говорят за замърсяването на почвата и водите в района на голф 

игрището, защото за да се поддържа тази трева, тя се обработва с препарати; повечето 

са на мнение, че не трябва да се строят повече голф игрища и в никакъв случай на 

територията на парка. 

- Според повечето хора, територията на парка се поддържа добре, но има още 

какво да се направи - да се санкционират нарушителите, които замърсяват с битови 

отпадъци, да има повече кошчета за боклук.  

- Добре е да се развива туризмът и в региона на Разлог, а не само в Банско. 

- Добре е да се построи нов кабинков лифт, защото наличните съоръжения са вече 

недостатъчни и скиорите чакат на огромни опашки, като същевременно не се 

унищожават ценни растителни видове при строителството му. 
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С. БАНЯ 

- Трябва ежедневно да се рекламира всичко, което е позволено и забранено на 

територията на парка. 

- Туризмът, балнеолечение и СПА услуги целогодишно са бъдещето на селото. 

- Много от хората в селото са заети в сферата на туризма – част от тях работят в 

Банско (не само в с. Баня) и туристическите обекти в района. 

- Да има строителство на писти и влекове само в определените за туризъм райони 

и не само в Банско. 

- Околната среда ще се влоши заради сметището край селото, което ще поема 

боклука на 4 общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда – тревога, че ще унищожи 

туризма в селището и съответно препитанието на доста хора. 

- В селото се е произвеждал лен и ленени изделия, но занаятът вече е изчезнал. 

 

С. ДОБЪРСКО, С. ЕЛЕШНИЦА, С. БАЧЕВО 

  - Хората са на мнение, че територията на парка се поддържа добре, природата се 

опазва,  но общо взето никой не е имал контакт с парковата дирекция. Не могат да 

кажат нищо и за съвместни инициативи на парка с местните структури. Тези, които са 

посещавали парка са на мнение, че няма достатъчно кошчета за боклук, а има и 

недобросъвестни хора, които изхвърлят отпадъци, най-вече торбички и бутилки и 

замърсяват околната среда. Може би трябва да има по-сериозни глоби за такива 

нарушители.  

-    Местните хора събират плодове, билки и гъби, не само за лична употреба, но и 

за продан, събират и дърва за огрев, но в тяхното землище, не на територията на парка. 

Смятат, че на територията на парка биха могли също да се събират, но с предварително 

разрешение и ако не се злоупотребява. Казват, че може би има бракониери и се изсичат 

гори не само на територията на тяхното землище, но и на територията на парка, но не 

могат да кажат нищо конкретно.  

-    Близостта им до парка, според тях е предимство, защото по този начин могат да 

развиват туризъм, а освен това много хора намират работа в туристическия бизнес в 

съседните Банско и Разлог. 

 

С. ГРАДЕВО И С. ФИЛИПОВО   

-   Местните хора смятат, че са доста далече от парка и имат по-малко впечатления 

от състоянието на парка  

-   Нямат преки контакти и впечатления от работата на парковата дирекция; тези, 

които са посещавали парка, смятат, че природата се опазва и дирекцията си върши 

добре работата.   

-    Само някои хора събират билки, гъби и горски плодове в тяхното землище и то 

за  лична употреба.   

      -    В тези селища за развитие на туризъм не може да се говори. 

 

ГР. СИМИТЛИ 

- Градчето е далеч от границите на НП „Пирин” и повечето хора виждат 

възможност за поминък в използването на минералната вода за развитие на СПА-

туризъм и балнеоуслуги. 

- Голяма част от местните жители търсят препитание в чужбина - Гърция, Италия, 

Португалия. 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 

 
 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

297 

С. КРУПНИК 

- Ограничени възможности за развитие на туризъм и разкриване на работни 

места; не са толкова близо до парка; мнозина работят извън селото или в чужбина. 

- Има занимаващи се с дърводобив и голяма част от дървесината се изнася в 

Гърция на изгодни (високи) цени в сравнение с цените на кубик в България. Един от 

интервюираните има такава фирма и открито сподели за корупцията на служителите, 

издаващи разрешителни за сеч, т.е. може да си купиш разрешение за сеч в по-

благоприятни райони, а на тези, които си берат дърва за огрев само за семейството се 

посочват по-неугледни райони. 

- Повечето хора не познават парка. 

 

С. БРЕЖАНИ 

 -  В селото са останали пенсионери-миньори (с високи пенсии), а младите са го 

напуснали; малкото работещи работят в Симитли или Благоевград. 

 -   Надяват се да се залесява още с кестени (да се увеличава кестеновата гора край 

селото), които да се предлагат не само на българския пазар, но и в чужбина. 

- Местните хора искат възстановяване на мина Брежани, за да има препитание. 

- В селото има един хотел, но дали идват и какви са туристите - няма информация. 

  

С. ПОЛЕТО 

- Кокетно село със заможни пенсионери като в с. Брежани и не много млади хора; 

- Повечето хора в трудоспособна възраст работят извън селото (с. Черниче, 

Симитли, Благоевград). 

- Няма особени възможности за развитие на бизнес (били открити два цеха, а след 

известно време – закрити), но местните имат надежда за развитие на туристически 

услуги, свързани с идващите да практикуват рафтинг по р. Струма (българи и 

чужденци), тъй като базата за това е близо до селото. Най-странното е, че тя е 

собственост на човек от Плевен, а не на местен. Интервюираните споделяха, че е 

възможно да се направят къщи за гости. 

 

ГР. САНДАНСКИ 

- Повечето по-възрастни респонденти са ходили по Пирин, най-вече на млади 

години, а сега ходят на м . „Попина лъка” (над Сандански) тези, които имат вили там 

(доста хора имат такива). 

- Жителите тук смятат, че са малко отдалечени от НП „Пирин”, но тези, които са 

посещавали парка са на мнение, че състоянието му е добро. 

- Малко хора могат да дадат мнение за състоянието на пистите и лифтовете, 

защото Банско е далече от тях. 

- Някои местни хора изобщо не знаят, че има паркова дирекция и че може да има 

съвместни мероприятия с местните институции; може би трябва да има повече гласност 

за дейността на парковата дирекция. 

- Само няколко респонденти знаят и за посетителския център в Сандански на НП 

„Пирин”  

- В момента на изследването близостта на парка не влияе върху туризма, който се 

развива само в града като предлагане на балнео и СПА-услуги, хотелиерство и 

ресторантьорство, а и не се предприема нищо, за да се развие туризма в парка. 

- Много малка част от хората събират билки, гъби и горски плодове и то само за 

собствена употреба и в тяхното землище; не смятат, че е проблем да се събират и на 

територията на парка, но да не се злоупотребява. 
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- Местните говорят с грижа за природата и че дори брането на билки или плодове 

трябва да е без да се изкореняват; боровинките да не се берат с гребени. 

- Хората смятат, че масово се бере алиботушкия чай (а е забранено) и като се 

скубе, се унищожава, а той е характерен само за този район и трябва да се опази. 

- Масовата сеч на дърва води до оголване на цели райони, не само в подножието 

на Пирин; няма контрол и затова има фирми, които изнасят големи количества 

дървесина за Гърция. 

- Местните с възмущение говорят и за изсичането на вековни дървета в прочутия 

градски парк на Сандански. 

- Преди време е имало интересна фотоизложба в градския парк на Сандански за 

НП „Пирин” с информация за ски пистите и друга информация за парка. 

- Интервюирана учителка е показала и книжка от осъществен петгодишен проект 

(2008-2012 г.) между Земеделската гимназия „Тимирязев” – Сандански и СОУ „Гоце 

Делчев” от Валандово – Република Македония на тема: „Изследвай най-близката си 

околна среда и открий нейните опасни и вредни ефекти”, т.е. и ученици се включват в 

екопроекти – парковата дирекция може да помисли над това за бъдещи съвместни 

инициативи. 

- В околностите на Сандански пасат много стада крави и замърсяват почвата и 

водата 

 

С. КАТУНЦИ  И С. ПЕТРОВО 

- Селата са далече от парка и малцина са ходили в него; единствено до хижа 

„Пирин”, която е наблизо.  Анкетиран е един работещ в горското, но дори той не е 

ходил до хижата. 

- Запустели къщи и застаряващо население;  

- Повечето работят в шивашки цехове в Сандански или се занимават с лозарство; 

нямат надежди за друг поминък. 

- В с. Петрово има сграда на читалище, но не функционира, а в с. Катунци има 

работещо читалище и фолклорна група, но не от млади, а от възрастни. 

 

 

1.16.7.13.3. Резултати от проведени дълбочинни интервюта и фокус групи с 

ползватели и партньори на НП „Пирин” 

 

 В процеса на изработване на новия ПУ на НП „Пирин” за частта „Културна и 

социално-икономическата характеристика” бяха проведени дълбочинни интервюта и 3 

фокус групи с ползватели и партньори на парка, с цел да се получи по-задълбочена и 

богата информация от лица с познания и експертиза в дадена област, с цел събиране на 

мнения, оценки и поведенчески модели.  

 От страна на представителите на ползватели на природни ресурси в НП 

„Пирин” (животновъди и ползватели на дървесина) се среща разбиране и съгласие на 

наложените от дирекцията на парка ограничителни режими за ползване на пасищата и 

събиране на дървесина, както и спазването им. Бяха  изразени несъгласия и 

предложения относно ползването на тези ресурси.  

 От направените дълбочинни интервюта с ползватели на дървесина от 

територията на парка се установи, че местните хора познават реда и процедурата по 

събирането на дървесни природни продукти, регламентирани от Д НПП, след 

утвърждаване на плана от МОСВ и обявяването на количествата дървесина, разрешена 

за събиране, в общините на съответните ПР на населението. Местата за събиране на 
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дърва се определят от парковата дирекция - както ПР, така и конкретното място където 

може да се събират дърва. Според интервюираните контролът от страна на служителите 

на парка е много добър и няма хора, които не спазват ограниченията при събиране на 

дърва.  

 Преобладават мненията за твърде недостатъчния обем на дървесната маса, 

разрешен за събиране от едно лице (само до 10 кубика дърва) за лични нужди, което 

принуждава хората да купуват и от други места.  

„Ограничения трябва да има, за да има ред, но според мен трябва да се разреши 

събирането на по-големи количество дърва. Според мен има начин да се отпусне 

повече дървесина за хората” (мнение на ползвател на дървесина); 

 

 „Според мен е най-добре да се събират тези дървета, които са изсъхнали, 

защото така се прави почистване на гората. Мисля, че ние помагаме на парка да си 

чисти гората и им плащаме”. (мнение на друг ползвател на дървесина) 

 

 Често участъците за събиране на дърва са трудно достъпни, процесът е 

трудоемък и става нерентабилен, иглолистната дървесина, която преобладава в парка, е 

с ниска калорийност. Въпреки това хората осъзнават и приемат ограниченията в 

режима на събиране на дървесна маса, за да се съхрани и опази околната среда в 

националния парк. 

 

 Друга важна група ползватели на ресурси в парка са животновъдите. 

Проведени бяха две фокус групи с животновъди – по една от двете страни на парка в 

районите, където има на-много подадени заявления за паша в парка. 

 На територията на НП „Пирин” на регламентирани места е разрешено да се 

извършва паша, по мярка 214 „Агроекология” от Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР), подмярка „Традиционно животновъдство” с направления: а) опазване 

на застрашени от изчезване местни породи; б) традиционни практики за сезонна 

паша (Пасторализъм), с цел устойчиво поддържане и управление на пасищата. 

Животновъдите трябва да имат разрешително за паша, издадено от дирекцията  на НП 

„Пирин”, да изкарват на паша най-малко 50 овце или 10 говеда, или 10 коня или 

комбинация от всички тях, но не по-малко от 10 ЖЕ/ха, да пасат животните на 

територията на парка поне 3 месеца в годината от май до октомври. Съответно 

животновъдите получат компенсаторни плащания на хектар. За пашуването по 

„Пасторализъм” няма ограничения какви породи животни да се пасат, стига те да са  

идентифицирани съгласно правото на Европейския съюз и изискванията на българското 

законодателство. 

 След стартирането на подмярка Пасторализъм към ПРСР в нея се включват 

различни животновъди като част от тях започват да пасат неавтохтонни породи, а други 

получават разрешителни и субсидии за паша без въобще да пасат животни. Според 

проведените интервюта и фокус групи, от предоставените възможности за паша в 

територията на парка се ползват местни животновъди – най-много от Сандански и 

Кресна и по-малко от Банско, Добринище и района на Г. Делчев.  

 Животновъдите от Сандански и Кресна пашуват по тази подмярка предимно 

местни автохтонни породи (каракачанската овца и местни овце кръстоска), докато от 

другите райони на парка – пашуват предимно неместни породи едър и дребен рогат 

добитък. Като цяло не се стимулират автохтонните породи - каракачанската овца, 

която традиционно е пасяла в парка преди 2007 г. Години назад местните 

дългокосмести кози - калоферски и малешевски тип са пашували в Пирин, но в 
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момента са забранени. Специализирано мнение на животновъд твърди, че козите могат 

да пасат по-устойчиво и безопасно във високопланинската безлесна зона, отколкото 

едрия рогат добитък, допускан понастоящем. Не се дава предимство и на 

каракачанските коне. По този начин се запълват квотите за паша на този вид с 

неприоритетни породи, вкл. чуждоземни. 

 

 Анализът от проведената фокус група с пастирите в Банско
25

 показва, че те не са 

съгласни с рестрикциите, определени в Плана за управление на парка преди 10 г. Имало 

е места за пашуване, които после са присъединени към територията на парка. От 

години това са били пасища, на които дедите им са водели кравите. Става въпрос за 

района на Добринище, където една част от територията, в която се е пашувало, е 

изключена с ПУ. Изключени са и други пасища, например това под Попово езеро, от 

Банко, с резервата Юлен е изключено друго пасище, също местността Коритото на 

Добринище е изключена за пашуване. Пастирите са на мнение, че най-хубавите пасища 

стоят неизползваеми, а животните ходят да пасат по чукарите.   

 Пастирите считат, че процедурата, по която се пашува в парка е добра, не ги 

затруднява и не е бюрократична и няма нужда да се променя. От всички институции, 

които са им давали пасища, пастирите са най-доволни от дирекцията на парка.  

 Контролът в парка е стриктен. Има разрешителни за пашуване, има пътен лист, 

охраната брои животните, когато се качват в планината. Ако животните не пасат в 

парка ще стане пущинак. Те подържат пасищата и трябва да има повече пасища, защото 

за тях животновъдството е по-скоро поминък, а не толкова бизнес. Когато пасищата се 

разпределят най-напред трябва да се задоволяват нуждите на местните, а след това на 

вътрешните хора, защото има и такива 

 Проблеми (според пастирите): 

- Мярката, по която се кандидатства за субсидии от ЕС изисква да посочват едни 

и същи площи, затова разрешителните за пашуване не се сменят и всеки си знае 

пасището, което на практика пречи да се увеличават животните, защото пасището е 

ограничено – на една крава има определена площ и ако се увеличат кравите, няма да се 

спази норматива за площ – ако пасището е за 100 крави, останалите трябва да са във 

фермите.  

- Пастирите имат проблем и с разминаването на кадастралните карти на парка, 

по-които са им определени пасищата и тези на фонд „Земеделие”. Предлагат парка да 

си начертае добре картите и да ги предостави на Фонд „Земеделие, защото заради  

разминаването те са потърпевши и ги глобяват. 

- Пастирите смятат, че площите за пашуване не стигат, трябва да се увеличат,  не 

са качествени, има ограничения за изграждане на дори временни, за няколко месеца 

заслони. Те искат не заслон за животните, а за самия пастир. Ако има стар заслон го 

ползват, но в повечето случаи условията за пашуващите и охраната на животните са 

лоши. Носят палатки и с разрешение на парковата охрана ги разпъват.  

 

 От интервютата с хижарите, от анкети с посетители на парка, както и от 

регионалното изследване на населението около парка излезе един конфликт, който 

касае пашуването на животни в парка.  

Според хижарите, основните проблеми са: 

- животните пашуват по пътеките на туристите, разрушават пътеките, 

застрашават туристите, и те се оплакват;  

                                                
25

 Фокус групата и анализът е направен от Атанас Стоилов 
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- около езерата пашуват животни, които замърсяват водата - повечето животни 

са оставяни на произвол без пастир.  

 

Отговорите на участниците във фокус групата на пастирите от района на Сандански и 

представител на организация на животновъдите могат да се обобщят в следното: 

 Животните не са оставяни без надзор, с редки изключения; 

 Животните не пречат на туристите по пътеките, обратно последните им се 

радват като ги срещнат; 

 Туристите сами се отбиват при пастирите, разговарят с тях и опитват от 

продуктите им; 

 Ако има нарушения основният проблем идва не от това, „че ходят кравите 

да пият вода, тук е ролята на парковата охрана, която да ги провери и хората които 

не спазват разрешителните за паша… да бъдат изключени от системата”  [за 

пашуване]; 

 „Тези пътища в планината са стари пътища, коларски, направени от 

овчари или хора, които са добивали дървен материал. Тези пътеки са от векове 

използвани и това е естествено придвижване на животните по тях. В един момент 

идват туристите и казват, „ те замърсяват нашите пътеки“, … тези пътеки не са 

туристически - те са местни пътеки на местното население… минават хора 

маркират ги и взимат сума пари за да сложат една боя по тях, за да кажат това е 

туристическа пътека ето вижте еко пътека”. 

 
Според данните от проведеното регионално социологическо проучване, 80% от 

интервюираните местни жители изразяват несъгласие домашни животни да се допускат да 

пашуват в близост до езера, туристически маршрути и места за подслон в парка. Обратно 

мнение изразяват самите животновъди, чиито животни пашуват на територията на парка. 

Според тях животните им не нанасят вреди на природата, пашуват на регламентираните места и 

посочените по-горе нарушения. 

 

 

Препоръки от животновъдите: 

  

 Да се балансират в ПУ на парка целите за опазването му като защитена 

територия с интересите на местните общности,  чийто поминък е отглеждането на 

животни; 

 Регионално разпределение на целите, режимите, зоните и нормите в синхрон 

със специфичните географски, климатични, традиционни и ресурсни различия във 

всеки един регион от прилежащата територия на парка; 

 Нормативните документи за пашуване да се изготвят от ДНП година за година, 

за всеки участък поотделно; 

 В новия ПУ на парка да се даде приоритет на отглеждането на дребен рогат 

добитък за сметка на едрия. Да се разреши пашуването на местните дългокосмести 

кози, особено за високопланинските пасища, защото те най-добре усвояват 

труднодостъпните пасища (стръмни, скалисти и отвесни терени) и по естествен път 

чрез изпасване поддържат пасищата в естественото им състояние.  

 Да се разширят районите за пашуване, защото самите животни го изискват и те 

няма да навредят на ареалите; 
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 От направените интервюта с ползватели на парка
26

 – хотелиери и собственици 

на къщи за гости от населени места в прилежащите територия на НП Пирин” може да 

се обобщи, че благодарение на близостта им с парка, те се радват на висока 

посещаемост. В района на Банско и Добринище през зимния сезон има най-много 

посетители – от края на декември до март, вкл. През пролетта и лятото също има 

посетители, макар по-малко от зимата, но есента е най-слаба посещаема - от средата на 

септември до края на декември има най-малко посетители.. 

 Най-посещаваните дни са през уикенда – петък, събота и неделя. През зимата 

има от 7 до 10 нощувки, което се дължи на ски сезона, докато през пролетта и лятото 

средно посетителите остават по 2 -3 дни, а някои и повече. 

 През лятото гостите на хотелите и другите обекти за подслон посещават парка. 

Тези, които отиват в парка харесват Банско повече през лятото, отколкото през зимата. 

През лятото туристите обожават  планината, природата, докато през зимата карат ски. 

По мнението на един управител на хотел в Банско, много от туристите, които 

посещават парка, казват, че това не е Банско от преди 10-20 години., „изгубен му е чара, 

презастроен е, хотелите са стигнали до парка, гората е поизсечена”.  

 Профилът на посетителите в хотелите е предимно семейства с деца. Възрастни 

хора идват през лятото. От чужденците идват македонци, румънци, гърци. Руснаци и 

украинци често са посещавали хотелите около парка преди години, но сега броят им е 

намалял. Понастоящем преобладават българите. Посетителите не търсят от 

хотелиерите информация за националния парк: „За съжаление ние не разполагаме с 

такава. Никой не ни е потърсил да ни я даде. Ще бъде много хубаво, ако има кой да я 

предостави” – е изказаното мнение на повечето от тях.. Хотелиерите са единодушни, 

че ако дирекцията на парка им предостави информация, те ще я качат на сайта на 

хотела, който притежават/управляват. Не хотелиерите, а дирекцията на парка трябва да 

бъде активната страна във взаимоотношенията и сътрудничеството между тях; да 

предоставя нагледни информационни и рекламни материали, да популяризира 

дейностите си на територията на парка, за да привлича посетителите и гостите: „Не ние 

трябва да отиваме в дирекцията за информация, а те трябва да дойдат тук и да ни я 

предоставят” - е най-често споделяното мнение от интервюираните лица, 

предоставящи обекти за подслон в района на парка. 

 Хотелиерите от курортните селища от източната страна на парка, главно от 

Банско и Добринище, са убедени, че не само пешеходният туризъм е привлекателен за 

посетителите, но и културния и познавателния туризъм, тъй като в тези населени места 

има музеи, църкви и манастири, археологически разкопки, светилища и др
27

. В 

Добринище и Сандански има засилена посещаемост през летния сезон и заради 

минералната вода, като в някой хотели има и спа центрове. Независимо от това през 

лятото 80% от туристите се насочват към планината за пешеходни преходи от всички 

страни на парка. 

 Повечето от интервюираните хотелиери са на мнение, че посещаемостта и  

туристическия поток е намалял, но причината не е във финансовата криза. През зимата, 

основната причина е заради липсата на сняг. През 2013 г. по-слабата посещаемост е 

била резултат от по-малкото количество паднал сняг, докато през лятото от няколко 

години има по-голяма посещаемост, така че туристопотокът няма връзка с кризата. 

                                                
26

 Съзнателно екипът направи интервюта с представители на средни и по-малки хотели, като избегна 

големите хотели, които предлагат услуги предимно на конвенционалния туризъм. Анализът на 

интервютата с хотелиери е направен от Атанас Стоилов. 
27

  Вж. по-подробно за културно-историческото наследство на района в т. 1.18. на сборника. 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 

 
 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

303 

 Представителите  на хотелиерския бизнес изтъкват липсата на трайни 

комуникации с дирекцията на парка и обезпечаването на хотели с актуална информация 

(визуална, печатна) за маршрути, обекти и улеснен достъп/подстъпи към парка. Да се 

засили рекламата за парка. Например, в малкия инфо център в Добринище няма 

нагледни рекламни материали и брошури за парка. Необходимо е да се засили и 

образователната дейност, особено към младото поколение, с цел опознаване, 

възпитаване и участие в дейности за опазване на природата, особено в защитени 

територии като НП „Пирин”.  

 Направените интервюта с хижари на възлови и най-посещавани хижи на 

територията на парка биха обезпечили дирекцията на НП „Пирин” с ценна информация, 

мнения и предложения за бъдещото управление на дейностите свързани с ползването 

на парка - туризма и поддържане на туристическата инфраструктура, решаване на 

конфликтни ситуации, контрол и др. От тях се разбира, че хижи като „Яворов”, 

„Вихрен”, „Демяница”, „Каменица”, заслон „Тевно езеро” и др. се посещават от 

любители на планината и пешеходния туризъм почти целогодишно, туристопотокът 

към/в тях непрекъснато се увеличава през последните години, независимо от 

финансовата криза. Активният туризъм започва към края на юни и юли и август е най-

силния сезон, когато денят е дълъг, времето е по-хубаво. Сега има тенденция той да се 

удължава и през септември, защото тогава обикновено не е толкова топло и деня е все 

още голям и е по-стабилен като период (или е дъждовен или е сух) и при ясна прогноза 

се наблюдава туристопоток и в този месец. През летния сезон туристите идват най-

често в почивните и в празнични дни,  отсядат за 2 до 3 нощувки. При зимни походи 

остават за по една нощувка. 

 Освен от българи най-често паркът се посещава традиционно от чехи, поляци, но 

напоследък се наблюдават много израелски туристи, англичани, французи. В 

последните години чешки, словашки и полски организации водят туристически групи с 

комбинирани пътувания, които включват и Пирин. По принцип повечето туристи са 

неорганизирани, но при българите също се наблюдава връщането на традицията на 

организираните преходи от туристически и др. клубове, (т.н. екскурзионни летувания)  

- около 10-15% от туристопотока от предната година отново се включва в този род 

походи. Според един от хижарите кризата се е отразила на посещаемостта най-вече на 

българския турист, докато при западният турист „каквато и криза да е било има 

тенденция на увеличаване всяка година”. При чужденците преобладават по-млади и 

средна възраст хора, докато при българите - средна и по-висока, макар че има 

тенденция към „подмладяване”. Чехи, поляци, германци най-често се качват в най-

високите части на планината (Тевно езеро и други места). При зимния туризъм, освен 

националностите от илюстрираните по-горе данни от проведения мониторинг, в 

последните години Пирин се посещава и от швейцарци и австрийци, които били „много 

очаровани от нашия Пирин… те имат Алпите, но в сравнение красотата между 

Алпите и Пирин е много голяма. Размера на Алпите е толкова голям, че за да видиш 

една гледка ти трябва да ходиш часове, докато в Пирин за един ден виждаш такива 

красоти, които имаш чувството че си буквално в Рая. Те това казват, че тука е Рай 

защото това което се наблюдава при всека една денивелация и при ходене… много им 

харесва” – това са думи на един от хижарите. 

 От балканските държави се наблюдава тенденция на увеличаване на румънски 

туристи, македонци, от време на време „минават” гръцки туристи – всички те правят 

традиционни походи. 
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 Според хижарите поведението на туристите в 

националния парк е адекватно - повечето от тях се съобразяват с това, че се движат в 

защитена територия. Повечето от тях не са за пръв път в планината, но във всички хижи 

има карти и табла на парка и района, които се обновяват, поставя се различна 

информация, брошури и др. рекламни материали. В този смисъл за информационното 

обезпечаване хижарите нямат забележки към дирекцията на парка. 

 

Мнения и предложения на хижарите по отношение на туристическата инфраструктура 

(маркировката и обезопасяването на маршрути): 

 Състоянието е добро, маркировката е осъвременена, но смятат, че има 

още какво да се направи – необходими са още колове, възлови табелки с азимути, 

защото има много по-стари дървени табели от преди петдесет години, които объркват 

хората. Има също недружелюбни планинари, които, ако имат възможност, обръщат 

посоката на табелата и така объркват тези, които не познават пътя;  

 За по-добра ориентация, особено при лоши метеорологични условия, би 

могло освен указателна стрелка, да бъде написано от кой път се идва;  

 На места в хижите има стари карти, които са били на парка, може би е по-

лесно да се осъвременят – особено топографските карти;  

 Маркировката да се осъвремени, защото сега е малко по-различна;  

 Маркировката по маршрута от Тевното езеро към х. „Синаница” има 

нужда от подновяване;  

 Да се направят допълнителни указателни табели;  

 Необходимост от направа на мостчета на определени места, където 

пролет или есен при дъждове се пресичат рекички. 

 

Хижарите препоръчват още на дирекцията на парка: 

- да се регламентират местата за бивакуване/палаткуване около хижите, с цел да 

се избегнат конфликти с туристите и да се опазва ландшафта;  

- да се ограничи пашата край високопланинските езера и недопускането на 

животни по маркирани туристически пътеки.  

 

Туристическите дружества като партньори на парка отправят препоръки за: 

- повече  съвместни дейности при подобряване на туристическата 

инфраструктура в парка в частта онагледяване на туристическите маршрути 

(маркировка, поставянето на табели и др. обозначителни знаци); 

- разчистване и поддържане на туристическите пътеки, да се засили 

упражнявания контрол върху поведението на туристите с цел опазване на природата 

неправомерни посегателства. 

 

 Лентовата туристическа маркировка се оценява като много добра. МОСВ в 

лицето на парковата дирекция обаче трябва да отпуска средства на туристическите 

дружества и на отделни лица, които под неин контрол да поставят и поддържат 

лентовата маркировка, указателните табели и маркировъчни стълбове по маршрутите. 

Изоставянето на немаркираните пътеки (някогашни дърварски и пастирски, дори и тези 

в резерватите), водят до места посещавани най-редовно от бракониери и иманяри, в 

чиито интерес е по тях да няма движение. Затова тези пътеки трябва да се поддържат от 

служителите на парка с помощта на заинтересовани организации и лица по места. 

Обобщаващо мнение на един активен партньор на парка от региона, за неговото 

развитие и препоръки за работа:  
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- Настоящите режими на територията на НП „Пирин“ позволяват както 

развитието на нови и различни форми на туризъм, така и създаване на работни места за 

местните хора. Няма нужда от промяната им. Има необходимост от гъвкавост, от това 

креативните хора да бъдат стимулирани, да има взаимопомощ и сътрудничество.  

- Неправилно е разходването на средства за поставянето на лятна стълбова 

маркировка в района на Превалския циркус. По подразбиране стълбовата маркировка е 

зимна, а не лятна. Поставените жалони насочват към лавиноопасни места. Не отрича 

тяхната полза като ориентировъчни знаци, но дано да няма инциденти. 

- БТС има претенции, базирани на тяхна вътрешна наредба, че са единствената 

организацията, която може да прави туристическа маркировка на територията на 

страната. МОСВ в лицето на парковата дирекция трябва да отпуска средства на местни 

(природозащитни и туристически) организации, както и на отделни лица, които под 

контрола на ДНП „Пирин“, да поставят и поддържат лентовата маркировка, 

указателните табели и маркировъчни стълбове по маршрутите. През последната година 

тъкмо такива лица, доброволно, разходвайки собствени средства, са направили отлична 

лентова маркировка по маршрутите с. Сенокос-връх Пирин (в участъка Сенокос-

местност Водица и в участъка местност Харами бунар -местност Калинкова затока). 

Подобни лица и организации по места трябва да бъдат стимулирани. На тях трябва да 

се отпускат средства и за почистване на маркираните пътеки. Има участъци, които са 

напълно занемарени и труднопроходими – задръстени от храсти, паднали дървета и 

камъни. 

- Понякога се разходват твърде много средства за луксозни рекламни материали, 

от които няма особена полза. 

- Съществуващите към момента маркирани туристически маршрути на 

територията на НП „Пирин“ са достатъчни. След трезва оценка за ползите и вредите, 

може да се помисли за маркиране на пътеките до върховете Безбог и Полежан (Мангър 

тепе) и тази по долината на Влахинска река. В бъдеще се очаква засилване интереса на 

туристите към природните дадености в землищата на селата Влахи и Ощава. Може да 

се помисли за маркиран маршрут и там. 

- Грешка е изоставянето на немаркираните пътеки, които се посещават от 

бракониери и иманяри. Тези пътеки трябва да се поддържат от служителите на парка с 

помощта на заинтересовани организации и лица по места – същите, които трябва да 

поставят и подържат маркировката. Така местните хора ще бъдат приобщени за каузата 

на парка, ще печелят (могат да бъдат наемани и като водачи), ще се намалят пакостите 

причинявани от бракониери и иманяри, ще има достъп до труднодостъпни места при 

евентуални инциденти. 

- Да продължи провеждането на разкопки на съществуващите археологическите 

обекти на територията на парка, но под непрекъснатия контрол на Министерство на 

културата и МОСВ, като за всеки обект поотделно се прецени как да бъде проучен, за 

да може да бъде съхранен и да има максимална полза за местните хора и за страната. 

- Нивото на развитие на контактите и сътрудничеството между ДНП „Пирин“ и 

местните общности варира през годините. Забелязва се една умора и у едните, и у 

другите, едно намаляване на желанието да общуват и работят заедно. Всеки настоява на 

неговото, няма разбиране, не се правят компромиси, а възможности за сътрудничество 

са много. 
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Планинските водачи/ ски учители са много важни партньори на дирекцията на парка от 

гл.т. на подобряване качеството на предлаганите туристически услуги на територията 

на парка, съхраняването на природните дадености и ландшафта, опазването на 

туристическата инфраструктура и др. функции по опазването на защитената територия. 

Затова тяхното участие и сътрудничество с парковото управление е от изключително 

значение и за възпитателните и обучаващи дейности, които парка развива.  

 

 От интервюто с един представител на планински водачи за парка  научихме, че 

такива водачи в Пирин ползват предимно чужденци – групи от двама или малки групи, 

или семейства. Тази услуга се ползва главно от руснаци и англичани - особено през 

лятото. Много от тях  пазаруват недвижими имоти в Банско, които ползват. Най-

популярният маршрут е до х. и вр. Вихрен - най-много туристи идват за Вихрен. 

Според него: „определено ски сезона през зимата е  по-силен сезон – за ски идват 

много туристи. Всъщност истинския туризъм и ако може да се говори за някакви 

приходи от туризъм, това става през зимата”. По думите му всяка година има 

тенденция на слабо покачване броят на хората ползващи ски училище – засега 

предимно чужденци, но и българи, по-малко, но го ползват. 

 В сдружението, което той представлява членуват няколко ски училища. 

Съвместната им дейност с парка е на доброволни начала. „Осиновили” са Байкушевата 

мура и са направили стълбите към нея. ДНП „Пирин” се задължават и са поставили там 

една табелка, че обектът Байкушева мура се поддържа от сдружението. Отдолу има 

надпис: „Целта на всички ни е да се грижим и опазваме околната среда“. Преди 1-2 

години съвместно е направен моста, който е в района на езерото Окото. С 

разрешението на парка също са сложили и табела. Друга съвместна акция с дирекцията 

на парка е участието им при пожара преди няколко години в района на х. „Демяница” - 

във високата част на планината – на вр. Каймак чал в деня на пожара доброволно са се 

изкачили над 150-200 човека вкл. от парка, ПСС, и от Пожарна Безопасност. 

Сдружението е спечелило проект към ДНПП с дейност почистването на 

противопожарни минерализирани ивици.  

Планинският водач одобрява построяването на втората кабинка и разширяването на ски 

зоната. Препоръките му към дирекцията са да регулира нормите за достъп на хора в 

парка и  да ги контролира;  да се повиши като цяло броя на охранителите в парка; да 

продължи и се разшири просветната дейност и обучението на посетителския 

информационен център.  

 

От проведените дълбочинни интервюта с представители на местната власт
28

 

от общините в прилежащата територия на парка изпъкват най-вече проблеми, свързани 

с тяхното развитие. Според тях взаимоотношенията между дирекцията на парка и 

общините си нуждаят от по-добра комуникация и взаимодействие между двете 

институции. В действащият план за управление не е заложен въпросът за развитие на 

общините и общинските територии в парка. Всяка от страните си има свой път на 

работа, съобразно с това какво законът е вменил, но слабите страни се дължат и на 

субективни фактори, доколко са активни директорите и кметовете. Изтъква се 

необходимостта от засилване на партньорство с дирекцията на парка, която би трябвало 

да е по-активната страна. Според местната власт настоящият (2004-2013 г.) план за 

управление е изключително консервативен и рестриктивен (ограничава се пашуването, 

санитарната сеч и др.), пречи и не се стимулира икономическото развитие на общините 

                                                
28

 Анализът на интервютата с представителите на местната власт е направен от Атанас Стоилов. 
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от района като едновременно с това да се съхранява и природата. За зоните за отдих и 

спорт планът няма никаква корекция през последните 10 години. Планът сега спъва и 

пречи и не може актуализацията да става все едно, че се приема нов план. 

Това, което се забелязва, е че паркът отива под егидата на резерват. В другите 

паркове поне се прави санитарна сеч, има места, които могат да се използват за 

индустрията, за животновъдството, за селското стопанство. В момента тези много 

важни роли са занижени. Забранява се пашуването, забранява се ползването, затова има 

такива колизии. Има ветровал, в който оставят дървата да гният, вместо да се насекат и 

дадат на хората. 

Планът за управление от гледна точка на икономическото развитие и социалните 

придобивки е възпиращ и не отговаря на действителността. Като няма икономика  

делът на незаконната сеч става по-висок. Хората секат и не питат това парк ли е или не. 

Затова трябва да се създаде възможност за икономическо развитие. След като има 

икономическо развитие – нови лифтове и ски писти – ще намалява посегателството 

срещу природата. Действащият план забранява това.  

 Според представителите на местната власт, никой не знае кой закон е по-

специален - ЗУТ, ЗЗТ, във основа на които се прави ПУ. Кой от тези закони е 

водещият? Общините са стопани на територията, в която влиза част от парка, но се 

оказва, че в тази част  не може да се планира нищо. Предлагат да се предвиди и в новия 

план да има един по-далечен хоризонт. В плана точно трябва да се маркират 

маршрутите за колоездене, за катерене и други дейности.  

 Заплаха за парка са автомобилите и моторните шейни, които трябва да се 

забранят. Качването им до в. Вихрен, до Тевно езеро и др. места е предпоставка за 

огромно бракониерство - стигат на места, където човек не би стъпил. 

Друг проблем са хижите, които повечето са собственост на БТС и са дадени на 

наемодатели, които не се занимават с туризъм и контролът върху тях е анонимен. 

Хижите не отговарят на санитарно-хигиенните норми и на изискванията за 

безопасност. Нямат пречиствателни станции и всичко отива във водата. Трябва да се 

категоризират и подобрят условията за престой в тях.  

За доброто на района е необходимо да се развива туризма. За едни кметове 

туризмът е приоритет за развитие и те подкрепят разширяването на ски зоните - да се 

изградят допълнителни писти и лифтове, в Банско, Добринище и м. „Кулиното” край 

Разлог, след внимателен оглед на маршрути, местообитания, да не се засягат 

защитените видове. Местността „Кулиното” да има 5 изходни пункта. Единият е 

Кресна, другият е Симитли, оттам кабинката да се качва на в. Пирин. Следващите 

изходени пунктове са съответно Кулиното и Пирин Голф за Банско и Разлог. Предлага 

се за зоната на х. „Яворов” да бъдат пуснати някои пътеки, да бъдат включени някои 

зони за пашуване.Това трябва да стане на места, които не са ценни за екологията и не 

пречат за опазване на околната среда и на парка като природна забележителност. Добре 

било половината от концесионната такса да се връща в общината (сега не е така), както 

е в предписанията на закона за подземните богатства. Може държавата целево да връща 

една част от таксата на парка за възстановяване, за поражения нанесени от хората, „а не 

тези пари да потъват някъде в МОСВ незнайно за какво или пък в дирекцията на 

парка за заплати”.  

За други кметове - по-малко свързани с туризма, приоритет е поминъкът на 

местното население – животновъдство, добив и преработка на дървесина, работни 

места, развитие на услугите, вкл. социални дейности.  
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От фокус групата с представители на културно-образователни институции се оценява 

високо партньорството с дирекцията на парка и посетителския център, особено в 

областта на създаването на нови образователни пособия за планината и обучението в 

екосъобразни практики и подходи (зелени училища, скаутски лагери през лятото, в 

организирането и реализирането на различни конкурси и др. ). Основната им препоръка 

е за разширяване на практическото обучение и създаването на повече форми, свързани 

с конкретно наблюдение на обекти в планината и повече конкретни занимания сред 

природата, които да насърчават изследователския дух у децата и учениците. Да се 

разширят образователните програми и към възрастните и насърчаването на различни 

форми на доброволчество. Музеите добре си сътрудничат с дирекцията на парка 

(организиране на изложби и публикации). Все още обаче локалния патриотизъм пречи 

за създаването на по-тесни връзки между отделните музеи в региона и за създаването 

на общ туристически продукт и нови културни маршрути, както и от включване на 

информация за културно-историческите обекти на сайта на парка в Интернет. Изказа се 

мнение, че е невъзможно възстановяването на местните занаяти, но се увеличават 

събитията в празнично-обредния календар на населените места района около парка 

(събори, фолклорни фестивали, изложби и др.). 
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1.16.7.13.4. Анкета сред посетители на НП „Пирин” (летен сезон 2014 г. – зимен 

сезон 2014-2015 г.) 

 

 През летния (юли-септември 2014 г.) и през зимния сезон (13 декември 2014 г. 

31 януари 2015 г.) се проведоха анкети със случайно избрани посетители на НП 

„Пирин” – българи и чужденци - по метода на „отзовалите се”.  

 

 През летния сезон анкетите са направени в няколко паркови района, като са 

използвани преброителните пунктове, на които се е извършвал мониторинга на 

туристопотока в парка – м. Бетоловото, х. Яворов, х. Бъндерица, х. Вихрен, м. Попови 

ливади, с. Рожен и с. Илинденци със случайно избрани посетители на НП „Пирин”. 

Анкетирани са 190 българи  (110 мъже и 78 жени) и 28 с чужденци, посетили парка 

през този сезон (табл. 1). През зимата анкетите са правени само в 3 ПР на основните 

изходни пунктове за каране на ски, както и в хотели в гр. Банско.
29

 

 
Таблица 1.16.7.13.4.1. Профил на анкетираните посетители на НП „Пирин” – летен сезон 2014 

г. и зимен сезон 2014-2015 г.  

 

Летен сезон 2014 г.  Зимен сезон 2014-2015 г. 

Анкетите са направени в 4 паркови района 

(„Баюви дупки”, „Вихрен“, „Трите реки” и 

„Синаница“) 

Анкетите са направени в 3 паркови района 

(„Баюви дупки”, „Вихрен“ и „Безбог“) 

Анкетирани са 190 българи (110 мъже и 78 

жени) 

Анкетирани са 180 българи (97 мъже и 78 

жени
30

) 

91% от всички посетители на парка са в 

активна възраст до 60 г.  От тях най-голям е 

делът на лицата във възрастовата група 30-44 

г. (37%), следвани от младежите до 30 г. 

(31%). 

95% от всички анкетирани са в активна 

възраст до 60 г. От тях близо половината 

(48,6%) са между 30-44 г., а една трета са 

във възрастовата група 45-59 г. 

Сравнително висок е образователния статус на 

посетителите - 60% от всички анкетирани са с 

висше образование, 30% - със средно, 

полувисше или завършен колеж. 

Висок образователен статус - 65% от 

посетителите имат висше образование; една 

трета са със средно и по-ниско образование.  

Социалният статус на анкетираните също е 

сравнително висок – 59% са работещи, 15% - 

самонаети или работещи на свободна 

практика, учащите са около 14%. 

Висок социален статус - 63% са работещи, 

23% - самонаети или работещи на свободна 

практика, учащите са около 7%. 

Голямото мнозинство (88%) посетители на 

парка са градски жители– от тях софиянци са 

37,8%. 

97% са градски жители – от тях софиянци 

са 40%, а жители на областни градове са 

33% 

 

81% от анкетираните през лятото и 87% от анкетираните през зимата знаят за 

статута на по-голямата част от Пирин планина като национален парк. Сравнителният 

анализ на данните от двете анкети показва различните интереси, ценности ориентации, 

мнения и оценки за развитието на парка на двете групи посетители, анкетиране в двата 

най-посещавани сезона в него.  

                                                
29

 Обработката и обобщението на данните от анкетата, илюстрирани в таблиците, са подготвени от 

социолозите Ваня Терзиева и Богданка Дерменджиева . 
30

   5 лица не са посочили пола си. 
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При летните посетители в 85% от случаите предпочитаните посещения са през 

лятото, а 30% - през зимата, съответно предимно с цел планински туризъм, почивка и 

разходки и каране на ски. Предпочитани места за посещение на територията на парка са 

основните туристически маршрути в парка и свързаните с тях хижи, върхове, езера, 

резервати, местности и други природни забележителности. В повече от две трети от 

всички отговори се посочват приятелите и познатите като основни източници на 

информация за това кои места да бъдат посетени в парка, следвани от Интернет 

източници и от лични предишни посещения в парка. В 17 случаи е посочена страницата 

на НПП в Интернет като пътеводител за настоящия избор на маршрута.  

 

За анкетираните зимни посетители, които в голямото си мнозинство са скиори, 

естествено предпочитанията са за този сезон (81% от всички отговори) и то за да карат 

ски, но една трета от тях посещава парка и през лятото – главно за почивка и отдих 

и/или планински туризъм. Освен практикуването на зимните  спортове, при настоящето 

си посещение, хората посещават и интересните природни и исторически 

забележителности и минералните извори в района, разходките в ниските части на 

планините, а в отделни случаи и преходи до по-високите части на планината и др. 

 

При летните посетители преобладават добрите и средни оценки за 

разнообразието на наличните туристически маршрути, за състоянието на наземната и 

вертикална маркировка, маркирането на зимните маршрути и обозначаването на 

лавиноопасните райони, достъпността до природни забележителности и красиви места, 

за броя на туристическите обекти и кътове за краткотраен отдих, условията за 

настаняване и подслон и др. (табл. 2). Най-лошите оценки са дадени за наличието на 

съдове за събиране на отпадъци при обектите за подслон, за наличните условия за 

покупка на храна, както и за техническо обезопасяване на доказано опасни участъци на 

територията на парка. 

 

При зимните посетители – главно скиори и сноубордисти, дават добри оценки на 

основни „инфраструктурни” нужди/потребности като условия за подслон и хранене, 

състояние на лифтове и влекове, наличие и състояние на ски гардероби и екипировка,  

но също и на достъпност до природни забележителности и красиви места, разнообразие 

на регламентираните туристическите маршрути. Най-лошите оценки и при тях са за 

недостига на съдове за събиране на отпадъци при обектите за подслон и др. публични 

места (табл. 2). 
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Таблица 1.16.7.13.4.2. Оценка на състоянието на дейности и  услуги, предлагани на територията на НП „Пирин” анкета летен и зимен  сезон (в %) 
 Летен сезон  Зимен сезон 

Добро Средно Лошо 
Не съм 

ползвал 
Добро Средно Лошо 

Не съм 

ползвал 

Разнообразие на регламентираните туристическите 

маршрути  
50,5 34,6 4,8 9,6 40,9 34,7 1,7 21,0 

Състояние на наземна и вертикална маркировка по 

пътеки от регламентираните туристическите 

маршрути 

43,1 39,9 9,6 6,9 35,4 38,3 5,1 19,4 

Маркиране на зимните маршрути и обозначаване на 

лавиноопасните райони  
20,9 25,8 11,0 41,8 30,5 32,8 5,6 29,4 

Техническо обезопасяване на доказано опасни 

участъци 
18,4 36,8 17,3 27,0 24,9 41,0 6,9 25,4 

Достъпност до природни забележителности и красиви 

места  
67,6 26,1 1,6 4,3 48,9 27,0 4,0 18,4 

Брой на туристическите обекти и съоръжения – 

тематични екопътеки, чешми, погледни места, кътове 

за краткотраен отдих с огнище, заслони и др.  

40,1 41,2 8,0 10,2 37,6 34,1 4,0 22,5 

Условия за настаняване и подслон  41,0 35,1 11,2 11,7 44,8 38,5 2,9 12,1 

Условия за хранене 42,6 35,1 13,3 8,0 50,8 38,5 3,4 5,6 

Условия за покупка на храна  23,7 37,6 22,6 15,1 45,2 32,8 9,0 11,3 

Състояние на ски пистите  31,7 14,8 0,5 51,9 35,0 39,0 8,5 15,8 

Състояние на лифтове и влекове 35,3 15,5 1,1 47,1 44,1 34,5 6,2 13,6 

Наличие и състояние на ски гардероби и екипировка  29,4 12,3 2,1 55,1 40,3 21,6 0,6 35,8 

Кошчета/съдове за събиране на отпадъци при 

обектите за подслон  
26,9 38,2 25,8 8,1 33,7 44,0 16,0 4,6 

Онагледена информация за маршрути, карти, 

пътеводители, забележителности, опасни участъци, 

правила за поведение в парка  

34,0 47,9 10,6 6,4 33,3 39,5 7,9 17,5 
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Голямото мнозинство от анкетираните летни посетители не са ползвали услугите 

на посетителско-информационните центрове на НП „Пирин” в Банско и Сандански, 

като 13% от всички тях въобще не знаят за тяхното съществуване. Основен източник на 

информация за местата/маршрутите, които са избрали за посещение е от приятели, 

колеги и познати, а значително по-малка част от анкетираните са посочили от 

предишни посещения в парка, от Интернет източници, вкл. и от социалните мрежи. 

Близо 80% от анкетираните през зимния сезон също не са ползвали услугите на 

посетителско-информационните центрове на парка.  

 

Анкетираните посетители на НП „Пирин” имаха възможност да споделят в свободен 

текст своите виждания за това как той да се развива в бъдеще. Споделените от 

посетителите виждания бяха групирани в сродни или идентични мнения и така се 

обособиха общите насоките/ направленията, в които хората виждат развитието на 

парка, показани в табл. 3. 

Обобщените данни показват известни, дори контрастни различия във визиите на 

анкетираните в различните сезони, което показва, че целта на посещението в парка, вкл. 

и сезона, през който е направено от различни 

   

Обединяващо мнение и за двете групи анкетирани посетители е тяхното признание и 

виждане за развитието на парка и в бъдеще като „защитена територия и национален 

парк на България” – 30% от летните и 27% от зимните посетители дават отговори в 

тази насока. 

 

За летните посетители – водещи са мненията на хората, Пирин да се запази като 

Национален парк/ защитена територия, защото е национално богатство („да се запази 

дивата природа, екологичното равновесие, статута на национален парк,  да се 

съхрани това природно богатство, колкото се може по-малко човешка намеса). На 

второ място във виждането за бъдещето на парка е поддържане на туристическата 

инфраструктура в парка (подновяване маркировката, подобряване на обозначенията – 

знаци, табели, поддържане на екопътеките и маршрутите,  условията в 

хижите/заслоните/местата за настаняване и подслон, по-добро уреждане на места 

позволени за бивакуване, обезопасяване на маршрутите и др.) 

 

Летните посетители отдават също значение на бъдещо „поддържане на 

туристическата инфраструктура в парка” и развитие на „информационно-

комуникационни и образователни дейности” в него, „подобряване на пътната и 

транспортната инфраструктура”, с цел по-добра достъпност в подходите към парка, 

са също сред често споделените мнения за бъдещото развитие на националния парк.  

 

„Подобряване на условията за ски туризъм”, изграждането на нови ски писти, лифтове 

и влекове,  построяването на втори кабинков лифт в Банско е водеща визия за бъдещето 

на парка сред анкетираните посетители на НП Пирин през зимния сезон. „Паркът да се 

развива като спортно-туристически обект” се среща четири пъти повече в отговори 

на посетители през зимата. 

 

Най-големи „сезонни” различия между анкетираните се наблюдават във визията „да се 

ограничи/ забрани всякакво строителство в парка” – посетителите, които поддържат 

това мнение, анкетирани през лятото са три пъти повече от тези през зимата.  
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Значими са различията между анкетираните посетители през лятото и зимата по 

отношение на избора на едно от двете полярни твърдения за приоритет в бъдещото 

развитие на НП „Пирин”. Близо 80% от анкетираните през лятото изразяват съгласие с 

това твърдение, което посочва паркът да се запази като защитена територия на 

природното наследство с балансирано развитие на летен и зимен/ски туризъм.  

При зимните посетители това твърдение се споделя от малко над половината от 

анкетираните, докато делът на тези, подкрепящи насърчаването и разрастването на  

спортно-туристическите дейности, с цел подобряване на социално-икономическото 

положение на местните хора, населяващи прилежащите територии на парка  

е 40%  (фиг. 1 и фиг. 2). 

 

Все пак, поддръжниците и на двете твърдения признават водещата роля на НП „Пирин” 

като природна ценност и богатство с национално и международно признание. 
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Таблица 1.16.7.13.4.3. Как да се развива в бъдеще НП „Пирин”? 

 

 

Лято 2014 г. Зима 2014 – 2015 г. 

Отговори 
% от 

всички 

случаи 

Отговори 
% от 

всички 

случаи 
N 

% от 

брой 

отговори 

N 
% от брой 

отговори 

Да се запази като Национален парк/ защитена територия 43 22,1 30,1 40 20,1 27,2 

Балансирано развитие между запазването на природата и 

развитието на туризма 
5 2,6 3,5 11 5,5 7,5 

Развитие на пешеходен летен, зимен и алтернативен 

туризъм 
15 7,7 10,5 10 5,0 6,8 

Поддържане на туристическата инфраструктура в парка 39 20,0 27,3 19 9,5 12,9 

Да се ограничи/ забрани всякакво строителство в парка 27 13,8 18,9 10 5,0 6,8 

Поддържане и опазване на горите 7 3,6 4,9 6 3,0 4,1 

Подобряване на условията за ски туризъм 4 2,1 2,8 50 25,1 34,0 

Разширяване на информационно-комуникационни и 

образователни дейности, информационната 

инфраструктура в парка, реклама и маркетинг 

14 7,2 9,8 4 2,0 2,7 

Подобряване на пътната и транспортната инфраструктура 12 6,2 8,4 5 2,5 3,4 

Паркът да се развива като спортно-туристически обект 3 1,5 2,1 13 6,5 8,8 

Паркът да бъде още по-достъпен за посетители 3 1,5 2,1 1 0,5 0,7 

Повече инвестиции, повече инфраструктура 3 1,5 2,1 5 2,5 3,4 

Друго 9 4,6 6,3 18 9,0 12,2 

Одобрява сегашното положение, няма мнение 11 5,6 7,7 7 3,5 4,8 

Общо 195 100,0 136,4 199 100,0 135,4 
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Фиг. 1.16.7.13.4.1. Кое от двете твърдения е по-близо до вашето мнение? (летен сезон) 

 

 

 
Фиг. 1.16.7.13.4.2. Кое от двете твърдения е по-близо до вашето мнение? (зимен сезон) 

 

 

 

Анкетните карти на български и английски език са приложени съответно в 

Приложение 1.16.7.13.4.1. и Приложение 1.16.7.13.4.2.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.16.7.13.1.1. 

 

  

МЕТОДИКА НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ „НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРК И ХОРАТА” 

 

І. МЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Методиката на настоящото изследване включва следните елементи: 

 

 Методика на извадката със следните основни характеристики: 

 

- Тип – национална, представителна за населението на страната на 16 и повече години. 

- Обем 1000 лица от цялата страна. 

- Брой гнезда – 125 гнезда, покриващи територията на цялата страна по 8 души в 

гнездо. 

- Вид – тристепенна гнездова (първа степен – прост случаен подбор на гнездата; втора 

степен – подбор на жилищата, в които се търсят респондентите и трета степен - подбор 

на лицата за изследване) 

 

 Методика на регистрацията – преки индивидуални стандартизирани 

интервюта по местоживеене (face-to-face interview). Интервюерът/анкетьорът задава 

въпросите, а респондентът посочва отговора, който най-точно отразява неговото лично 

мнение, становище, оценка и т.н., които анкетьорът записва дословно, без да коментира 

и без да изразява свое собствено мнение. 

 

 Методика на обработката на данните – чрез SPSS за WINDOWS: 

изготвяне на макет на променливите от въпросника по който ще бъде осъществено 

въвеждането на данните; 

- въвеждане на получената информация; 

- генериране на системен файл; 

- чистене на файла; отразяване на логическите зависимости 

- статистико-математическа обработка на данните – съставяне на едномерни и 

двумерни разпределения и статистически зависимости хи-квадрат, коефициент на 

Крамер за нуждите на анализа на връзките между заложените във въпросника 

променливи. 

 

 Научно-изследователски инструментариум: 

- Стандартизиран въпросник за пряко индивидуално интервю (face-to-face 

interview) - на всички респонденти се задават едни и същи въпроси, с едни и същи, 
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предварително формулирани отговори към тях. По този начин се повишава 

достоверността на емпиричните данни, защото на практика за всички респонденти 

въпросите и отговорите към тях са напълно еднакви.  

- Инструкция за интервюера за провеждане на изследването - за да бъде 

методически коректно събрана информацията по еднакъв начин от всички анкетьори, 

всички теренни изследователи трябва да спазват едни и същи стандарти, да работят по 

един и същ начин, да изпълняват едни и същи изисквания. За да се намалят 

отклоненията до минимум, писмената инструкция съдържа начина на подбор на 

респондентите и изискванията за попълване на въпросника. 

- Описание на гнездото – включва данни за извършения от анкетьора обход, 

данни за изследваните лица (име, адрес, телефон)и причините поради които част от 

потенциалните респонденти не са се включили в изследването. Въз основа на 

описанието на гнездото се изчислява response rate на изследването. 

 Организация работата на терена – отнася се до  разпределение на работата 

между отделните анкетьори, контрол върху качеството на работата и спазване на 

изискванията за работа на терен, което се извършва от методистите на проекта и 

ръководителите на анкетьорски екипи в съответната област.  

 

 Персонално обучение на анкетьорски екипи и ръководителите на 

анкетьорски екипи 

Освен разработената писменна инструкция се провежда и обучение/ инструктаж на 

анкетьорите и ръководителите на анкетьорски екипи. Това е от ключово значение за 

качеството на работата на терен.  

Обучението и за едните, и за другите е задължително. 

То ще се осъществи на две нива: 

- обучение на ръководителите на анкетьорски екипи от цялата страна, което ще 

бъде проведено от авторите и методистите на изследването; 

- обучение на анкетьорите по места от ръководителите на екипи. 

 

Темите за обучението на ръководителите и анкетьорите се отнасят до: 

- администриране: планиране на интервюта и срокове на изследването; 

продължителност на интервюто; 

- преглед на всички материали от изследователския инструментариум – 

въпросник, описание на гнездото, инструкция; 

- разясняване на методиката на извадката; 

- начина на обход и на подбор на жилищата, в които се търси потенциалният 

респондент; 

- процедури за определяне на респондента и установяване на контакт с него, кога 

да бъде посетен; 

- попълване на описанието на гнездото. 

Тъй като анкетьорските екипи са с дългогодишен опит изискванията към поведението и 

специфичната теренна работа (убеждаване на лицето в анонимността на изследването, 

осигуряване на конфиденциалност на информацията, работа с трудни респонденти, 

етичните изисквания към анкетьора, прецизността и точността в работата и др.) не се 

налага да се обсъждат. 

 Разработване на схема за логически контрол на попълнените анкетни 

карти - преди въвеждането на данните в компютъра на всички попълнени въпросници 
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се извършва персонален логически оглед, за да се отстранят евентуалните технически 

неточности и нарушени логически връзки между въпросите. Логическият оглед 

повишава гаранцията за високо качество на получената емпирична информация. 

 

ІІ. МОДЕЛ И ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА  

Моделът и обемът на извадката гарантират представителността на изследването 

давайки равен шанс на всяко лице от генералната съвкупност да бъде единица за 

изследване, т.е. да се даде възможност за екстраполиране мнението на изследваните 

лица за цялата генерална съвкупност.  

При настоящото изследване се използва тристепенна гнездова извадка с обход. 

Формирането й преминава през три етапа. На първия етап с помощта на кумулативна 

колона се дефинират териториалните подразделения (гнезда). По случаен начин и при 

спазване на определени изисквания се избират 125 първични единици (гнезда) за 

цялата страна и за всички типове населени места на базата на Таблица на българските 

граждани, получена от ГРАО, което представлява генералната съвкупност. Генералната 

съвкупност съдържа около 12 265 секции.  

Подборът на единиците (гнездата) се осъществява по следния начин:  

 Всички избирателни секции се подреждат в списъци, съдържащи номера на 

секцията, името на населеното място, областта и съответна община, както и броя на 

избирателите във всяка една от тях.  

 Стъпката за подбор на гнездата се изчислява по следната формула: 

m

M
km 

,
         където: 

km – стъпка на подбора 

M – генерална съвкупност от първични единици (секции/ гнезда) 

m – извадка от първични единици (гнезда) 

 Избира се случайно число от интервала k0(1:km), което служи за определяне на 

първата единица от извадката. 

 Към първоначалната единица се добавя km толкова пъти, колкото е необходимо, 

за да се постигане крайният обем единици в извадката, или в конкретния случай 125 

(гнезда). 

 

Тази процедура по подбор осигурява следните характеристики на извадката: 

- гнездата са избрани с вероятност, пропорционална на големината им; 

- извадката е пропорционално разпределена на територията на страната и включва 

всички типове населени места (столица, областни градове, малки градове, села). 

Използването на статистическата информация за избирателните секции е свързана с 

териториалното дефиниране на самите гнезда. На втория етап се определя по случаен 

път стартова точка (отново по случаен път получена от ГРАО), която ще бъде 

използвана за начало на обхода при непосредствения избор на респонденти. Третата 

степен включва подбора на самите респонденти.  

При този обем на извадката (1000 лица) размерът на стохастичната грешка е изчислен 

по формулата: 

 






















n
N

n

n

pp
zp 11

1 , 
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Където z е гаранционният множител; p е оценяваният относителен дял; n е обемът на 

извадката; N е обемът на генералната съвкупност;  е коефициентът на 

вътрешногнездова корелация; 





n е броят на единиците в гнездото.  

При обем на извадката от 1000 души границите на стохастичната грешка варират 

между 1,8% - 3,1% (при относителни дялове 5 – 50%). 

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ФОРМИРАНЕ НА СЛУЧАЙНАТА ТЕРЕННА ИЗВАДКА - 

ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ, НА ЖИЛИЩАТА И НА 

РЕСПОНДЕНТИТЕ.  

 

На първия етап от формиране на извадката са подбрани 125 гнезда за цялата страна. За 

всяко гнездо е посочен конкретен адрес, наречен стартова точка. 

Подборът на жилищата и на респондентите се извършва по метода на случайната 

теренна извадка. Използването на този метод дава равни шансове на всяко лице от 

генералната съвкупност да бъде интервюирано и осигурява представителност на 

изследването. В процеса на изследването методът на случайната теренна извадка се 

реализира на практика чрез обхода на жилищата на респондентите, започвайки от 

стартовата точка, посочена за гнездото. 

При обхода има две задължителни ключови изисквания (понятия): 

 Обходът се прави задължително и винаги надясно. 

 За определяне жилищата на потенциалните респонденти се взима всяко второ 

жилище. 
За определяне на конкретния респондент в попадналото при обхода жилище се 

интервюира лицето, което последно е имало рожден ден. 

 

Едномерното честотно разпределение на данните от национално представително 

изследване на общественото мнение „Националният парк и хората“ – НП Пирин е 

приложено в отделен файл - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.13.1.2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.13.2.1. 

 

МЕТОДИКА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

„ПИРИН“  

 

І. МЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Методиката на настоящото изследване включва следните елементи: 

 

 Методика на извадката със следните основни характеристики: 

 

- Тип – регионална, представителна за населението на седемте прилежащи 

на НП „Пирин“ общини на възраст 16 и повече години.  

- Обем 600 лица от седемте прилежащи на НП „Пирин“ общини. 

- Брой гнезда – 75 гнезда в 35 населени места, покриващи територията на 

избраните общини като се интервюират по 8 души в гнездо. 

- Вид – тристепенна гнездова (първа степен – прост случаен подбор на 

гнездата; втора степен – подбор на адресите/жилищата, в които се търсят 

респондентите и трета степен - подбор на лицата за изследване) 

 

 Методика на регистрацията – преки индивидуални стандартизирани интервюта по 

местоживеене (face-to-face interview). Интервюерът задава въпросите, а респондентът 

посочва отговора, който най-точно отразява неговото лично мнение, становище, оценка 

и т.н., които анкетьорът записва дословно, без да коментира и без да изразява свое 

собствено мнение.  

 

 Методика на обработката на данните – чрез SPSS за WINDOWS: 

- изготвяне на макет на променливите от въпросника по който ще бъде осъществено 

въвеждането на данните; 

- въвеждане на получената информация; 

- генериране на системен файл; 

- чистене на файла; 

- статистико-математическа обработка на данните – съставяне на едномерни и двумерни 

разпределения и статистически зависимости хи-квадрат, коефициент на Крамер за 

нуждите на анализа на връзките между заложените във въпросника променливи. 

 

 Научно-изследователски инструментариум: 

- Стандартизиран въпросник за пряко индивидуално интервю - на всички 

респонденти се задават едни и същи въпроси, с едни и същи, предварително 

формулирани отговори към тях. По този начин се повишава достоверността на 

емпиричните данни, защото на практика за всички респонденти въпросите и отговорите 

към тях са напълно еднакви.  
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- Инструкция за интервюера за провеждане на изследването - за да бъде методически 

коректно събрана информацията по еднакъв начин от всички анкетьори, всички 

теренни изследователи трябва да спазват едни и същи стандарти, да работят по един и 

същ начин, да изпълняват едни и същи изисквания. За да се намалят отклоненията до 

минимум, писмената инструкция съдържа начина на подбор на респондентите и 

изискванията за попълване на въпросника. 

- Описание на гнездото – включва данни за извършения от анкетьора обход, данни за 

изследваните лица (име, адрес, телефон)и причините поради които част от 

потенциалните респонденти не са се включили в изследването. Въз основа на 

описанието на гнездото се изчислява response rate на изследването. 

 

 Организация работата на терена – отнася се до разпределение на работата между 

отделните анкетьори, контрол върху качеството на работата и спазване на изискванията 

за работа на терен, което се извършва от методистите на проекта и ръководителя на 

анкетьорски екип в областта.  

 

 Разработване на схема за логически контрол на попълнените анкетни карти - 

преди въвеждането на данните в компютъра на всички попълнени въпросници се 

извършва персонален логически оглед, за да се отстранят евентуалните технически 

неточности и нарушени логически връзки между въпросите. Логическият оглед 

повишава гаранцията за високо качество на получената емпирична информация. 

 

ІІ. МОДЕЛ И ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА  

Моделът и обемът на извадката гарантират представителността на изследването 

давайки равен шанс на всяко лице от генералната съвкупност да бъде единица за 

изследване, т.е. да се даде възможност за екстраполиране мнението на изследваните 

лица за цялата генерална съвкупност.  

Приложен е гнездови подбор, който позволява с по-малък обем да се осигури 

желаната точност на оценките. При настоящото изследване се използва тристепенна 

гнездова извадка с обход. 

За целите на изследването са подбрани общините, прилежащи на НП „Пирин“ – 

Сандански, Гоце Делчев, Разлог, Банско, Симитли, Кресна и Струмяни. За база при 

формирането на извадката е използвана Таблица на българските граждани, получена от 

ГРАО, която отразява териториалното разпределение на населението. 

Формирането на извадката преминава през три етапа. На първия етап с 

помощта на кумулативна колона се дефинират териториалните подразделения (гнезда). 

По случаен начин и при спазване на определени изисквания се избират 75 първични 

единици (гнезда) за седемте прилежащи на НП „Пирин“ общини и за всички типове 

населени места в тях. Подборът на единиците (гнездата) се осъществява по следния 

начин:  

 Всички избирателни секции от седемте изследвани общини се подреждат в списъци, 

съдържащи номера на секцията, името на населеното място, съответна община, както и 

броя на избирателите във всяка една от тях.  

 Стъпката за подбор на гнездата се изчислява по следната формула: 

m

M
km 

,
 

където: 
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km – стъпка на подбора 

M – генерална съвкупност от първични единици (секции/ гнезда) 

m – извадка от първични единици (гнезда) 

 Избира се случайно число от интервала k0(1:km), което служи за определяне на първата 

единица от извадката. 

 Към първоначалната единица се добавя km толкова пъти, колкото е необходимо, за да се 

постигане крайният обем единици в извадката, или в конкретния случай 75 (гнезда). 

 Тази процедура по подбор осигурява следните характеристики на извадката: 
- гнездата са избрани с вероятност, пропорционална на големината им; 

- извадката е пропорционално разпределена на територията на прилежащите на 

НП „Пирин“ общини и включва всички типове населени места (градове центрове на 

общини, други градове и села). 

На втория етап се определя по случаен път стартова точка за всяко гнездо 

(отново по случаен път получена от ГРАО), която ще бъде използвана за начало на 

обхода при непосредствения избор на респонденти.  

Третата степен включва подбора на самите респонденти.  

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ФОРМИРАНЕ НА СЛУЧАЙНАТА ТЕРЕННА ИЗВАДКА - 

ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ, НА ЖИЛИЩАТА И НА 

РЕСПОНДЕНТИТЕ.  

На първия етап от формиране на извадката са подбрани 75 гнезда за седемте 

изследвани общини. За всяко гнездо е посочен конкретен адрес, наречен стартова 

точка. 

 

Подборът на жилищата и на респондентите се извършва по метода на 

случайната теренна извадка. Използването на този метод дава равни шансове на 

всяко лице от генералната съвкупност да бъде интервюирано и осигурява 

представителност на изследването. В процеса на изследването методът на случайната 

теренна извадка се реализира на практика чрез обхода на жилищата на респондентите, 

започвайки от стартовата точка, посочена за всяко гнездо. 

 

При обхода има две задължителни ключови изисквания (понятия): 

 Обходът се прави задължително и винаги надясно. 

 За определяне жилищата на потенциалните респонденти се взима всяко второ 

жилище. 
 

За определяне на конкретния респондент в попадналото при обхода жилище 

се използва процедурата на „Последния рожден ден“, т.е. интервюира се лицето, което 

последно е имало рожден ден. Този метод е лесно приложим, осигурява 

представителност по основните демографски характеристики на лицата и съдейства за 

убеждението на анкетирания за неговата анонимност, т.е. че е включен в изследването 

съвсем случайно. 

 

Във всяко гнездо, спазвайки правилата, трябва да се направи адресен обход, с помощта 

на който да бъдат ИНТЕРВЮИРАНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 8 ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 16 И ПОВЕЧЕ 

ГОДИНИ.  

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
 

 

 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

323 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.16.7.13.2.2. 

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“ 

октомври – ноември 2014 г. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНТЕРВЮЕРА 

 

1. НАЙ-ОБЩО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ОСНОВЕН ПОНЯТИЕН АПАРАТ 

Социално-икономическото изследване на населението в района около Национален парк 

„Пирин” е част от разработването на „План за управление на Национален парк „Пирин“ 

за периода 2014 -2023 година” по проект „Устойчиво управление на Национален парк 

„Пирин“ и резерват „Тисата”, който се осъществява от Пролес Инженеринг ООД. 

Основната цел на настоящото изследване е да установи познаването, връзката и 

отношението на хората, живеещи в непосредствена близост до НП „Пирин“ със самия 

Парк, степента на въвличането /общуването им с Парка; реалните ползи за поминъка 

на хората от ресурсите на Парка. Ще се изследват най-честите практики на ползване на 

ресурси от Парка и съответно нагласите за ползването и опазването му; за мнението на 

местните хора как да се развива Паркът в бъдеще. С изпълнението на основната цел 

на изследването ще се осигури качествена и достоверна информация, необходима за 

актуализиране на Плана за неговото управление. 

Верността и качеството на резултатите от изследването в много голяма степен 

зависят от качеството на работата на анкетьорския екип, който ще го осъществя. 

Както при всяко емпирично изследване, така и при настоящото, работата на 

интервюерите е от особено голямо значение за постигането на неговите цели, за 

достоверността и обективността на регистрираната информация. Спазването от 

всички теренни изследователи на единните стандарти за провеждане на изследването, 

на изискванията за подбор на респондентите и за обективното регистриране на 

информацията е основната гаранция за адекватността на анализа, правилността на 

изводите и ефективността на препоръките за формирането на политики, отнасящи се 

до актуализирането на Плана за управление на НП „Пирин“. 
Някои основни понятия, свързани с изследването: 

 Защитена територия – съгласно Закона за защитените територии има 6 

категории защитени територии: резерват; национален парк; природна забележителност; 

поддържан резерват; природен парк; защитена местност. Системата от защитени 

територии заема около 5 % от България. 

 Национален парк – в България има 3 национални парка: Пирин, Рила и 

Централен Балкан. Територията на Националните паркове е изключителна държавна 

собственост. 

 Природен парк – територията на природните паркове принадлежи на различни 

собственици. 

 Територия на Национален парк „Пирин“ (НПП) – обхваща значителна част от 

планината Пирин, разположена в Югозападна България. Визуално територията на НП 

„Пирин“ е изрично и точно очертана на картата на Парка. 
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2. ТИП, ОБХВАТ И ОБЕКТ на изследването 

Тип Настоящото проучване е регионално емпирично социологическо изследване, 

представително за населението на възраст 16 и повече години, което живее в населени 

места около НП „Пирин“. 

 Изследването е регионално, защото териториално обхваща само селища, 

намиращи се в близост до Парка. То ще се проведе във всички типове населени места от 

района (градове, които са общински центрове; други градове и села). 

 Изследването е представително, защото дава възможност, при стриктното 

спазване на условията за подбор на интервюираните лица, техните мнения да се 

екстраполират и да бъдат валидни за цялото население на възраст 16 и повече години, 

живеещо в района на Парка. 

Всяко представително изследване се базира на подбор на лицата за изследване (на 

респондентите) чрез прилагането на т.нар. случайна извадка. Основната цел (основният 

принцип) на последната се заключава в това, че случайно избраната част от генералната 

съвкупност
31

 представя нагласите, мнението и опита на всички лица, включени в нея, ако 

извадката е селектирана коректно. С други думи, когато се говори за представителност на 

едно изследване се има предвид, че мненията, оценките, нагласите и т.н. характеристики 

на попадналите в извадката лица ще са аналогични с тези, които биха се получили, ако 

беше възможно да се интервюира всеки един човек от генералната съвкупност. 

Основополагащият принцип, ключът за постигането на представителност на едно 

изследване, е да се спазват определени изисквания, даващи равен шанс на всеки човек от 

генералната съвкупност да бъде интервюиран, дават му равен шанс да попадне в 

извадката. Равният шанс на всеки човек от генералната съвкупност да попадане в 

случайната извадка се постига чрез стриктното спазване на изискванията на системата за 

подборно търсене на респондентите. Тези изисквания ще бъдат обяснени подробно по-

нататък в инструкцията. 

 Изследването е анонимно, защото веднага щом то приключи, всяка информация, 

която свързва индивидуалните интервюта с конкретните респонденти, се архивира и 

съхранява по такъв начин, че става изключително трудно за външни лица, които не са 

от изследователския и одиторския екип, да възстановят тази връзка.  

 

За да убеди интервюираното лице, че изследването е АНОНИМНО, интервюерът 

трябва да обясни точно и подробно, че неговото индивидуално мнение и събраната 

информация няма да бъдат разгласявани. Индивидуалните мнения на всички 

респонденти ще бъдат обобщени и анализирани, въз основа на тях ще се 

актуализира планът за управление на НП „Пирин“. 

 

В съгласие с тези правила всички интервюери трябва да се отнасят към информацията, 

получена от респондента, строго конфиденциално. Когато даден респондент се съгласи 

за интервю, между него и анкетьора се установява отношение на доверие. Всяка 

информация, която интервюерът получи, следва да се приема като строго поверителна. 

Единственото й позволено използване може да бъде за целите на изследването. Всяка 

друга употреба на тази информация е забранена. Поверителността включва самото 

                                                
31

 При настоящото изследване генералната съвкупност обхваща всички лица на възраст 16 и повече 

години, които живеят в селищата около НП „Пирин“. 
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интервю и всяка странична информация, отнасяща се до дома, семейството или частния 

живот на респондента, или какъвто и да е друг аспект от неговия живот.  

Обект  изследват се лица на възраст на 16 и повече години, които са подбрани по 

определените правила. Горна граница на възрастта няма, стига лицето да е в състояние 

адекватно да отговаря на въпросите от анкетната карта. 

Обхват При настоящото изследване ще се интервюират 600 души. Потенциалните 

респонденти ще се търсят в 75 гнезда във всички типове населени места от региона.  

Във всяко гнездо трябва да се изследват задължително по 8 души. 

 

3. МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ – пряко стандартизирано интервю в дома на 

респондента.  

 Не се разрешава оставянето на въпросници за самостоятелно попълване! 

Интервюерът е задължен да проведе лично интервюто, изчитайки на респондента 

точно, буквално, пълно всички въпроси и отговори от анкетната карта, така 

както са записани в нея. 

 

Интервюирането се извършва по местоживеене. Интервюерът накратко 

запознава респондента с тематиката на изследването; обяснява, че лицето се определя 

по метода на случайния подбор; че изследването е анонимно, защото мнението му не 

се разгласява и за целите на проучването ще се използват само обобщените данни за 

всички интервюирани лица. 

Интервюерът трябва да се стреми да осигури оптимални условия за провеждане 

на изследването – желателно е на интервюто да не присъстват други лица; да не се 

внушават определени отговори на респондента. 

От изключителна важност е да се интервюира точно това лице, което отговаря на 

условията за случаен подбор. Единствено този начин на подбор на респондентите ще 

осигури необходимата представителност на данните. 

4.  ПРОЦЕДУРА ПО ФОРМИРАНЕ НА СЛУЧАЙНАТА ТЕРЕННА ИЗВАДКА - 

ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ, НА ЖИЛИЩАТА И НА 

РЕСПОНДЕНТИТЕ. ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ КАРТИ НА ГНЕЗДОТО. 

 

На първия етап от формиране на извадката са подбрани 75 гнезда, разположени в 

населени места около НП „Пирин“. За всяко гнездо е посочен конкретен адрес, 

наречен стартова точка. 

Подборът на жилищата и на респондентите се извършва по метода на случайната 

теренна извадка. Използването на този метод дава равни шансове на всяко лице от 

генералната съвкупност да бъде интервюирано и осигурява представителност на 

изследването. В процеса на изследването методът на случайната теренна извадка се 

реализира на практика чрез обхода на жилищата на респондентите, който започва от 

стартовата точка, посочена за гнездото. 

При обхода има две задължителни ключови изисквания (понятия): 

 Обходът се прави задължително и винаги надясно. 

 За определяне жилищата на потенциалните респонденти винаги и 

задължително се брои до 2. 
 

Във всяко гнездо, спазвайки правилата, трябва да се направи адресен обход, с помощта 

на който да бъдат ИНТЕРВЮИРАНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 8 ЛИЦА.  
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Дефиниране на понятията: 

 Входна врата на жилищна сграда – всеки отделен външен вход на жилищна 

сграда. Входовете на къщи „близнаци”, както и различните входовете на един и същи 

жилищен блок се считат за различни входни врати. 

 Жилище – под жилище разбираме обитаваните от едно домакинство 

(семейство) помещения, независимо дали те са отделна къща; къщи „близнаци”; 

приземно или таванско жилище в многофамилна къща; апартамент над магазин или 

склад; апартамент в многоетажна сграда. За жилища се смятат помещения, които 

не са учреждения или офис-помещения и в които има кухненски уреди. 

 

Адресният обход започва от стартовата точка, като се спазват задължително 

следните правила за подбор на: А) жилищните сгради, Б) конкретните жилища и 

В) самите респонденти. 

А. ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ. 
1. Интервюерът открива стартовата точка в съответното гнездо. Стартовият адрес 

може да бъде записан като конкретна улица и номер на нея или, ако е в жилищен 

комплекс, да са записани названието на жилищния комплекс, номера на блока, номера 

(буквата) на входа, а понякога етажа и дори номера на апартамента. 

2. Стартовата точка има двояко значение, използва се за две неща: 

 Първо, тя определя коя е първата жилищна сграда, в която започва 

търсенето (подборът) на жилищата и на подходящ (подходящи) респондент 

(респонденти). В жилищната сграда, посочена като стартова точка, при задължителното 

спазване на условията за подбор на респондентите, се провеждат толкова интервюта, 

колкото е възможно. Ако записаната като стартова точка сграда не е жилищна, в нея 

не се търсят респонденти. 

 Второ, сградата, посочена като стартова точка служи за определяне на 

посоката „НАДЯСНО”, в която трябва да продължи обходът и да се търсят 

следващите жилищни сгради. 

3. АДРЕСНИЯТ ОБХОД СЕ ПРАВИ ВИНАГИ НАДЯСНО. За да се определи посоката 

“надясно” интервюерът трябва да застане: 

 С лице към края на улицата, по посока на увеличаващите се номера на 

сградите, ако стартовата точка е дефинирана като улица и номер. 

 С лице по посока на увеличаващите се номера на жилищните блокове или по 

посока на увеличаващите се букви/номера на входовете на жилищния блок, когато 

стартова точка се намира в жилищен комплекс и е посочен номер на блок и –

евентуално – вход на блока. 

 За определяне на жилищните сгради, в които ще се търсят 

респондентите, винаги се подбират онези сгради, които са от дясната страна на 

улицата. Ако, определяйки посоката “надясно”, стартовият адрес се окаже от лявата 

страна на улицата, за следващите жилищни сгради (онези след стартовата точка), в 

които ще се търсят респондентите, трябва да се пресече от дясната й страна. 

4. Определянето на следващите жилищни сгради, в които ще се търсят подходящи 

респонденти става като се използва ЧИСЛОТО ДВЕ. В посоката „надясно” се намира 

втората входна врата на жилищна сграда, без да се брои сградата, определена като 

стартова точка. Под входна врата се разбира всеки отделен външен вход на жилищна 

сграда. Ако има жилищен блок или сграда с повече от един вход, то всеки следващ 
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вход трябва да се брои по отделно. Броят се само врати на жилищни сгради. Онези, 

които не са входни врати на жилищни сгради се прескачат, не се броят. При броенето 

се спазва правилото на дясната ръка. 

 

Б. ПОДБОР НА КОНКРЕТНИТЕ ЖИЛИЩА В ЖИЛИЩНАТА СГРАДА (ВКЛЮЧИТЕЛНО В 

СГРАДАТА, ПОСОЧЕНА КАТО СТАРТОВА ТОЧКА). 

5. Намиране на конкретното жилище в жилищната сграда, посочена като 

стартова точка. 

 Ако стартовата точка представлява еднофамилна къща в нея се търси 

подходящ потенциален респондент. 

 Ако стартовата точка е дефинирана като жилищен комплекс, вход, етаж и 

номер на апартамент – първият потенциален респондент се търси точно в този 

апартамент (независимо на кой етаж е посоченият апартамент). 

 Ако стартовата точка се намира в жилищен блок и е посочен само вход и 

етаж, началото на обхода започва от посочения етаж и от първия десен апартамент на 

него. Първият десен апартамент е този, който се намира от дясната страна спрямо 

мястото, на което интервюерът е стъпил на посочения етаж. Не се търсят респонденти в 

апартаментите на горните (по-високите) етажите, които са над етажа на стартовата 

точка, нито в „левите” апартаменти на етажа, посочен като стартова точка. 

 Ако стартовата точка е в жилищен блок и е посочен само входа, но без 

посочени етаж и апартамент се прилагат правилата за подбор на жилищата, описани в 

точка 6. 

 Ако стартовата точка е в жилищен блок, без да е посочен даже вход, се 

започва от първия вход (този, който е с най-малък номер/буква) и се прилагат 

правилата за подбор на жилищата, описани в точка 6. 

 

6. Намиране на конкретното жилище в следващите жилищни сгради (след 

стартовата точка). 

 Ако втората входна врата е на еднофамилна къща, тогава в нея се търси 

подходящият респондент.  

 Ако втората входна врата е в жилищен блок, всеки от апартаментите се 

брои за самостоятелно жилище. За да определи в кой апартамент трябва да се търси 

респондент, интервюерът постъпва по следния начин. Качва се на последния етаж 

на сградата. Отива до най-близкия десен апартамент, считано от мястото, на което е 

стъпил на последния етаж (вратата на асансьора или края на стълбището) и в него 

търси подходящ респондент.  

 За да определи следващите апартаменти, в които трябва да се търсят 

респонденти интервюерът трябва да брои до 2 по посока на часовниковата стрелка, 

започвайки от вратата на следващия десен апартамент до този, в който вече е търсил 

респондент. Във всеки втори апартамент (слизайки надолу по етажите), избран по 

описания начин трябва да се търси подходящ респондент. 

 При подбора на апартаментите в блока се върви от най-горния към по-

долните етажи. Посоката на движение е „надясно”, по посока на въртенето на 

часовниковата стрелка. 

 Подборът на жилищата на потенциалните респонденти продължава по 

описаната процедура, докато се стигне до най-ниския етаж. Ако все още не е 

интервюиран необходимия брой лица в гнездото, се излиза от обходения вече 
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вход/блок и се продължава към следващата втора входна врата на жилищна сграда, 

която е в посоката „надясно”. 

 

В. ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТНИЯ РЕСПОНДЕНТ 

7. Конкретният респондент трябва да отговаря на всички посочени по-долу 

условия: 

 Да е лице от домакинството, което е поне на 16 навършени години. 

 Да е онова лице от домакинството, което най-скоро е имало рожден ден, 

което последно е имало рожден ден. 

 Да е ПОСТОЯНЕН ЧЛЕН на избраното домакинство, т.е. необходимо е 

постоянно да живее в това домакинство (да не е лице, което е на гости; съсед и т.н.) 

 Да е единственият интервюиран в това домакинство; 

 Да е адекватен, за да може да отговаря смислено на зададените въпроси. 

 След като вече е направен подбор на респондента, според горните изисквания, 

той не може да бъде заменян при никакви обстоятелства и условия от друг член на 

домакинството. 

 

Г. Други правила за обхода 

8. Обходът и изборът на следващите жилищни сгради и жилища продължава, като 

се брои до 2. Броенето до 2, за да се определят следващите жилищни сгради/жилища, 

започва винаги от входната врата на жилищната сграда/жилището, която е след тези на 

предходния (потенциален или ефективен) респондент/респонденти. Основната идея 

при обхода и избора на жилища е да се следва правилото на дясната ръка и 

изборът на всяко второ жилище.  

9.  Посочената процедура за обход на адресите продължава при спазване на 

описаните правила, докато във всяко гнездо се наберат задължително по 8 

респонденти. 
10. Правейки обхода, интервюерът може да стигне до пресечка от дясната страна 

или до кръстопът. Тогава той задължително трябва да завие надясно и да продължи 

по описания по-горе начин, вървейки по десния тротоар. Даже ако от дясната страна на 

улицата няма сгради, а има много сгради от лявата й страна, не е разрешено да се 

търсят респонденти, чиито жилища са на левия тротоар. Никога не се върви наляво и 

не се минава по левия тротоар. Изключение за преминаване на левия тротоар се 

прави тогава, когато улицата е тупик (задънена улица) или интервюерът, вървейки по 

нея, е стигнал до края на населеното място. При такъв случай, той се обръща назад и 

продължава обхода си, вървейки по левия тротоар. 

11. Възможно е, вървейки надясно, да се обходи цялото каре от сгради (целия 

квартал) и да се стигне отново до стартовата точка, без да са интервюирани 

необходимия брой респонденти. Тогава се преминава на съседното най-близко дясно 

каре от сгради и обходът продължава с движение надясно и по десния тротоар, 

докато се интервюират необходимия брой респонденти. 

12. Ако на някой от първите 8 адреса, по различни причини, не е проведено 

интервю още при първото посещение, този адрес трябва да се посети още веднъж и 

да се направи опит за интервюиране на подходящото лице. Едва после се преминава 

към следващи адреси. Разбира се, не се посещава втори път: 

 Жилище, в което интервюерът е получил „твърд” отказ за участие в 

изследването; 
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 Жилище, за което още при първото посещение е ясно, че не може да се 

проведе интервю (напр. жилището е необитаемо, обитателите отсъстват за периода на 

изследването и др.под.); 

 Жилище, в което няма адекватен респондент (т.е. обитателите му са 

болни; психически неспособни да отговарят на въпросите или не говорят добре 

български език). 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ КАРТИ НА ГНЕЗДОТО 

При използване на метода на случайната теренна извадка, отчетните карти на гнездото 

дават много точна представа за качеството на работата на интервюера по реализиране 

на адресния обход. Коректното попълване на отчетните карти е толкова важно, колкото 

и коректното попълване на въпросника за интервю. 

Отчетната карта на всяко гнездо се попълва по следния начин. 

1. В съответните полета се записват с думи: 

 името на общината 

 името на населеното място, в което е гнездото; 

 стартовият адрес, както е записан на листа с извадката; 

 номера на гнездото, означен в извадката; 

 името и номера на анкетьора в екипа; 

2. В първата колона (№ по ред на посетения адрес) предварително са записани 

поредни номера, които определят поредността на посетените адреси. 

3. Във втората колона (Пореден номер на респондента в гнездото) СЕ НОМЕРИРАТ 

САМО АДРЕСИТЕ, НА КОИТО Е ПРОВЕДЕНО ЕФЕКТИВНО ИНТЕРВЮ. ПРИ ТОВА В ТАЗИ 

КОЛОНА НОМЕРАТА НА ИНТЕРВЮИРАНИТЕ ЛИЦА МОЖЕ ДА НЕ СА ПОРЕДНИ. Например, 

на третия посетен адрес може да е проведено петото поред интервю, защото то се е 

състояло на по-късна дата от предходните четири интервюта. Тук може да фигурират 

номера само от 1 до 8 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ОБАЧЕ НОМЕРАТА НА ЕФЕКТИВНИТЕ 

ИНТЕРВЮТА, ПОСОЧЕНИ ВЪВ ВТОРАТА КОЛОНА НА ОТЧЕТНАТА КАРТА, ДА СА ЕДНАКВИ С 

„НОМЕРА НА ЛИЦЕТО В ГНЕЗДОТО”, КОИТО СЕ ЗАПИСВА НА ПЪРВАТА СТРАНИЦА НА 

КАРТАТА ЗА ИНТЕРВЮ. 
4. В третата колона (име на респондента и точен адрес) се записват подробно 

индикаторите на ВСЕКИ ПОСЕТЕН АДРЕС, на който по принцип, според правилата, 

трябва да се търси респондент, независимо дали на този адрес е проведено 

ефективно интервю или (по различни причини) такова интервю не се е състояло. 

Не е достатъчно да се записват само онези адреси, на които действително е проведено 

интервю. 

За да се посочи точният адрес е необходимо да се запишат: името (или номера) на 

улицата и/или на жилищния комплекс; номера от улицата и/или номера (името) на 

блока; номера или буквата на входа; номера на етажа; номера на посетения апартамент. 

Ако в населеното място няма названия на улици и номера на жилищните сгради, се 

записват само названието на населеното място и трите имена или поне фамилията на 

изследвания/търсения респондент. 

Ако адресът е в блок, но няма номера на апартаментите, те могат да се означат като ляв, 

десен, среден или по друг начин, в зависимост от това колко апартамента са 

разположени на етажа. 

5. В четвъртата колона (телефон за контакт) се записват телефонния код на 

населеното място и телефонния номер на интервюираното лице. 
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6. Индикаторите, записани в третата и четвъртата колона са задължителни и са 

необходими за провеждането на контрола върху работата на анкетьорите. Няма да се 

заплащат гнезда, в които липсват над половината от имената и телефоните на 

респондентите. 
7. В петата колона се записва датата (ден и месец), на която е проведено интервюто. 

Т.е. в тази колона се посочват само датите на действително проведените интервюта. 

8. В шестата колона се записва кодът на причината, поради която на посетения адрес 

не е проведено интервю 

1.1.1 Часове за провеждане на интервю 

МНО ГО  В АЖ НО!  Пр и  п ърв от о  п о сещен и е  на  адр еса  ча со в ет е  

т ря бв а  д а  са  м ежд у  1 7 . 00  и  21 .0 0  в  ра бот ен  д ен  и  м ежд у  10 .0 0  и  

2 1 .0 0  ча са  в  съб от а  и  н ед еля  ( н ера бот ен  д ен ) .  С л ед ва щи т е  

п о сещен и я ,  сл ед  кат о  н а  п о со чени я адр ес  в ече  е  уст ано вен  

к онт акт  с  лиц е  от  до ма кин ст вот о ,  м о гат  д а  б ъд ат  у гов ор ени  за  

в сяк о  удо бно  за  респо нд ент а  вр ем е .  

З а  на сел енит е  мест а / гн езда ,  ко ито  са  и зв ън  м ест ожи в еенет о  на  

а нк ет ьорит е ,  е  зад ъ л жит елно  п ър вот о  по сещен и е  да  се  нап ра ви  в  

п о чив ен  д ен ,  за  д а  е  сигурн о ,  че  п одб ор ът  на  р еспо нд ент ит е  ще  

б ъд е  спор ед  зад ъл жит елнит е  пр ави ла .  

 

5. РАБОТА С КАРТАТА ЗА РАЙОНА НА НП „Пирин“ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Дава се задължително на респондента с кратко пояснение за предназначението й – да 

подпомогне интервюирания за точното разположение на териториите, включени в 

района на Национален парк „Пирин“. Използването на картата е задължително, 

освен в случаите, когато респондентът е неграмотен. Този елемент от работата на 

интервюера ще бъде проверяван при контрола и неспазването му ще бъде 

санкционирано.  

 

7. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИТЕ ЗА ИНТЕРВЮ 

 

Общи изисквания към интервюерите при работа с картата за интервю. 

Първо:  

 При провеждане на интервюто всички въпроси и отговори от анкетната карта 

се прочитат буквално и пълно на интервюираното лице. Анкетьорът няма право да ги 

преразказва или да ги съкращава. 

 Никога не се четат на респондента отговорите маркирани в сиво - „Не мога 
да преценя” и „Не зная”. Техните кодове се отбелязват, само ако лицето отговори по 

този начин. Не се четат също всички указания и бележки, отбелязани в сиви полето или 

карета. Те дават информация на интервюера за начина на работа с анкетната карта и не 

се отнасят до анкетираното лице, затова не му се четат. 

 При закритите въпроси - когато интервюираното лице посочи своя отговор, 

интервюерът загражда с кръгче кода на отговора, избран от респондента. 

 При откритите въпроси - интервюерът записва с текст пълния отговор на 

интервюирания. 

 При въпросите от „смесен” тип (някои опции са като при закрит въпрос, а други 

– като при открит) – когато към отговора/отговорите на даден въпрос е записано в 

скоби и с курсив (посочете) и следва многоточие, задължително е освен 
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заграждането с кръгче на съответния код и записването с текст на отговора на 

респондента. 

 Когато при някой от въпросите отговорът на изследваното лице не съвпада с 

нито един от изброените във въпросника, интервюерът го записва с текст отстрани в 

полето до въпроса. 

Второ, въпросите и отговорите към тях никога не се обясняват на 

респондента, дори ако той помоли за обяснение, защото е важно да се регистрира 

неговото мнение. В такива случаи анкетьорът казва: „Моля, важно е да разберем Вие 

какво мислите, как Вие оценявате нещата”. Ако е необходимо, може да се прочетат още 

веднъж буквално въпросът и отговорите. Ако лицето пак се затруднява да отговори, се 

загражда кодът на отговора „Не мога да преценя/Не знам”. 

Трето, анкетьорът е длъжен да записва отговорите на респондента, точно така, 

както лицето ги дава, даже ако тези отговори са очевидно неверни. 

Четвърто, в сивото поле под всеки въпрос има указания за интервюера, посочващи 

допустимия брой отговори и начина на тяхното отбелязване. Спазването на тези 

указания е задължително. 

Пето, има и друг вид указания за интервюера, също записани в сиво поле. 

Тяхната цел е да облекчат работата на интервюерите, да филтрират част от 

респондентите (когато представляват преходи) или да уточнят какво точно се има 

предвид при определен въпрос. Спазването на тези указания също е задължително. 

Шесто, задължително е спазването и на всички преходи, означени в картата за 

интервю. Те улесняват работата на интервюера! 

 

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪПРОСНИКА  

Настоящият въпросник е разделен на 5 блока въпроси, които се отнасят за всички 

изследвани лица. Вътре в някои блокове има означени преходи, който филтрират част 

от респондентите за определена група въпроси от блока. 

Идентификатори 

Т1  Номер на интервюто – в първите две квадратчета се записва номерът на 

гнездото, означен в първата колона на извадката. В следващото квадратче се записва 

пореден номер на лицето в гнездото - число от 1 до 8. Номерата на лицата в 

гнездото трябва да са същите (да съвпадат с тези), които се записват във 

втората колона на Отчетните карти на гнездото. 
Т2 Код на интервюера – В първото квадратче се записва номер на общината, а в 

следващите две – номерът на анкетьора в екипа, който е определен от ръководителя на 

екипа. Номерът на общината е посочен във втората колона на извадката. 

 

Въпроси №№ 20, 39 и 44 са открити въпроси. При тях анкетьорът прочита въпроса, а 

респондентът в свободна форма „разказва” своя отговор. Задължение на анкетьора е да 

запише пълно, точно и четливо отговора на изследваното лице. Даже когато 

респондентът се затруднява да посочи конкретен отговор на някой от откритите 

въпроси, интервюерът трябва да запише с думи „не знае; не може да прецени; 

затруднява се да отговори” и други подобни фрази. Нито един от откритите въпроси 

не трябва да остава без записан отговор. Въпрос 39 е с два подвъпроса (39.1 и 39.2). В 

такъв случай трябва да се запише отговорът за всеки подвъпрос поотделно. 

Внимание!!! Ясно е, че всички осем респонденти в гнездото не биха могли да посочат 

едни и същи отговори на даден открит въпрос. Не е възможно също всички изследвани 
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лица в гнездото да посочват „отвлечени” отговори на откритите въпроси. Ако в някое 

гнездо се установи подобно безсмислено състояние на откритите въпроси, анкетьорът 

работил в него няма да получи никакъв хонорар, защото очевидно работата му е 

некачествена, т.е. откритите въпроси не са задавани на респондентите и не са 

записвани техните отговори, а анкетьорът некоректно е попълнил анкетната карта. 

Въпроси 10; 19; 32; 33 са полузакрити, те са от „смесен” тип. При тях има отговори, 

за които се загражда само съответния код. Има обаче и други отговори, при които 

освен заграждането на кода, трябва да се запише с думи и подробно отговорът на 

респондента. Т.е. ако анкетираното лице избере отговор, при който в скоби е записано 

(посочете) и следва многоточие, задължение на анкетьора е да загради съответния код на 

отговора и освен това, да запише с думи посоченото от респондента. Записаното в карето 

по-горе важи и за полуоткритите въпроси. 

На редица въпроси (напр. 4; 6; 9 и т.н.) като възможен отговор е посочен отговорът 

„Друго”. Ако лицето избере тази опция, освен заграждането на кода, интервюерът трябва 

да запише и какво е това „друго”, посочено от респондента. 

Въпрос 10 – Също много важен въпрос. При избор на опция „2” се загражда код 2 и 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!. С ДУМИ СЕ ЗАПИСВА ПОСОЧЕНИЯТ ОТ РЕСПОНДЕНТА ОТГОВОР. АКО 

ОТГОВОРЪТ Е НЕЯСЕН, АНКЕТЬОРЪТ ТРЯБВА ДА ПОПИТА „КАКВО ТОЧНО ИМАТЕ ПРЕДВИД, МОЛЯ 

ДООБЯСНЕТЕ ВАШИЯ ОТГОВОР/ВАШЕТО МНЕНИЕ”. НАПР., АКО РЕСПОНДЕНТЪТ ОТГОВОРИ „ДА, 

ИМА ТАКЪВ ОРГАН”, ТО АНКЕТЬОРЪТ ДА СЕ ОПИТА ДА ПОЛУЧИ ПО-КОНКРЕТЕН ОТГОВОР – 

НАЗВАНИЕ (ДОРИ И ОПИСАТЕЛНО) НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН; МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ; 

ЕВЕНТУАЛНО ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛ ИЛИ ДРУГИ ПОДРОБНОСТИ, ДЕТАЙЛИ, КОИТО ДАВАТ ПО-

КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОЗНАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОРГАН 

УПРАВЛЯВАЩ НП „ПИРИН“. 

Въпрос 19 – При опции „Промишленост - 01” и „Други преработвателни предприятия – 

06” се записва с думи подотрасълът, посочен от респондента, а не (например) името на 

предприятието/фирмата 

Въпрос 21 – Внимание с указанието, записано в сивото каре над въпроса и преходите, 

означени в долната част на въпроса! Въпрос 21 изисква отговори на всеки ред. Те могат 

да бъдат до ДВА отговора на реда, защото домакинството на респондента (или той 

лично) може да събира (например) диви плодове както за лична употреба, така и за 

продажба. В такъв случай на реда се заграждат едновременно кодове 1 и 2. Аналогично, 

от същия тип, е и въпрос 22. 

Въпрос 39 с подвъпроси 39.1 и 39.2 – На подвъпрос 39.1 се записва името/названието на 

празника. На подвъпрос 39.2 се записва ден от седмицата (например, празникът на 

населеното място се празнува на всяка последна събота от месец октомври) или 

конкретната дата, на която се чества (например 21 октомври).  

Въпрос 62 – САМО ЕДИН ОТГОВОР, определящ ОСНОВНИЯ ИЗТОЧНИК НА 

ДОХОДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО. При отговор 3 се имат предвид доходи, които не 

са от работна заплата, собствен бизнес или хонорар, независимо че респондентът 

също влага труд, за да осъществи дейността по събирането на билки, гъби и т.н. 

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЕКИПА 

- Задължително да проведе ИНСТРУКТАЖ НА АНКЕТЬОРИТЕ ОТ ЕКИПА и да им 

обясни подробно всички особености на изследването. 

- Да ДАДЕ ПОРЕДНИ НОМЕРА НА ИНТЕРВЮЕРИТЕ, с които те ще работят при 

това изследване. 
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- Да ПРЕГЛЕДА ПРЕДВАРИТЕЛНО СТАРТОВИТЕ ТОЧКИ НА ГНЕЗДАТА в 

населените места, в които има повече от три гнезда. Да прецени близостта на гнездата 

според посочените стартови точки и ДА РАЗПРЕДЕЛИ БЛИЗКИТЕ ГНЕЗДА НА 

ЕДИН И СЪЩИ АНКЕТЬОР, за да не се „пресичат” обходите, ако анкетьорите в тези 

близки гнезда са различни хора. 

- Да следи през цялото време хода на изследването на терен и да КОНТРОЛИРА 

РАБОТАТА на анкетьорите. 

- Да ПРЕГЛЕДА ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ ВЪПРОСНИЦИ И ОТЧЕТНИ КАРТИ 

НА ГНЕЗДАТА, преди да ги изпрати. 

- Да ПРЕГЛЕДА ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ за наличие на подписи на 

интервюерите навсякъде, където е необходимо, печати, подлепени билети и т.н. 

 

9. КОНТРОЛ: При настоящото изследване ще се проведе стриктен контрол: 

 Във всяко гнездо ще бъдат проверени до три адреса, а при съмнение за 

качеството на работа на анкетьора – всички адреси. За гнездата, в които са 

посочени под 50 % от имената и телефоните на респондентите, ще бъде извършена 

пълна проверка на всичките 8 адреса. 

 Логически оглед и контрол на всички 600 попълнени въпросници и на 

всички Отчетни карти на гнездото.  

 

При установяване на неточности в работата на интервюера ще има санкции, 

пропорционални на неточностите. 

 

За всяко от гнездата, намиращи се извън населените места, в които живеят 

анкетьорите се разрешават до две посещения. НЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ 

ПОСЕЩЕНИЯ В ТЕЗИ ГНЕЗДА. ПОЛЗВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ Е РАЗРЕШЕНО САМО СЛЕД 

ОБАЖДАНЕ ДО ОРГАНИЗАТОРИТЕ.  

 

ПЕРИОД НА ТЕРЕННАТА РАБОТА – 16.10 – 10.11.2014 Г. 

КРАЕН СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА – 10.11.2014 Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16.7.13.4.1. 

  

„НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРК И ХОРАТА” 

Анкетна карта за посетители на НП „Пирин“ 

 

 

 

T1. Номер на интервюто:     

Парков  

район 

Пореден номер на 

анкетираното 

лице 

 

 

T2. Код на интервюера:   

 

 Номер на 

анкетьора 

  

 

T3. Дата на провеждане на интервюто:    

 ден месец година 

  

 

 

 

2014 – 2015 г. 

 

 

Уважаема госпожо, 

уважаеми господине, 

 

Вие сте на един от входно-изходните пунктове на Пирин планина, където се 

провежда преброяване на посетителите на НП „Пирин“ в рамките на изпълнение на 

проект от „Пролес Инженеринг ООД  „Разработване на Плана за управление на НП 

„Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.”. В момента провеждаме и кратка анкета с 

посетители на НП „Пирин“. Обръщаме се към Вас с молба да отговорите на няколко 

въпроса за мнението и препоръките Ви за възможностите, условията и развитие на 

устойчив туризъм на територията на Парка. Вашето мнение ще бъде важно за 

актуализиране Плана за управление на НП „Пирин“ и в изпълнение на Стратегията за 

устойчиво управление на природните ресурси, чрез насърчаване на устойчив туризъм в 

Парка. Анкетата е анонимна и събраната информация ще бъде използвана само за 

разработването на новия план за управление на НП „Пирин“, в частност за по-

нататъшното  развитие на устойчив туризъм на територията на националния парк. 
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1. ЗНАЕТЕ ЛИ КАКЪВ СТАТУТ ИМА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ 

ТЕРИТОРИЯТА НА ПИРИН  

ПЛАНИНА?  

(Моля, посочете само един отговор като заградите цифрата след избрания от  

Вас отговор) 

Народен парк 1 

Национален парк 2 

Природен парк 3 

Биосферен резерват 4 

Не зная 5 

 

2. КОГА ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ ПОСЕТИХТЕ НП „ПИРИН“?  

(Моля, посочете само един отговор като заградите цифрата след избрания от  

Вас отговор) 

Зима – пролет 2014 г. 1 

Миналата 2013 г. 2 

През периода 2008 – 2012 г. 3 

Преди 2008 г. 4 

Всяка година го посещавам 5 

Сега го посещавам за пръв път 6 

 

3. В КОИ СЕЗОНИ ПРЕДПОЧИТАТЕ ДА ПОСЕЩАВАТЕ НП „ПИРИН“?  

(Моля, заградете цифрата след всеки от предпочитаните сезони) 

Пролет 1 

Лято 2 

Есен  3 

Зима 4 

Посещавам го за първи път 5 

 

4. ОБИКНОВЕНО ПО КАКЪВ ПОВОД ПОСЕЩАВАТЕ НП „ПИРИН“?  

(Моля, заградете съответните цифри след избраните от Вас отговори) 

Планински туризъм/ преход/ изкачване на върхове 01 

Каране на ски 02 

Почивка, отдих, разходка 03 

Наблюдение на природни забележителности 04 

Наблюдение на растения и животни 05 

Екстремни летни спортове (алпинизъм/катерене, влизане в пещери) 06 

Екстремни зимни спортове (сноуборд, моторни шейни и др.) 07 

Познавателен туризъм 08 

Специализиран туризъм (наблюдение на птици, фотолов) 09 

Бране на билки, гъби 10 

Друго (моля, посочете) ............................................................................................ 11 
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5. СЕГА КАКЪВ Е ПОВОДЪТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО ВИ В НП „ПИРИН“?  

(Моля, заградете съответните цифри след избраните от Вас отговори) 

Планински туризъм/ преход/ изкачване на върхове 01 

Каране на ски 02 

Почивка, отдих, разходка 03 

Наблюдение на природни забележителности 04 

Наблюдение на растения и животни 05 

Екстремни летни спортове (алпинизъм/катерене, влизане в пещери) 06 

Екстремни зимни спортове (сноуборд, моторни шейни и др.) 07 

Познавателен туризъм 08 

Специализиран туризъм (наблюдение на птици, фотолов) 09 

Бране на билки, гъби 10 

Друго (моля, посочете) ............................................................................................ 11 

Без определен повод, просто минавам 12 

 

6. СЕГА ЗА КОЛКО ДНИ ПЛАНИРАТЕ/ПРЕДВИЖДАТЕ ПРЕСТОЯ СИ В 

ПАРКА?  

(Моля, посочете само един отговор като заградите цифрата след избрания от  

Вас отговор) 

За един ден 1 

2-3 дни  2 

До 7 дни 3 

Повече от 7 дни 4 

Не зная/колкото изкарам 5 

 

7. КАКЪВ ТИП ОБЕКТ ЗА ПОДСЛОН ПОЛЗВАТЕ/ ЩЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ 

СЕГАШНОТО СИ ПОСЕЩЕНИЕ? 

(Моля, заградете с кръгче цифрата срещу всяко място за подслон, което ще 

ползвате) 

Хотел/хотелски комплекс, курортно селище в населено място около Парка 1 

Семеен хотел в населено място около Парка 2 

Наета къща/стая за гости 3 

Хижа/заслон в Парка 4 

Почивна станция 5 

На гости при роднини/ приятели 6 

Друго (моля, посочете)  7 

Няма да ползвам подслон 8 

 

8. СЕГА С КОГО ПОСЕЩАВАТЕ НП „ПИРИН“?  

(Моля, заградете с кръгче цифрата срещу всеки верен отговор) 

 Сам  1 

 Съпруг/съпруга 2 

 Деца 3 

 Роднини 4 

 Приятели  5 

 Колеги 6 

 Други хора с близки интереси 7 
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 Организирана група 8 

 Друг (моля, посочете) ...................................................... 9 

 

9. ПРИ СЕГАШНОТО СИ ПЪТУВАНЕ КАК СЕ (ЩЕ СЕ) ПРИДВИЖВАТЕ В НП 

„ПИРИН“?  

(Моля, заградете с кръгче цифрата срещу всеки верен отговор) 

 Пеша/ пешеходен преход 1 

 Лифт 2 

 Лек автомобил  3 

 Велосипед   4 

 Друг вид превозно средство (моля, посочете) ............................ 5 

 

10. ПРИ СЕГАШНОТО СИ ПОСЕЩЕНИЕ КОИ МЕСТА ЩЕ ПОСЕТИТЕ/ ПО 

КОИ МАРШРУТИ ЩЕ МИНЕТЕ? 

(Моля, отговорете в свободна форма) 

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  

11. ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА ПОСЕТИТЕ ТОЧНО ТЕЗИ МЕСТА/ ДА МИНЕТЕ ПО 

ТЕЗИ МАРШРУТИ ПРИ СЕГАШНОТО СИ ПОСЕЩЕНИЕ В НП „ПИРИН“? 

(Моля, заградете с кръгче цифрата срещу всеки верен отговор) 

 Вече съм ги посещавал и ги харесвам 01 

 Препоръчаха ми ги 02 

 Никога не съм ги посещавал и ми е интересно 03 

 Има достатъчно добри места за подслон и спане 04 

 Лесно достъпни са 05 

 Друго (моля, посочете) ............................................................................... 06 

 Избрах ги случайно 07 

 

12. ОТКЪДЕ СЕ ИНФОРМИРАХТЕ ЗА МЕСТАТА/ МАРШРУТИТЕ, КОИТО ЩЕ 

ПОСЕТИТЕ ПРИ СЕГАШНОТО СИ ПОСЕЩЕНИЕ В НП „ПИРИН“? 

(Моля, заградете с кръгче цифрата срещу всеки верен отговор) 

 От медиите 01 

 От приятели, познати, колеги 02 

 От посещение в парка (табели, табла, брошури, хижари и др.) 03 

 От Интернет страницата на парка 04 

 От Интернет – други страници 05 

 От туристическо-информационен център 06 

 От информация в населено място около парка 07 

 От туристически дружества 08 

 От туристически агенции 09 

 От рекламни материали за Парка 10 

 От училище, учебниците 11 

 От социалните мрежи 12 

 От друго място (моля, посочете) ............................................................... 13 
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13. ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА ПОСЕТИТЕ ТОЧНО НП „ПИРИН“ ПРИ 

СЕГАШНОТО СИ ПОСЕЩЕНИЕ? 

(Моля, отговорете в свободна форма) 

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

 

14.КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ СЪСТОЯНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ И 

УСЛУГИ,  

ПРЕДЛАГАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”?  

(Моля, не пропускайте да посочите по един отговор на всеки ред) 

 

  
Добро Средно Лошо 

Не съм 

ползвал 

14.1 Разнообразие на регламентираните 

туристическите маршрути 
1 2 3 4 

14.2 Състояние на наземна и вертикална 

маркировка по пътеки от регламентираните 

туристическите маршрути 

1 2 3 4 

14.3 Маркиране на зимните маршрути и 

обозначаване на лавиноопасните райони 
1 2 3 4 

14.4 Техническо обезопасяване на доказано 

опасни участъци 
1 2 3 4 

14.5 Достъпност до природни забележителности и 

красиви места 
1 2 3 4 

14.6 Брой на туристическите обекти и съоръжения 

– тематични екопътеки, чешми, погледни 

места, кътове за краткотраен отдих с огнище, 

заслони и др. 

1 2 3 4 

14.7 Условия за настаняване и подслон 1 2 3 4 

14.8 Условия за хранене 1 2 3 4 

14.9 Условия за покупка на храна  1 2 3 4 

14.1

0 

Състояние на ски пистите 
1 2 3 4 

14.1

1 

Състояние на лифтове и влекове 
1 2 3 4 

14.1

2 

Наличие и състояние на ски гардероби и 

екипировка 
1 2 3 4 

14.1

3 

Кошчета/съдове за събиране на отпадъци при 

обектите за подслон 
1 2 3 4 

14.1

4 

Онагледена информация за маршрути, карти, 

пътеводители, забележителности, опасни 

участъци, правила за поведение в парка 

1 2 3 4 

 

Идвам за първи път 99 
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15. СПОРЕД ВАС, КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ТРЯБВА ДА 

СЕ РАЗВИВАТ  

И ПРЕДЛАГАТ В НП „ПИРИН”?  

(Моля, не пропускайте да посочите по един отговор на всеки ред) 

  Да Не (Не мога 

да 

преценя) 

15.1 Опазване на неживата природа – езера, реки, почви, 

скали 
1 2 3 

15.2 Съхраняване на растителния и животинския свят 1 2 3 

15.3 Пешеходен туризъм и отдих 1 2 3 

15.4 Ски туризъм 1 2 3 

15.5 Алтернативен туризъм (зелени училища, преходи по 

образователни пътеки, фотолов, наблюдения на 

животни и растения, алпинизъм, спускане в пещери) 

1 2 3 

15.6 Подобряване на инфраструктурата за туризъм 

(екопътеки, инфо табла, обозначения и др.) 
1 2 3 

15.7 Разширяване на инфраструктурата за ски туризъм 

(нови писти, лифтове, влекове и др.) 
1 2 3 

15.8 Събиране на природни продукти за лични нужди 

(билки, плодове, гъби, дърва за огрев) 
1 2 3 

15.9 Разширяване на дейностите, свързани с информацията, 

образованието, възпитанието и популяризирането на 

биологичното и ландшафтното разнообразие на НП 

„Пирин“, особено сред учащите се 

1 2 3 

 

16. ПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ УСЛУГИТЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКО-

ИНФОРМАЦИОННИИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА НП „ПИРИН“ В БАНСКО И 

САНДАНСКИ?  

(Моля, заградете цифрата след избрания от Вас отговор. Ако сте ползвали услуги 

на Центъра, запишете какви) 

 Да, моля посочете какви ............................................................... 1 

  ....................................................................................................... .. 

 Не 2 

 Не зная за съществуването на такива центрове 3 

 

17. КОЕ ОТ ДВЕТЕ ТВЪРДЕНИЯ Е ПО-БЛИЗО ДО ВАШЕТО МНЕНИЕ? 

(Моля, посочете само един отговор като заградите цифрата след избрания от  

Вас отговор) 

НП „ПИРИН” е национално богатство и трябва  

да се запази като защитена територия/зона за съхранение  

на природното наследство с балансирано развитие на  

летен и зимен/ски туризъм 1 

 

В НП „ПИРИН”  трябва да се насърчава/разраства развитието  

на спортно-туристическите дейности, за да се подобрява  
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социално-икономическото положение на местните хора,  

населяващи прилежащите територии на парка  

и на Пиринския край като цяло. 2 

 

18. БИХТЕ ЛИ СПОДЕЛИ ВАШЕТО ВИЖДАНЕ КАК ДА СЕ РАЗВИВА В 

БЪДЕЩЕ  

НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“? 

(Моля, отговорете в свободна форма) 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

19. ВЪЗРАСТ (В НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ): 

(Запишете в квадратчетата) 

 

   години 
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20. ПОЛ: 

 Мъж 1 

 Жена 2 

 

21. КАКВА Е ВАШАТА НАЙ-ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ? 

(Само един отговор) 

 Начално 1 

 Основно 2 

 Професионално 3 

 Средно 4 

 Полувисше образование или колеж 

извън системата на висшето образование 5 

 Висше 6 

 

22. ВИЕ СТЕ: 

(Само един отговор) 

Работещ (нает по договор) 1 

Самонает 2 

Свободна практика 3 

Пенсионер 4 

Учащ 5 

Безработен 7 

Домакиня 8 

 

23. КЪДЕ ЖИВЕЕТЕ ПОСТОЯННО?  

(Само един отговор) 

 Столица 1 

 Областен град 2 

 Друг град 3 

 Село 4 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. № 1.16.7.13.4.2. 

 

 

 

The NATIONAL PARK and the PEOPLE 

Questionnaire for the visitors of  “Pirin” National Park 

 

 

 

 

T1. Interview No.:                        

Park       

Region 

Respondent No. 

 

 

T2. Code of the interviewer:   

 

 Pollster No. 

 

T3. Date of the interview:                         

 DD month year 

  

 

 

2014 – 2015 year 

 

Madam,  

Sir, 

Within the project “Development of “Pirin” National Park  Management Plan for the period 

2014 – 2023” implemented by “Proles Engineering” a brief survey of visitors to the park is 

conducted. We would like to ask you to answer a few questions about your opinion and 

recommendations about the opportunities, conditions and development of sustainable tourism 

in the “Pirin” National Park. Your opinion will be important to update the “Pirin” National 

Park Management Plan and in the implementation of the Strategy for the sustainable 

management of natural resources by promoting sustainable tourism in the park. The survey is 

anonymous and the information collected will only be used for the purpose of the study. 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
 

 

 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

343 

1..Do you know what is the status of the majority of The Pirin Mountains’ area? 

(please give only one answer by circling the digit after your chosen answer) 

Public Park             1 

National Park  2 

Nature park              3 

Biosphere Reserve            4 

I don’t know             5 

 

 

2. When was the last time you visited Pirin National Park? 

(Please indicate only one answer by circling the digit after your chosen answer) 

Winter-spring 2014                           1 

The last year – 2013                  2 

During the period 2008 – 2012             3 

Before 2008                       4 

I visit the park every year                         5   

I’m here for the first time                         6  

 

3. At what time of year do you prefer to visit Pirin National Park 

(please circle the digit after each preferred season) 

Spring      1 

Summer    2 

Autumn    3 

Winter     4 

I’m here for the first time  5 

 

 

4. Why do you usually visit Pirin National Park? 

(please circle the digits after your chosen answers) 

Mountain tour/trekking/climbing      01 

Skiing           02 

Leisure, Relaxation, Walking       03 

To see natural landmarks        04 

To observe plants and animals           05 

Extreme summer sports (climbing, caving)    06 

Extreme winter sports (snowboard, ski doo)       07 

Experiential Tourism        08 

Specialized tourism (bird watching, photo hunting)     09 

To gather herbs, mushrooms       10 

Other (please specify)   ……………………………..    11 
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5. What’s the purpose of your current visit to Pirin National Park? 

(please circle the digits after your chosen answers) 

Mountain tour/trekking/climbing     01 

Skiing            02 

Leisure, Relaxation, Walking      03 

A visit to natural landmarks      04 

Observation of plants and animals     05 

Extreme summer sports (climbing, caving)     06 

Extreme winter sports (snowboard, ski doo)      07 

Experiential         08 

Specialized tourism (bird watching, photo hunting)   09 

Gathering herbs, mushrooms      10 

Other (please specify)       11 

No particular purpose, I’m just passing through     12 

 

6. How long are you going to stay in the Park? 

(please give only one answer by circling the digit after your chosen answer) 

1 day    1 

2-3 days   2 

Up to 7 days   3 

More than 7 days  4 

I don’t know   5 

 

7. What type of accommodation facilities are you going to use during your stay in the 

park? 

(please circle the digit after each facility that you are going to use) 

Hotel/Apartment complex, resort complex in a village/town near the Park  1 

Guest house/guest room for rent       2 

Hut /shelter/          3 

Visiting friends/relatives        4 

Other (please specify)  ……………………………………………..   5 

I won’t use any accommodation facilities      6 

 

8. Who are you visiting Pirin National Park with? 

I’m on my own       1 

Husband/Wife       2 

Children       3 

Relatives       4 

Friends        5 

Colleagues       6 

Other people with similar interests    7 

Organised group      8 

Other (please specify)...........................................  9 

 

9. What means of transport are you using to move around in Pirin National park? 

(please circle the digit opposite each right answer) 

On foot/trekking      1 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
 

 

 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

345 

Lift        2 

Car        3 

Bicycle        4 

Other means of transport (please specify)  …………….  5 

 

10. Which places/routes will you visit/follow during your current visit to the Park? 

(Please enter a free form answer.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Why did you decide to visit/follow these places/routes during your visit to Pirin 

National Park? 

(please circle the digit opposite each right answer) 

I have visited them before and I like them   01 

I was recommended to visit them    02 

I have never visited them and I’m curious   03 

There are plenty of good places for accommodation  04 

They are easily accessible     05 

Other (please specify)  ..........................................  06 

I chose them by accident     07 

 

12. Where did you get information about the places/routes in Pirin Natiional Park 

you are visiting ?  

(please circle the digit opposite each right answer) 

The Mass Media      01 

Friends, colleagues, acquaintances    02 

During a visit in the park (signs, posters etc.)  03 

Pirin National Park’s web site    04 

Other web sites on the Internet    05 

A tourist information centre    06 

Information in a town near the park   07 

Tourism societies     08 

Travel agencies      09 

Advertising materials about the Park   10 

The social networks     11 

Other (please specify) ……………………..  12 

 

13. Why did you choose to visit Pirin National Park? 

(Please enter a free form answer.) 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

14. How would you evaluate the current condition of the following activities and 

services, offered within the Pirin National Park area? 
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(please don’t miss to mark one answer on each separate row.) 

  
Good Fair Poor 

I have no 

impression 

14.1 Variety of the regulated hiking trails                               1 2 3 4 

14.2 Condition of the vertical and ground markers 

along the paths of the regulated hiking trails 
1 2 3 4 

14.3 Marking of the winter routes and indication of 

the snowslide risk areas 
1 2 3 4 

14.4 Technical securing the  proven danger zones 1 2 3 4 

14.5 Accessibility to natural landmarks and beautiful 

places. 
1 2 3 4 

14.6 The number of tourist sites and facilities – 

thematic eco routes, natural springs, viewpoints, 

places for a short rest, shelters etc. 

1 2 3 4 

14.7 Accommodation and shelter facilities 1 2 3 4 

14.8 Self-catering facilities 1 2 3 4 

14.9 Catering facilities  1 2 3 4 

14.1

0 

Condition of the ski runs 
1 2 3 4 

14.1

1 

Condition of the lifts and the rope tows 
1 2 3 4 

14.1

2 

Availability and condition of ski depots and 

equipment 
1 2 3 4 

14.1

3 

Waste bins at the shelters/huts 
1 2 3 4 

14.1

4 

Illustrated information about routes, maps, 

guides, landmarks, danger zones, rules of 

behavior in the park 

1 2 3 4 

 

I’m here for the first time   99 

 

15. According to you, which of the following services and activities should be developed 

and offered at Pirin National Park? 

(please don’t miss to mark one answer on each separate row) 

  Yes No I can’t 

decide 

15.1 Preservation of the non-living nature – lakes, rivers, soils, 

rocks        
1 2 3 

15.2 Conservation of the greenery and wildlife     1 2 3 

15.3 Trekking and leisure tours           1 2 3 

15.4 Ski touring 1 2 3 

15.5 Alternative tourism (green schools, educational trails, 

photo hunting, observation of plants and animals, alpinism, 

caving) 

1 2 3 

15.6 Tourism infrastructure improvement  (ecological trails, 

information signs, markers, etc.) 
1 2 3 

15.7 Skiing infrastructure development (new ski runs, lifts, rope 1 2 3 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
 

 

 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

347 

tows) 

15.8 Gathering of natural products for personal use (herbs, 

fruits, mushrooms, firewood) 
1 2 3 

15.9 Development of activities, related to information, 

education and popularization of the biological and 

landscape diversity of Pirin National park, especially 

among the students 

1 2 3 

 

 

16. Have you ever used the services offered by the Visitor and Information centers of 

Pirin Nationl Park in Bansko and Sandanski 

(Please circle the digit which follows your chosen answer. If you have used any of the 

services of the Visitor and Information centers, please write down which ones.) 

Yes, which ones………………………………………..   1 

No                       2 

I didn’t know that such centers exist                  3 

17. Which of the following two statements is closer to your opinion? 

(please mark only one answer by circling the digit that follows your chosen answer) 

Pirin National Park is a national treasure and should remain a protected area/zone for 

conservation of the natural heritage including a balanced development of tourism in both 

winter and summer.     1 

 

In Pirin National Park the development of sports and tourism activities should be encouraged 

in order to improve the social and economic conditions for the local people, residing within 

the park area or the region of Pirinas a whole.         

                 2 

 

18. Would you share your view of the future development of Pirin National Park? 

(Please enter a freeform answer) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

19. Age (years completed)   (Please fill in the squares) 

 

   years 

 

20. Sex: 
Male     1 

Female   2 

 

21. What is the highest level of education you have completed? (only one answer) 

Primary School                                 1 

Junior High School    2 

Vocational                                                3 

Secondary                                                     4 

Post-secondary school or college  
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outside the higher education system        5 

Higher                                                                                6 

 

22. You are: (only one answer) 

Employee    1 

Self-employed    2 

Freelancer    3 

Retiree/Pensioner   4 

Student     5 

Unemployed    6 

Housewife    7 

 

23. Where do you live permanently? 

EU member state  …………………   1 

Non EU member state  ……………….   2 

Balkan state   .……………..    3 

State outside Europe  ..…………...    4 

 

 

THANK  YOU FOR  YOUR  PARTICIPATION! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.16.7.13.1.2. 

 

 

ЕДНОМЕРНО ЧЕСТОТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ 

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

МНЕНИЕ 

 

„Националният парк и хората“ – НП Пирин – юни-юли 2014 г. 

 

 id3  Номер на областта 
 

 

 

 

 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Благоевград 40 4,0 4,0 4,0 

2  Бургас 56 5,6 5,6 9,6 

3  Варна 64 6,4 6,4 16,0 

4  Велико 

Търново 
32 3,2 3,2 19,2 

5  Видин 16 1,6 1,6 20,8 

6  Враца 24 2,4 2,4 23,2 

7  Габрово 16 1,6 1,6 24,8 

8  Добрич 24 2,4 2,4 27,2 

9  Кърджали 24 2,4 2,4 29,6 

10  Кюстендил 24 2,4 2,4 32,0 

11  Ловеч 16 1,6 1,6 33,6 

12  Монтана 24 2,4 2,4 36,0 

13  Пазарджик 32 3,2 3,2 39,2 

14  Перник 24 2,4 2,4 41,6 

15  Плевен 32 3,2 3,2 44,8 

16  Пловдив 96 9,6 9,6 54,4 

17  Разград 16 1,6 1,6 56,0 

18  Русе 40 4,0 4,0 60,0 

19  Силистра 16 1,6 1,6 61,6 

20  Сливен 24 2,4 2,4 64,0 

21  Смолян 16 1,6 1,6 65,6 

22  София-град 168 16,8 16,8 82,4 

23  София област 32 3,2 3,2 85,6 

24  Стара Загора 48 4,8 4,8 90,4 

25  Търговище 16 1,6 1,6 92,0 

26  Хасково 32 3,2 3,2 95,2 

27  Шумен 24 2,4 2,4 97,6 

28  Ямбол 24 2,4 2,4 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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a1  Как бихте оценили състоянието на природата в България към момента? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 18 1,8 1,8 1,8 

2  Много Добро 99 9,9 9,9 11,7 

3  Добро 376 37,6 37,6 49,3 

4  Задоволително 275 27,5 27,5 76,8 

5  Лошо 221 22,1 22,1 98,9 

6  Не мога да 

преценя 
11 1,1 1,1 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

Multiple Response 

 

$a2_m СПОРЕД ВАС, ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОПАЗВА ПРИРОДАТА В 

БЪЛГАРИЯ? 

  

Responses 
Percent 

of Cases N Percent 

Защо е … е уникална и 

неповторима 
454 19,5% 45,5% 

е национално 

богатство 
658 28,3% 65,9% 

може да носи 

икономически ползи 

за всички 

222 9,5% 22,2% 

е място за отдих и 

туризъм 
408 17,5% 40,9% 

принадлежи не само 

на днешните, но и бъд 
561 24,1% 56,2% 

Друго 21 ,9% 2,1% 

Не мога да преценя 3 ,1% ,3% 

Total 2327 100,0% 233,2% 

a  Group 

 

Frequencies 

 

 a4  Кой основно трябва да упражнява контрол за прилагането на тези политики и 

законодателни мерки? 

 

  

Frequen

cy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Държавата и нейните 

институции 
492 49,2 52,2 52,2 

  2  Общинските 

администрации 
68 6,8 7,2 59,4 

=  3Неправителствените 

организации 
19 1,9 2,0 61,4 

  4  Гражданите 75 7,5 8,0 69,4 
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  5  Бизнесът 3 ,3 ,3 69,7 

  7  Всички заедно 283 28,3 30,0 99,7 

  8  Не мога да преценя 3 ,3 ,3 100,0 

  Total 943 94,3 100,0   

Missing System 57 5,7     

Total 1000 100,0     

 

 a5  Интересувате ли се от състоянието и опазването на природата в България? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Определено да 382 38,2 38,4 38,4 

2  По-скоро да 506 50,6 50,8 89,2 

3  По-скоро не 89 8,9 8,9 98,1 

4  Определено 

не 
19 1,9 1,9 100,0 

Total 996 99,6 100,0   

Missing System 4 ,4     

Total 1000 100,0     

 

 

a6.1  Доколко имате доверие в информацията от държавни служби иинспекции, 

министерства 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Напълно 104 10,4 10,4 10,4 

2  Донякъде 550 55,0 55,2 65,6 

3  Никак 343 34,3 34,4 100,0 

Total 997 99,7 100,0   

Missing System 3 ,3     

Total 1000 100,0     

 

 

 a6.2  Доколко имате доверие в информацията от екологични организации 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Напълно 205 20,5 20,6 20,6 

2  Донякъде 586 58,6 58,9 79,5 

3  Никак 204 20,4 20,5 100,0 

Total 995 99,5 100,0   

Missing System 5 ,5     

Total 1000 100,0     

 

 

 a6.3  Доколко имате доверие в информацията от медии 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Напълно 132 13,2 13,2 13,2 

2  Донякъде 586 58,6 58,8 72,0 
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3  Никак 279 27,9 28,0 100,0 

Total 997 99,7 100,0   

Missing System 3 ,3     

Total 1000 100,0     

 

 

a6.4  Доколко имате доверие в информацията от бизнеса 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Напълно 22 2,2 2,2 2,2 

2  Донякъде 357 35,7 35,9 38,1 

3  Никак 616 61,6 61,9 100,0 

Total 995 99,5 100,0   

Missing System 5 ,5     

Total 1000 100,0     

 

 

a6.5  Доколко имате доверие в информацията от представители на науката 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Напълно 365 36,5 36,7 36,7 

2  Донякъде 505 50,5 50,8 87,4 

3  Никак 125 12,5 12,6 100,0 

Total 995 99,5 100,0   

Missing System 5 ,5     

Total 1000 100,0     

 

  

a7  Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение 

  

Frequen

cy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Икономическият растеж и 

благополучието са важни за 

обществото, но това трябва 

да става без да се 

застрашава природата 

883 88,3 89,6 89,6 

   

2  За да се постигне 

икономически растеж и 

благополучие за обществото 

е допустимо да се правят 

компромиси, въпреки че се 

застрашава природата 

103 10,3 10,4 100,0 

   

Total 
986 98,6 100,0   

Missing System 14 1,4     

Total 1000 100,0     
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Multiple Response 

 

$a9_m - Защо трябва да се опазват защитените територии/ зони в България? 

  

  

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent   

 За да се съхрани природата в тях 
723 23,4% 72,4% 

  За да се съхрани растителния и 

животински свят в тях 
731 23,7% 73,2% 

  За да се ограничи строителството 

на сгради и съоръжения в тях 
475 15,4% 47,6% 

  За да се ограничи друга човешка 

дейност в тях, която би 

застрашила природата и 

биоразнообразието 

518 16,8% 51,9% 

  За да се съхранят и за следващите 

поколения 
596 19,3% 59,7% 

  Друго 7 ,2% ,7% 

  Не съм чувал за защитени 

територии 
21 ,7% 2,1% 

  Не зная 14 ,5% 1,4% 

Total 3085 100,0% 309,1% 

a  Group 

Multiple Response 

 

 $a11_m Знаете ли какво значи Национален парк? 

  

  

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent   

 Категория защитена територия 
537 28,0% 53,9% 

   

Територия с редки растителни и 

животински видове, защитени със 

закон 

616 32,2% 61,8% 

   

Територия с уникална природа 
412 21,5% 41,3% 

   

Територията на най-красивите планини 

в Б 

264 13,8% 26,5% 

  Друго 9 ,5% ,9% 

  Не зная 77 4,0% 7,7% 

Total 1915 100,0% 192,1% 

a  Group 
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Frequencies 

 

 a12.1  В националния парк е недопустимо да се оставят каквито и да е отпадъци 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Съгласен 952 95,2 95,2 95,2 

2  Несъгласен 33 3,3 3,3 98,5 

3  Не мога да 

преценя 
15 1,5 1,5 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

a12.2  Няма нищо лошо в това човек да откъсне цвете или билка, да вземе за спомен парче 

скала 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Съгласен 448 44,8 44,8 44,8 

2  Несъгласен 480 48,0 48,0 92,8 

3  Не мога да 

преценя 
72 7,2 7,2 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

a12.3  В НП има достатъчно билки, гъби, плодове и др., така че всеки може да вземе, без да 

навреди на природата 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Съгласен 218 21,8 21,8 21,8 

2  Несъгласен 701 70,1 70,1 91,9 

3  Не мога да 

преценя 
81 8,1 8,1 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

a12.4  Оставянето на дребни отпадъци едва ли може сериозно да замърси защитените 

територии 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Съгласен 97 9,7 9,7 9,7 

2  Несъгласен 873 87,3 87,3 97,0 

3  Не мога да 

преценя 
30 3,0 3,0 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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a12.5  Строителството на сгради, писти, лифтове, влекови и др. съоръжения е допустимо в 

НП 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Съгласен 167 16,7 16,7 16,7 

2  Несъгласен 681 68,1 68,1 84,8 

3  Не мога да 

преценя 
152 15,2 15,2 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

Multiple Response 

 

$a13_m Според Вас, как неправителствените природозащитни организации участват в 

опазването на природата в страната? 

  

  

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent   

  С действия и кампании за 

спасяване и опазване на 

определени птици, животни и 

растения и техните местообитания 

619 41,4% 61,9% 

   

С програми за образование, 

възпитание и информиране на 

обществеността 

242 16,2% 24,2% 

   

С експертно участие при 

формиране на природозащитната 

политика и законодателство 

217 14,5% 21,7% 

   

С организиране на кампании при 

формиране на природозащитната 

политика и законодателството 

211 14,1% 21,1% 

  Друго 26 1,7% 2,6% 

  Въобще не участват 53 3,5% 5,3% 

  Не мога да преценя 127 8,5% 12,7% 

Total 1495 100,0% 149,5% 
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Frequencies 

Frequency Table 

 

 a14  Как трябва да се промени в бъдеще участието на неправителствените 

природозащитни организации в опазването на природата? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да се засили 745 74,5 74,7 74,7 

  2  Да се намали 11 1,1 1,1 75,8 

  3  Да остане същото 94 9,4 9,4 85,3 

  4  Да не участват 

изобщо 
23 2,3 2,3 87,6 

  5  Не мога да преценя 124 12,4 12,4 100,0 

  Total 997 99,7 100,0   

Missing System 3 ,3     

Total 1000 100,0     

 

a15.1  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез полагане на доброволен труд 

  

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
347 34,7 34,7 34,7 

  2  Донякъде 349 34,9 34,9 69,6 

  3  В малка степен 160 16,0 16,0 85,6 

  4  В никаква 

степен 
123 12,3 12,3 97,9 

  5  Не зная 21 2,1 2,1 100,0 

  Total 1000 100,0 100,0   

 

 

a15.2  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез изпращане на писмо до медиите 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
115 11,5 11,5 11,5 

2  Донякъде 244 24,4 24,4 35,9 

3  В малка степен 236 23,6 23,6 59,5 

4  В никаква 

степен 
372 37,2 37,2 96,7 

5  Не зная 33 3,3 3,3 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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a15.3  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез Изпращане на писмо до вашия народен представител 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
52 5,2 5,2 5,2 

2  Донякъде 105 10,5 10,5 15,7 

3  В малка степен 204 20,4 20,4 36,1 

4  В никаква 

степен 
588 58,8 58,8 94,9 

5  Не зная 51 5,1 5,1 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

a15.4  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез даряване на средства 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
154 15,4 15,4 15,4 

2  Донякъде 292 29,2 29,2 44,6 

3  В малка степен 300 30,0 30,0 74,6 

4  В никаква 

степен 
222 22,2 22,2 96,8 

5  Не зная 32 3,2 3,2 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

a15.5  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез гласуване на избори за партия, която застъпва най-силно екологичната тема 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
83 8,3 8,3 8,3 

2  Донякъде 197 19,7 19,7 28,0 

3  В малка степен 238 23,8 23,8 51,8 

4  В никаква 

степен 
405 40,5 40,5 92,3 

5  Не зная 77 7,7 7,7 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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a15.6  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез собствена инициатива в социалните мрежи 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
86 8,6 8,6 8,6 

2  Донякъде 174 17,4 17,4 26,0 

3  В малка степен 168 16,8 16,8 42,8 

4  В никаква 

степен 
500 50,0 50,0 92,8 

5  Не зная 72 7,2 7,2 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

a15.7  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я участие в инициатива, организирана от друг в социалните мрежи 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
128 12,8 12,8 12,8 

2  Донякъде 233 23,3 23,3 36,1 

3  В малка степен 159 15,9 15,9 52,0 

4  В никаква 

степен 
410 41,0 41,0 93,0 

5  Не зная 70 7,0 7,0 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

  

a15.8  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез участие в улична демонстрация/ протест 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
104 10,4 10,4 10,4 

2  Донякъде 237 23,7 23,7 34,1 

3  В малка степен 200 20,0 20,0 54,1 

4  В никаква 

степен 
410 41,0 41,0 95,1 

5  Не зная 49 4,9 4,9 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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a15.9  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в Б-

я чрез участие в акции в критични ситуации 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
373 37,3 37,3 37,3 

2  Донякъде 289 28,9 28,9 66,3 

3  В малка степен 150 15,0 15,0 81,3 

4  В никаква 

степен 
149 14,9 14,9 96,2 

5  Не зная 38 3,8 3,8 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

  

a15.10  Без да участвам в някое от тези действия, просто да не замърсявам и унищожавам 

природата 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
697 69,7 69,8 69,8 

2  Донякъде 179 17,9 17,9 87,7 

3  В малка степен 44 4,4 4,4 92,1 

4  В никаква 

степен 
43 4,3 4,3 96,4 

5  Не зная 36 3,6 3,6 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

a16  Бихте ли подкрепили действия за опазване на природата в България, ако те на първо 

време имат някои неблагоприятни социални и икономически последици 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Категорично да 193 19,3 19,3 19,3 

2  По-скоро да 375 37,5 37,6 56,9 

3  По-скоро не 210 21,0 21,0 78,0 

4  Категорично не 70 7,0 7,0 85,0 

5  Не мога да 

преценя 
150 15,0 15,0 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     
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b17  Знаете ли, че Пирин планина е национален парк? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 649 64,9 65,0 65,0 

2  Не 333 33,3 33,3 98,3 

3  Не мога да 

преценя 
17 1,7 1,7 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

b18  Знаете ли нещо за НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Знам много 

неща 
63 6,3 9,7 9,7 

2  Знам някои 

неща 
516 51,6 79,4 89,1 

3  Не знам нищо 71 7,1 10,9 100,0 

Total 650 65,0 100,0   

Missing System 350 35,0     

Total 1000 100,0     

 

 

b19  От кога знаете за съществуването на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  От началото на 

обявяването му 
150 15,0 23,1 23,1 

2  От няколко 

години 
468 46,8 72,2 95,4 

3  От тази година 30 3,0 4,6 100,0 

Total 648 64,8 100,0   

Missing System 352 35,2     

Total 1000 100,0     
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Multiple Response 

 

 $b20_m От къде научихте за НП Пирин? 

  Responses 

Percent 

of Cases 

  N Percent   

 От медиите 441 40,2% 68,0% 

  От приятели, познати, колеги 
289 26,3% 44,5% 

  От посещение в парка 103 9,4% 15,9% 

  От Интернет страницата на парка 
37 3,4% 5,7% 

  От Интернет - други страници 
45 4,1% 6,9% 

  От туристическо-информационен 

център 27 2,5% 4,2% 

  От информация в населено място 

около парка 23 2,1% 3,5% 

  От училище, учебниците 89 8,1% 13,7% 

  От социалните мрежи 33 3,0% 5,1% 

  От друго място 10 ,9% 1,5% 

Total 1097 100,0% 169,0% 

 

a  Group 

$b21_m Какво конкретни знаете за НП "Пирин"?( 

  

  

Responses 

Percent 

of Cases 

N Percent   

 Точното местоположение на парка 

(граници, топография, карти) 172 12,0% 26,5% 

  Наличието и опазването на 

биоразнообразието 
138 9,6% 21,2% 

  Резерватите в парка 84 5,9% 12,9% 

  Екопътеки, маршрути, хижи 
135 9,4% 20,8% 

  НП "Пирин" е обект на свет. 

природно и к 
216 15,1% 33,2% 

  Център за ски-туризъм 279 19,5% 42,9% 

  Условията за спорт и развлечения 
177 12,4% 27,2% 

  Правилата за поведение на 

територията на 51 3,6% 7,8% 

  Информационни/ посетителски 

центрове 
30 2,1% 4,6% 

  Дейността на парковата дирекция 
1 ,1% ,2% 
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  Друга информация 3 ,2% ,5% 

  Нямам конкретна информация 
147 10,3% 22,6% 

Total 1433 100,0% 220,5% 

a  Group 

 

Frequencies 

 

b22  Как бихте оценили състоянието на природата в НП "Пирин" и региона около него? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 20 2,0 2,0 2,0 

2  Много добро 119 11,9 11,9 13,9 

3  Добро 268 26,8 26,8 40,7 

4  Задоволително 76 7,6 7,6 48,3 

5  Лошо 12 1,2 1,2 49,5 

6  Не мога да 

преценя 
505 50,5 50,5 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

Multiple Response 

 

$b23_m Според Вас, защо е необходимо да се опазва природата в НП „Пирин“ и региона 

около него? 

  

  

Responses 

Percent 

of Cases 

N Percent   

  

Защото паркът е защитена територия 

– национално  

582 24,0% 60,8% 

   

Защото природата е уникална и 

неповторима 

502 20,7% 52,4% 

   

Защото може да дава поминък и да 

носи  

241 9,9% 25,2% 

   

Защото е място за отдих и туризъм 

на хората от  

415 17,1% 43,3% 

   

Защото може да привлича повече 

туристи от страната и чужбина 

189 7,8% 19,7% 

   

Защото принадлежи не само на 

днешните, но и  

496 20,5% 51,8% 

Total 2425 100,0% 253,1% 

a  Group 
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Frequencies 

 

$b23_m Защо е е необходимо да се опазва природата в НП "Пирин" и региона около него? 

Защото ... 

  

  

Responses 

Percent 

of Cases 

N Percent   

  

паркът е защитена територия – 

национално и световно богатство 

582 23,6% 58,2% 

   

природата е уникална и неповторима 
502 20,3% 50,2% 

   

може да дава поминък и да носи 

икономически ползи за хората от 

региона 

241 9,8% 24,1% 

   

е място за отдих и туризъм на хората 

от страната и чужбина 

415 16,8% 41,5% 

   

може да привлича повече туристи от 

страната и чужбина 

189 7,7% 18,9% 

   

принадлежи не само на днешните, 

но и на бъдещите поколения 

496 20,1% 49,6% 

  друго 4 ,2% ,4% 

  Не мога да преценя 40 1,6% 4,0% 

Total 2469 100,0% 246,9% 

a  Group 

 

b24  Интересувате ли се от състоянието и опазването на природата в НП "Пирин" и 

региона около него? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Определено да 148 14,8 14,9 14,9 

2  По-скоро да 462 46,2 46,4 61,2 

3  По-скоро не 302 30,2 30,3 91,6 

4  Определено 

не 
84 8,4 8,4 100,0 

Total 996 99,6 100,0   

Missing System 4 ,4     

Total 1000 100,0     
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b25.1  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез полагане на доброволен труд 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
250 25,0 25,0 25,0 

  2  Донякъде 275 27,5 27,5 52,6 

  3  В малка степен 180 18,0 18,0 70,6 

  4  В никаква 

степен 
240 24,0 24,0 94,6 

  5  Не зная 54 5,4 5,4 100,0 

  Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b25.2  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез изпращане на писмо до медиите 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
81 8,1 8,1 8,1 

2  Донякъде 202 20,2 20,2 28,3 

3  В малка степен 228 22,8 22,8 51,2 

4  В никаква 

степен 
436 43,6 43,6 94,8 

5  Не зная 52 5,2 5,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b25.3  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез Изпращане на писмо до вашия народен представител 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
40 4,0 4,0 4,0 

2  Донякъде 85 8,5 8,5 12,5 

3  В малка степен 184 18,4 18,4 30,9 

4  В никаква 

степен 
628 62,8 62,9 93,8 

5  Не зная 62 6,2 6,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
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b25.4  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез даряване на средства 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
141 14,1 14,1 14,1 

2  Донякъде 249 24,9 24,9 39,0 

3  В малка степен 295 29,5 29,5 68,6 

4  В никаква 

степен 
267 26,7 26,7 95,3 

5  Не зная 47 4,7 4,7 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

b25.5  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез гласуване на избори за партия, която застъпва най-силно екологичната 

тема 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
62 6,2 6,2 6,2 

2  Донякъде 152 15,2 15,2 21,4 

3  В малка степен 245 24,5 24,5 46,0 

4  В никаква 

степен 
453 45,3 45,4 91,4 

5  Не зная 86 8,6 8,6 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     

 

 

b25.6  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез собствена инициатива в социалните мрежи 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
64 6,4 6,4 6,4 

2  Донякъде 155 15,5 15,5 21,9 

3  В малка степен 179 17,9 17,9 39,8 

4  В никаква 

степен 
524 52,4 52,5 92,3 

5  Не зная 77 7,7 7,7 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
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b25.7  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" участие в инициатива, организирана от друг в социалните мрежи 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
96 9,6 9,6 9,6 

2  Донякъде 224 22,4 22,4 32,1 

3  В малка степен 171 17,1 17,1 49,2 

4  В никаква 

степен 
429 42,9 43,0 92,2 

5  Не зная 78 7,8 7,8 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     

 

 

b25.8  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез участие в улична демонстрация/ протест 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
77 7,7 7,7 7,7 

2  Донякъде 213 21,3 21,3 29,1 

3  В малка степен 209 20,9 20,9 50,0 

4  В никаква 

степен 
438 43,8 43,9 93,9 

5  Не зная 61 6,1 6,1 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     

 

 

b25.9  В каква степен бихте предприели/подкрепили действия за защита на природата в 

НП "Пирин" чрез участие в акции в критични ситуации 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
285 28,5 28,6 28,6 

2  Донякъде 274 27,4 27,5 56,0 

3  В малка степен 168 16,8 16,8 72,8 

4  В никаква 

степен 
215 21,5 21,5 94,4 

5  Не зная 56 5,6 5,6 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     
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b25.10  Без да участвам в някое от тези действия, просто да не замърсявам и унищожавам 

природата 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  В много голяма 

степен 
673 67,3 67,4 67,4 

2  Донякъде 196 19,6 19,6 87,0 

3  В малка степен 44 4,4 4,4 91,4 

4  В никаква 

степен 
40 4,0 4,0 95,4 

5  Не зная 46 4,6 4,6 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

Multiple Response 

 

$b26_m Каква информация още е необходима за популяризиране на НП „Пирин“? 

  Responses 

Percent 

of Cases 

  N Percent   

  

За точното местоположение на парка 419 12,0% 42,8% 

   

За екопътеки, маршрути, хижи 
487 14,0% 49,7% 

  За резерватите 457 13,1% 46,7% 

   

Центъра за ски-туризъм 
207 5,9% 21,1% 

  растителните и животинските видове, 

населяващи парка 466 13,4% 47,6% 

   

За условията за почивка/ екскурзионно 

летуване 

467 13,4% 47,7% 

   

За условията за спорт и развлечения 
319 9,1% 32,6% 

   

За правилата за поведение на територията на 

парка 

312 8,9% 31,9% 

   

За информационни/ посетителски центрове 

около парка 

168 4,8% 17,2% 

   

За дейността на парковата дирекция 
101 2,9% 10,3% 

   

Друга информация 
14 ,4% 1,4% 

   

Не е необходима повече информация 
72 2,1% 7,4% 

Total a  Group 3489 100,0% 356,4% 
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$b27_m С какви природни, културно-исторически и/ или други забележителности е 

свързана Вашатa представа за НП „Пирин“? 

  

  

Responses 

Percent 

of Cases 

N Percent   

  

Главно с природата и природни 

феномени 

657 32,0% 65,7% 

   

Със ски туризъм 
424 20,6% 42,4% 

   

С пешеходен туризъм и преходи в 

планината 

383 18,6% 38,3% 

   

С посещение на курорти/ места близо 

до парка с туристически атракции 

197 9,6% 19,7% 

   

С обекти на недвижимото културно 

наследство в района на парка 

87 4,2% 8,7% 

   

С места със занаяти, традиции, 

празници, фестивали в района на парка 

199 9,7% 19,9% 

  Друго 6 ,3% ,6% 

  Не зная 103 5,0% 10,3% 

Total 2056 100,0% 205,6% 

a  Group 

 

Frequencies 

 

b29.1  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - опазване 

на неживата природа 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 976 97,6 97,6 97,6 

2  Не 3 ,3 ,3 97,9 

3  Не мога да 

преценя 
21 2,1 2,1 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 b29.2  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - 

съхраняване на растителния и животинския свят 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 978 97,8 97,8 97,8 

2  Не 3 ,3 ,3 98,1 

3  Не мога да 

преценя 
19 1,9 1,9 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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 b29.3  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - 

природосъобразен туризъм и отдих 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 960 96,0 96,0 96,0 

2  Не 9 ,9 ,9 96,9 

3  Не мога да 

преценя 
31 3,1 3,1 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

b29.4  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - ски 

туризъм 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 827 82,7 82,8 82,8 

2  Не 78 7,8 7,8 90,6 

3  Не мога да 

преценя 
94 9,4 9,4 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 b29.5  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - 

подобряване инфраструктурата за туризъм 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 865 86,5 86,5 86,5 

2  Не 29 2,9 2,9 89,4 

3  Не мога да 

преценя 
106 10,6 10,6 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

 l29.6  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - 

разширяване на инфраструктурата за ски туризъм 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 386 38,6 38,7 38,7 

2  Не 355 35,5 35,6 74,2 

3  Не мога да 

преценя 
257 25,7 25,8 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     
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b29.7  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - други 

спортове (летни и зимни) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 600 60,0 60,1 60,1 

2  Не 136 13,6 13,6 73,7 

3  Не мога да 

преценя 
262 26,2 26,3 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     

 

b29.8  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - събиране 

на природни продукти за лични нужди 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 472 47,2 47,2 47,2 

2  Не 425 42,5 42,5 89,7 

3  Не мога да 

преценя 
103 10,3 10,3 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

  

b29.9  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - събиране 

на природни продукти с цел продажба 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 127 12,7 12,7 12,7 

2  Не 774 77,4 77,4 90,1 

3  Не мога да 

преценя 
99 9,9 9,9 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

b29.10  Кои дейности и услуги трябва да се развиват и предлагат в НП "Пирин" - 

разширяване на дейностите, свързани с информацията, образованието и 

популяризирането на разнообразието 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 892 89,2 89,2 89,2 

2  Не 34 3,4 3,4 92,6 

3  Не мога да 

преценя 
74 7,4 7,4 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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b30.1  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - еко туризъм с природозащитни дейности 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 913 91,3 91,4 91,4 

2  Не 6 ,6 ,6 92,0 

3  Не мога да 

преценя 
80 8,0 8,0 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
  

b30.2  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - посещения в резерватите на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 924 92,4 92,6 92,6 

2  Не 9 ,9 ,9 93,5 

3  Не мога да 

преценя 
65 6,5 6,5 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     
 

b30.3  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - походи в планината по създадените от Парковата дирекция 

образователни пътеки 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 892 89,2 89,3 89,3 

2  Не 15 1,5 1,5 90,8 

3  Не мога да 

преценя 
92 9,2 9,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b30.4  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - алпинизъм/ катерене на скари с/ без водач 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 639 63,9 64,0 64,0 

2  Не 147 14,7 14,7 78,7 

3  Не мога да 

преценя 
213 21,3 21,3 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
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b30.5  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - спускане в пещери с/ без водач 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 580 58,0 58,1 58,1 

2  Не 186 18,6 18,6 76,7 

3  Не мога да 

преценя 
233 23,3 23,3 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b30.6  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - фотолов 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 592 59,2 59,3 59,3 

2  Не 98 9,8 9,8 69,1 

3  Не мога да 

преценя 
309 30,9 30,9 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

b30.7  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - наблюдение на бозайници 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 804 80,4 80,5 80,5 

2  Не 58 5,8 5,8 86,3 

3  Не мога да 

преценя 
137 13,7 13,7 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

b30.8  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - наблюдение на птици 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 838 83,8 83,9 83,9 

2  Не 41 4,1 4,1 88,0 

3  Не мога да 

преценя 
120 12,0 12,0 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
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b30.9  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за предлагане 

и развитие в НП "Пирин" - наблюдение на специфични растителни видове 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 842 84,2 84,3 84,3 

2  Не 34 3,4 3,4 87,7 

3  Не мога да 

преценя 
123 12,3 12,3 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

 b30.10  Кои от изброените форме на алтернативен туризъм имат перспектива за 

предлагане и развитие в НП "Пирин" - наблюдение на земноводни и влечуги 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 766 76,6 76,7 76,7 

2  Не 71 7,1 7,1 83,8 

3  Не мога да 

преценя 
162 16,2 16,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

b31.1  Доколко  незаконното изсичане на гори е заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 915 91,5 91,5 91,5 

2  Донякъде 55 5,5 5,5 97,0 

3  Малко 3 ,3 ,3 97,3 

4  Никак 1 ,1 ,1 97,4 

5  Не мога да 

преценя 
26 2,6 2,6 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

 b31.2  Доколко замърсяването на езерата, реките е заплаха за състоянието на НП 

"Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 843 84,3 84,3 84,3 

2  Донякъде 109 10,9 10,9 95,2 

3  Малко 12 1,2 1,2 96,4 

5  Не мога да 

преценя 
36 3,6 3,6 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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b31.3  Доколко замърсяването на почвата е заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 790 79,0 79,0 79,0 

2  Донякъде 127 12,7 12,7 91,7 

3  Малко 26 2,6 2,6 94,3 

4  Никак 3 ,3 ,3 94,6 

5  Не мога да 

преценя 
54 5,4 5,4 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

  

b31.4  Доколко ерозията на почвата е заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 704 70,4 70,4 70,4 

2  Донякъде 171 17,1 17,1 87,5 

3  Малко 31 3,1 3,1 90,6 

4  Никак 1 ,1 ,1 90,7 

5  Не мога да 

преценя 
93 9,3 9,3 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

b31.5  Доколко нерегламентираните сметища са заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 780 78,0 78,0 78,0 

2  Донякъде 137 13,7 13,7 91,7 

3  Малко 27 2,7 2,7 94,4 

5  Не мога да 

преценя 
56 5,6 5,6 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

 b31.6  Доколко унищожаването на животински и растителни видове е заплаха за 

състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 847 84,7 84,7 84,7 

2  Донякъде 95 9,5 9,5 94,2 

3  Малко 21 2,1 2,1 96,3 

5  Не мога да 

преценя 
37 3,7 3,7 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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b31.7  Доколко дейностите, източник на шумово замърсяване са заплаха за състоянието на 

НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 527 52,7 52,9 52,9 

2  Донякъде 289 28,9 29,0 81,8 

3  Малко 55 5,5 5,5 87,4 

4  Никак 6 ,6 ,6 88,0 

5  Не мога да 

преценя 
120 12,0 12,0 100,0 

Total 997 99,7 100,0   

Missing System 3 ,3     

Total 1000 100,0     

 

b31.8  Доколко незаконното разширяване на инфраструктурата за ски туризъм е заплаха 

за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 648 64,8 64,9 64,9 

2  Донякъде 229 22,9 22,9 87,8 

3  Малко 28 2,8 2,8 90,6 

4  Никак 5 ,5 ,5 91,1 

5  Не мога да 

преценя 
89 8,9 8,9 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b31.9  Доколко незаконният лов е заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 670 67,0 67,0 67,0 

2  Донякъде 228 22,8 22,8 89,8 

3  Малко 26 2,6 2,6 92,4 

4  Никак 4 ,4 ,4 92,8 

5  Не мога да 

преценя 
72 7,2 7,2 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

  

b31.10  Доколко незаконният риболов е заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 651 65,1 65,1 65,1 

2  Донякъде 220 22,0 22,0 87,1 

3  Малко 41 4,1 4,1 91,2 

4  Никак 5 ,5 ,5 91,7 

5  Не мога да 

преценя 
83 8,3 8,3 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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b31.11  Доколко пожарите са заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 886 88,6 88,6 88,6 

2  Донякъде 70 7,0 7,0 95,6 

3  Малко 20 2,0 2,0 97,6 

4  Никак 1 ,1 ,1 97,7 

5  Не мога да 

преценя 
23 2,3 2,3 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

b31.12  Доколко наводненията са заплаха за състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 802 80,2 80,3 80,3 

2  Донякъде 116 11,6 11,6 91,9 

3  Малко 29 2,9 2,9 94,8 

4  Никак 7 ,7 ,7 95,5 

5  Не мога да 

преценя 
45 4,5 4,5 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b31.13  Доколко замърсяването от стопанска дейност е заплаха за състоянието на НП 

"Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 689 68,9 69,0 69,0 

2  Донякъде 193 19,3 19,3 88,3 

3  Малко 47 4,7 4,7 93,0 

4  Никак 3 ,3 ,3 93,3 

5  Не мога да 

преценя 
67 6,7 6,7 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

b31.14  Доколко прекомерното събиране на природни продукти е заплаха за състоянието 

на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 450 45,0 45,0 45,0 

2  Донякъде 334 33,4 33,4 78,4 

3  Малко 107 10,7 10,7 89,1 

4  Никак 20 2,0 2,0 91,1 

5  Не мога да 

преценя 
89 8,9 8,9 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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b31.15  Доколко прекомерната паша на домашни животни е заплаха за състоянието на НП 

"Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 333 33,3 33,3 33,3 

2  Донякъде 311 31,1 31,1 64,5 

3  Малко 164 16,4 16,4 80,9 

4  Никак 86 8,6 8,6 89,5 

5  Не мога да 

преценя 
105 10,5 10,5 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

  

b31.16  Доколко прекомерното туристическо натоварване е заплаха за състоянието на НП 

"Пирин"? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 340 34,0 34,0 34,0 

2  Донякъде 342 34,2 34,2 68,3 

3  Малко 140 14,0 14,0 82,3 

4  Никак 65 6,5 6,5 88,8 

5  Не мога да 

преценя 
112 11,2 11,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

b31.17  Доколко нерегламентираното движение на МПС - АТВ, мотори и др. е заплаха за 

състоянието на НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 546 54,6 54,7 54,7 

2  Донякъде 270 27,0 27,0 81,7 

3  Малко 57 5,7 5,7 87,4 

4  Никак 22 2,2 2,2 89,6 

5  Не мога да 

преценя 
104 10,4 10,4 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
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b31.18  Доколко глобалната промяна на климата е заплаха за състоянието на НП 

"Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Много 609 60,9 61,0 61,0 

2  Донякъде 227 22,7 22,7 83,8 

3  Малко 35 3,5 3,5 87,3 

4  Никак 13 1,3 1,3 88,6 

5  Не мога да 

преценя 
114 11,4 11,4 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     

 

  

c32  Посещавали ли сте някога НП "Пирин" по какъвто и да е повод? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 331 33,1 33,1 33,1 

2  Не 669 66,9 66,9 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

Multiple Response 

 

$c33_m Frequencies По какъв повод сте посещавали НП „Пирин“? 

 

Responses 
Percent 

of Cases N Percent 

 Каране на ски 44 9,2% 13,3% 

Планински 

пешеходен туризъм 
161 33,8% 48,8% 

Почивка, 

екскурзионно 

летуване 

154 32,4% 46,7% 

Посещение на парка 

при гостуване при 

род 

72 15,1% 21,8% 

Служебен 

ангажимент 
36 7,6% 10,9% 

Друг повод 9 1,9% 2,7% 

Total 476 100,0% 144,2% 

a  Group 
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Frequencies 

 

 Statistics 

 

  

c34.1  Кога и 

колко пъти 

досега сте 

посещавали 

НП "Пирин" 

през 1998 - 

2000 г. 

c34.2  Кога и 

колко пъти 

досега сте 

посещавали 

НП "Пирин" 

през 2001 - 

2005 г. 

c34.3  Кога и 

колко пъти 

досега сте 

посещавали 

НП "Пирин" 

през 2006 - 

2010 г. 

c34.4  Кога и 

колко пъти 

досега сте 

посещавали 

НП "Пирин" 

през 2011 г. 

c34.5  Кога и 

колко пъти 

досега сте 

посещавали 

НП "Пирин" 

през 2012 г. 

c34.6  Кога и 

колко пъти 

досега сте 

посещавали 

НП "Пирин" 

през 2013 г. 

c34.7  

Посещение 

преди 1998 г. 

N Valid 330 325 325 325 325 325 77 

  Missing 670 675 675 675 675 675 923 

Mean 10,34 9,37 6,59 4,44 2,99 2,35 88,00 
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Frequency Table 

 

 c34.1  Кога и колко пъти досега сте посещавали НП "Пирин" през 1998 - 2000 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 209 20,9 63,3 63,3 

1 48 4,8 14,5 77,9 

2 16 1,6 4,8 82,7 

3 12 1,2 3,6 86,4 

4 4 ,4 1,2 87,6 

5 2 ,2 ,6 88,2 

6 1 ,1 ,3 88,5 

8 1 ,1 ,3 88,8 

9 1 ,1 ,3 89,1 

10 2 ,2 ,6 89,7 

15 1 ,1 ,3 90,0 

88 5 ,5 1,5 91,5 

99  Не може да 

посочи 
28 2,8 8,5 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

 

 c34.2  Кога и колко пъти досега сте посещавали НП "Пирин" през 2001 - 2005 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 213 21,3 65,5 65,5 

1 48 4,8 14,8 80,3 

2 19 1,9 5,8 86,2 

3 3 ,3 ,9 87,1 

4 5 ,5 1,5 88,6 

5 3 ,3 ,9 89,5 

6 1 ,1 ,3 89,8 

8 1 ,1 ,3 90,2 

9 1 ,1 ,3 90,5 

10 2 ,2 ,6 91,1 

99  Не може да 

посочи 
29 2,9 8,9 100,0 

Total 325 32,5 100,0   

Missing System 675 67,5     

Total 1000 100,0     
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c34.3  Кога и колко пъти досега сте посещавали НП "Пирин" през 2006 - 2010 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 192 19,2 59,1 59,1 

1 63 6,3 19,4 78,5 

2 23 2,3 7,1 85,5 

3 10 1,0 3,1 88,6 

4 6 ,6 1,8 90,5 

5 3 ,3 ,9 91,4 

6 1 ,1 ,3 91,7 

7 1 ,1 ,3 92,0 

8 2 ,2 ,6 92,6 

9 1 ,1 ,3 92,9 

10 3 ,3 ,9 93,8 

15 1 ,1 ,3 94,2 

99  Не може да 

посочи 
19 1,9 5,8 100,0 

Total 325 32,5 100,0   

Missing System 675 67,5     

Total 1000 100,0     

 

 

 c34.4  Кога и колко пъти досега сте посещавали НП "Пирин" през 2011 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 233 23,3 71,7 71,7 

1 50 5,0 15,4 87,1 

2 16 1,6 4,9 92,0 

3 4 ,4 1,2 93,2 

4 2 ,2 ,6 93,8 

5 2 ,2 ,6 94,5 

6 1 ,1 ,3 94,8 

8 1 ,1 ,3 95,1 

10 3 ,3 ,9 96,0 

99  Не може да 

посочи 
13 1,3 4,0 100,0 

Total 325 32,5 100,0   

Missing System 675 67,5     

Total 1000 100,0     
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c34.5  Кога и колко пъти досега сте посещавали НП "Пирин" през 2012 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 218 21,8 67,1 67,1 

1 67 6,7 20,6 87,7 

2 19 1,9 5,8 93,5 

3 4 ,4 1,2 94,8 

4 2 ,2 ,6 95,4 

5 3 ,3 ,9 96,3 

10 4 ,4 1,2 97,5 

99  Не може да 

посочи 
8 ,8 2,5 100,0 

Total 325 32,5 100,0   

Missing System 675 67,5     

Total 1000 100,0     

 

  

c34.6  Кога и колко пъти досега сте посещавали НП "Пирин" през 2013 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 231 23,1 71,1 71,1 

1 59 5,9 18,2 89,2 

2 10 1,0 3,1 92,3 

3 8 ,8 2,5 94,8 

4 4 ,4 1,2 96,0 

5 3 ,3 ,9 96,9 

6 1 ,1 ,3 97,2 

10 3 ,3 ,9 98,2 

99  Не може да 

посочи 
6 ,6 1,8 100,0 

Total 325 32,5 100,0   

Missing System 675 67,5     

Total 1000 100,0     

 

 

  

c34.7  Посещение преди 1998 г. 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 88  Посещение 

преди 1998 г. 
77 7,7 100,0 100,0 

Missing System 923 92,3     

Total 1000 100,0     
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Multiple Response 

 

$c35_m Кои сезони предпочитате за посещение в НП „Пирин“? 

  

  

Responses 

Percent 

of Cases 

N Percent   

 Пролет 86 16,7% 26,1% 

  Лято 240 46,6% 72,7% 

  Есен 85 16,5% 25,8% 

  Зима 104 20,2% 31,5% 

Total 515 100,0% 156,1% 

a  Group 

 

$c37_m При последното Ви посещение какви типове обекти за подслон ползвахте? 

  

  

Responses 

Percent 

of Cases 

N Percent   

   

Хотел/хотелски комплекс, 

курортно селище 

82 19,1% 24,9% 

   

Семеен хотел 
60 14,0% 18,2% 

   

Къща/ стая за гости 
39 9,1% 11,9% 

   

Хижа 
114 26,5% 34,7% 

   

Друг подслон 

(заслон,къмпинг,почивна ста 

24 5,6% 7,3% 

   

На палатка/ каравана на 

територията на п 

23 5,3% 7,0% 

   

На гости при роднини/приятели 
71 16,5% 21,6% 

  Друго 5 1,2% 1,5% 

  Не съм нощувал 12 2,8% 3,6% 

Total 430 100,0% 130,7% 

a  Group 

 

Frequencies 

c38.1  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли планински пешеходни 

преходи 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 238 23,8 72,1 72,1 

2  Не 92 9,2 27,9 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c38.2  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли разходки по тематични 

екопътеки 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 173 17,3 52,6 52,6 

2  Не 156 15,6 47,4 100,0 

Total 329 32,9 100,0   

Missing System 671 67,1     

Total 1000 100,0     

 

c38.3  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли каране на ски 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 45 4,5 13,6 13,6 

2  Не 285 28,5 86,4 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

c38.4  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли каране на шейни, 

сноуборд, снегоходи 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 15 1,5 4,5 4,5 

2  Не 315 31,5 95,5 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

c38.5  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли ходене на плаж (печене 

на слънце) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 44 4,4 13,3 13,3 

2  Не 286 28,6 86,7 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

c38.6  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли събиране на билки, 

горрски плодове и гъби 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 66 6,6 20,1 20,1 

2  Не 263 26,3 79,9 100,0 

Total 329 32,9 100,0   

Missing System 671 67,1     

Total 1000 100,0     
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c38.7  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли велосипедне преходи/ 

планинско колоездене 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 10 1,0 3,0 3,0 

2  Не 320 32,0 97,0 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

c38.8  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли планински "Оф роуд" 

(джип, АТВ, мотори) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 3 ,3 ,9 ,9 

2  Не 327 32,7 99,1 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

c38.9  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли алпинизъм/ катерене на 

скали с/ без водач 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 6 ,6 1,8 1,8 

2  Не 322 32,2 98,2 100,0 

Total 328 32,8 100,0   

Missing System 672 67,2     

Total 1000 100,0     

 

c38.10  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли спускане в пещери с / 

без водач 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 7 ,7 2,1 2,1 

2  Не 321 32,1 97,9 100,0 

Total 328 32,8 100,0   

Missing System 672 67,2     

Total 1000 100,0     

 

c38.11  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли фотолов 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 26 2,6 7,9 7,9 

2  Не 302 30,2 92,1 100,0 

Total 328 32,8 100,0   

Missing System 672 67,2     

Total 1000 100,0     
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c38.12  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли наблюдение на 

бозайници 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 61 6,1 18,5 18,5 

2  Не 269 26,9 81,5 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

c38.13  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли наблюдение на птици 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 85 8,5 25,8 25,8 

2  Не 245 24,5 74,2 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

c38.14  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли наблюдение на 

земноводни и влечуги 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 35 3,5 10,6 10,6 

2  Не 295 29,5 89,4 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

c38.15  По време на Вашето последно посещение практикувахте ли наблюдение на видове 

от флората 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да 94 9,4 28,5 28,5 

2  Не 236 23,6 71,5 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c39  Кое от заниманията, които сте практикували, Ви хареса най-много (би Ви накарало да се върнете в НП "Пирин") 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1  Планински пешеходни разходки 168 16,8 50,9 50,9 

  2  Разходки по тематични 

екопътеки 
51 5,1 15,5 66,4 

  3  Каране на ски 27 2,7 8,2 74,5 

  5  Ходене на плаж (печене на 

слънце) 
5 ,5 1,5 76,1 

  6  Събиране на билки, горски 

плодове и гъби 
12 1,2 3,6 79,7 

  7  Велосипедни преходи/планинско 

колоездене 
4 ,4 1,2 80,9 

  8  Планински "Оф роуд" (джип, 

АТВ, мотор) 
2 ,2 ,6 81,5 

  9  Алпинизъм/ катерене на скали 

с/без водач 
1 ,1 ,3 81,8 

  10  Спускане в пещери с/без водач 1 ,1 ,3 82,1 

  11  Фотолов 3 ,3 ,9 83,0 

  12  Наблюдение на бозайници 1 ,1 ,3 83,3 

  13  Наблюдение на птици 7 ,7 2,1 85,5 

  15  Наблюдение на видове от 

флората 
8 ,8 2,4 87,9 

  99  Нито едно от изброените 40 4,0 12,1 100,0 

  Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

Multiple Response 
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$c40_m Освен тези занимания, по време на последното Ви посещение в НП „Пирин“ Ползвахте ли следните услуги? 

 

  Responses Percent of Cases 

  N Percent   

  Заведение за хранене в ски-

центровете 
71 11,2% 21,5% 

  Туристическа столова 80 12,6% 24,2% 

  Маркирани маршрути 129 20,3% 39,1% 

  Туристически кът/ място за 

почивка в планината/ пикник 
142 22,4% 43,0% 

  Посетителски/ информационен 

център 
20 3,1% 6,1% 

  Интерпретативни програми на 

парка 
2 ,3% ,6% 

  Водач 22 3,5% 6,7% 

  Информационни материали, 

карти, табла и др. 80 12,6% 24,2% 

  Екипировка под наем 7 1,1% 2,1% 

  Средство за придвижване под 

наем 
7 1,1% 2,1% 

  Друго 13 2,0% 3,9% 

  Нито едно от изброените 
62 9,8% 18,8% 

Total 635 100,0% 192,4% 

a  Group 
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Frequencies 

 

 c41  Как организирахте последното си посещение до НП "Пирин"? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Самостоятелно 135 13,5 40,9 40,9 

  2  Организираха го 

познати, близки 
143 14,3 43,3 84,2 

  3  Туристическа агенция 7 ,7 2,1 86,4 

  4  Туристическо дружество 
23 2,3 7,0 93,3 

  6  Друго 22 2,2 6,7 100,0 

  Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

c41_txt  Как организирахте последното си посещение до НП "Пирин" - друго? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   981 98,1 98,1 98,1 

  зелено училище 1 ,1 ,1 98,2 

  кметството 1 ,1 ,1 98,3 

  командировка 1 ,1 ,1 98,4 

  организирано от училище 
1 ,1 ,1 98,5 

  от моята фирма 1 ,1 ,1 98,6 

  от училище 1 ,1 ,1 98,7 

  от училището - беше много 

отда 
1 ,1 ,1 98,8 

  работодател 1 ,1 ,1 98,9 

  служебен ангажимент 1 ,1 ,1 99,0 

  служебно 8 ,8 ,8 99,8 

  университета-студентска 

практи 
1 ,1 ,1 99,9 

  училището 1 ,1 ,1 100,0 

  Total 1000 100,0 100,0   

 

  

c42  Основно с какво превозно средство организирахте последното си пътуване до НП 

"Пирин" и околностите? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Лек автомобил 240 24,0 72,7 72,7 

  2  Автобус 65 6,5 19,7 92,4 

  3  Влак 20 2,0 6,1 98,5 

  5  Друг вид превозно 

средство 
5 ,5 1,5 100,0 

  Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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Multiple Response 

 

$c43_m При последното си пътуване как се придвижихте на територията та НП „Пирин“ 

 

  Responses 

Percent 

of Cases 

  N Percent   

 (a) Пеша 268 55,6% 81,2% 

  Лифт 66 13,7% 20,0% 

  Лек автомобил по разрешените 

пътища 
136 28,2% 41,2% 

  Велосипед 6 1,2% 1,8% 

  Друго 6 1,2% 1,8% 

Total 482 100,0% 146,1% 

a  Group 

 

$c44_m Какво пречи на успешното/ безопасно придвижване на територията на НП 

„Пирин“? 

 

  

  

Responses Percent of Cases 

N Percent   

  Лоша пътна мрежа в парка и 

прилежащата й 
44 9,3% 13,3% 

  Немаркирани пътеки 59 12,5% 17,9% 

  Липса на знаци, табели, инфо табла и др. 
62 13,1% 18,8% 

  Липса на обезопасителни средства 

(метални парапети, осигурителни 

въжета, информация за лавиноопасни 

места и др.) 

26 5,5% 7,9% 

  Пропаднали и необезопасени мостове 
17 3,6% 5,2% 

  Изровени/ разрушени пътеки от порои, 

АТВ, мотори, мотоциклети и др. 
35 7,4% 10,6% 

   

Липса на информация за обекти за 

подслон 

35 7,4% 10,6% 

  Друго 4 ,8% 1,2% 

  Нищо не пречи 110 23,3% 33,3% 

  Не зная 80 16,9% 24,2% 

Total 472 100,0% 143,0% 
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Frequencies 

 

c45.1  Как бихте оценили разнообразието на регламентираните туристически маршрути 

на територията на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 26 2,6 7,9 7,9 

2  Много добре 125 12,5 37,9 45,8 

3  Средно 106 10,6 32,1 77,9 

4  Лошо 3 ,3 ,9 78,8 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 79,1 

6  Не мога да 

преценя 
69 6,9 20,9 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

  

c45.2  Как бихте оценили състоянието на земната и вертикалната маркировка по пътеки 

от регламентираните туристически маршрути на територията на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 12 1,2 3,6 3,6 

2  Много добре 96 9,6 29,1 32,7 

3  Средно 120 12,0 36,4 69,1 

4  Лошо 16 1,6 4,8 73,9 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 74,2 

6  Не мога да 

преценя 
85 8,5 25,8 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

 

c45.3  Как бихте оценили маркирането на зимните маршрути и обозначаването на 

лавиноопасните райони на територията на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 17 1,7 5,2 5,2 

2  Много добре 67 6,7 20,3 25,5 

3  Средно 78 7,8 23,6 49,1 

4  Лошо 8 ,8 2,4 51,5 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 51,8 

6  Не мога да 

преценя 
159 15,9 48,2 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c45.4  Как бихте оценили обезопасяването на доказано опасни участъци на територията на 

НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 12 1,2 3,6 3,6 

2  Много добре 78 7,8 23,6 27,3 

3  Средно 103 10,3 31,2 58,5 

4  Лошо 9 ,9 2,7 61,2 

5  Много лошо 3 ,3 ,9 62,1 

6  Не мога да 

преценя 
125 12,5 37,9 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

  

c45.5  Как бихте оценили състоянието на ски пистите на територията на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 20 2,0 6,1 6,1 

2  Много добре 79 7,9 23,9 30,0 

3  Средно 38 3,8 11,5 41,5 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 41,8 

6  Не мога да 

преценя 
192 19,2 58,2 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

c45.6  Как бихте оценили състоянието на пистите и влековете на територията на НП 

"Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 22 2,2 6,7 6,7 

2  Много добре 80 8,0 24,2 30,9 

3  Средно 61 6,1 18,5 49,4 

4  Лошо 1 ,1 ,3 49,7 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 50,0 

6  Не мога да 

преценя 
165 16,5 50,0 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c45.7  Как бихте оценили наличието и състоянието на гардероби със ски екипировка на 

територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 15 1,5 4,5 4,5 

2  Много добре 56 5,6 17,0 21,5 

3  Средно 33 3,3 10,0 31,5 

4  Лошо 3 ,3 ,9 32,4 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 32,7 

6  Не мога да 

преценя 
222 22,2 67,3 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

  

c45.8  Как бихте оценили достъпността до природни забележителности и красиви места на 

територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 53 5,3 16,1 16,1 

2  Много добре 145 14,5 43,9 60,0 

3  Средно 77 7,7 23,3 83,3 

4  Лошо 2 ,2 ,6 83,9 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 84,2 

6  Не мога да 

преценя 
52 5,2 15,8 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

 

c45.9  Как бихте оценили броя на туристическите обекти и съоръжения - тематични еко 

пътеки, чешми, погледни места и др. на територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 36 3,6 10,9 10,9 

2  Много добре 120 12,0 36,4 47,3 

3  Средно 98 9,8 29,7 77,0 

4  Лошо 3 ,3 ,9 77,9 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 78,2 

6  Не мога да 

преценя 
72 7,2 21,8 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c45.10  Как бихте оценили условията за настаняване и подслон на територията на НП 

"Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 36 3,6 10,9 10,9 

2  Много добре 118 11,8 35,8 46,7 

3  Средно 100 10,0 30,3 77,0 

4  Лошо 6 ,6 1,8 78,8 

5  Много лошо 3 ,3 ,9 79,7 

6  Не мога да 

преценя 
67 6,7 20,3 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

 

 

c45.11  Как бихте оценили условията за хранене на територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 45 4,5 13,6 13,6 

2  Много добре 129 12,9 39,1 52,7 

3  Средно 88 8,8 26,7 79,4 

4  Лошо 5 ,5 1,5 80,9 

5  Много лошо 3 ,3 ,9 81,8 

6  Не мога да 

преценя 
60 6,0 18,2 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

 

c45.12  Как бихте оценили условията за покупка на храна на територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 41 4,1 12,4 12,4 

2  Много добре 103 10,3 31,2 43,6 

3  Средно 86 8,6 26,1 69,7 

4  Лошо 13 1,3 3,9 73,6 

5  Много лошо 10 1,0 3,0 76,7 

6  Не мога да 

преценя 
77 7,7 23,3 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c45.13  Как бихте оценили възможностите за забавления на територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 50 5,0 15,3 15,3 

2  Много добре 117 11,7 35,8 51,1 

3  Средно 70 7,0 21,4 72,5 

4  Лошо 4 ,4 1,2 73,7 

5  Много лошо 4 ,4 1,2 74,9 

6  Не мога да 

преценя 
82 8,2 25,1 100,0 

Total 327 32,7 100,0   

Missing System 673 67,3     

Total 1000 100,0     

 

 

  

c45.14  Как бихте оценили предлаганите за купуване на сувенири, пътеводители, карти на 

територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 53 5,3 16,1 16,1 

2  Много добре 111 11,1 33,6 49,7 

3  Средно 85 8,5 25,8 75,5 

4  Лошо 8 ,8 2,4 77,9 

5  Много лошо 2 ,2 ,6 78,5 

6  Не мога да 

преценя 
71 7,1 21,5 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

 

c45.15  Как бихте оценили кошчетата/ съдовете за събиране на отпадъци при обектите за 

подслон на територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 19 1,9 5,8 5,8 

2  Много добре 68 6,8 20,6 26,4 

3  Средно 145 14,5 43,9 70,3 

4  Лошо 35 3,5 10,6 80,9 

5  Много лошо 10 1,0 3,0 83,9 

6  Не мога да 

преценя 
53 5,3 16,1 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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c45.16  Как бихте оценили онагледената информация за маршрути, забележителности, 

опасни участъци, правила за поведение на територията на НП "Пирин" 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 19 1,9 5,8 5,8 

2  Много добре 84 8,4 25,5 31,2 

3  Средно 128 12,8 38,8 70,0 

4  Лошо 11 1,1 3,3 73,3 

5  Много лошо 2 ,2 ,6 73,9 

6  Не мога да 

преценя 
86 8,6 26,1 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

 

  

c45.17  Как бихте оценили разработването на образователни и специализирани маршрути 

и екопътеки на територията на НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 11 1,1 3,3 3,3 

2  Много добре 65 6,5 19,7 23,0 

3  Средно 98 9,8 29,7 52,7 

4  Лошо 11 1,1 3,3 56,1 

5  Много лошо 1 ,1 ,3 56,4 

6  Не мога да 

преценя 
144 14,4 43,6 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     

  

d45.18  Как бихте оценили възможностите да се получат нови знания на територията на 

НП "Пирин" 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Отлично 35 3,5 10,6 10,6 

2  Много добре 85 8,5 25,8 36,4 

3  Средно 77 7,7 23,3 59,7 

4  Лошо 18 1,8 5,5 65,2 

5  Много лошо 3 ,3 ,9 66,1 

6  Не мога да 

преценя 
112 11,2 33,9 100,0 

Total 330 33,0 100,0   

Missing System 670 67,0     

Total 1000 100,0     
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 d49  Кое от следните твърдения е най-близо до Вашето мнение 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  НП Пирин трябва да се запази 

предимно като защитена територия 

под егидата на ЮНЕСКО и да се 

забрани строителството в парка 

438 43,8 43,9 43,9 

  2  В НП "Пирин" трябва балансирано и 

хармонично да се съчетават 

природозащитната  дейност и 

развитието на летния и зимния 

туризъм 

457 45,7 45,8 89,8 

  3  В НП Пирин трябва да се допуска 

строеж на нови писти и 

инфраструктура, за да се създават 

работни места за местните хора, 

въпреки някои възможни щети за 

природата 

24 2,4 2,4 92,2 

  4  Не мога да преценя 78 7,8 7,8 100,0 

  Total 997 99,7 100,0   

Missing System 3 ,3     

Total 1000 100,0     

 

 

d51  Ако не сте посещавали досега НП "Пирин", след нашата среща бихте ли планирали 

такова посещение? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Да, заинтересувах се 126 12,6 12,6 12,6 

2  Вероятно да 216 21,6 21,6 34,2 

3  Не мога да взема 

толкова бързо решение 
184 18,4 18,4 52,6 

4  Нямам такъв 

интерес 
153 15,3 15,3 67,9 

5  Вече съм посещавал 

НП "Пирин" 
321 32,1 32,1 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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e52  Възраст в навършени години 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 8 ,8 ,8 ,8 

17 5 ,5 ,5 1,3 

18 13 1,3 1,3 2,6 

19 9 ,9 ,9 3,5 

20 9 ,9 ,9 4,4 

21 5 ,5 ,5 4,9 

22 8 ,8 ,8 5,7 

23 14 1,4 1,4 7,1 

24 7 ,7 ,7 7,8 

25 11 1,1 1,1 8,9 

26 11 1,1 1,1 10,0 

27 19 1,9 1,9 11,9 

28 19 1,9 1,9 13,8 

29 12 1,2 1,2 15,0 

30 20 2,0 2,0 17,0 

31 8 ,8 ,8 17,8 

32 14 1,4 1,4 19,2 

33 14 1,4 1,4 20,6 

34 12 1,2 1,2 21,8 

35 12 1,2 1,2 23,0 

36 24 2,4 2,4 25,4 

37 10 1,0 1,0 26,4 

38 22 2,2 2,2 28,6 

39 14 1,4 1,4 30,0 

40 25 2,5 2,5 32,5 

41 11 1,1 1,1 33,6 

42 20 2,0 2,0 35,6 

43 18 1,8 1,8 37,4 

44 18 1,8 1,8 39,2 

45 25 2,5 2,5 41,7 

46 14 1,4 1,4 43,1 

47 14 1,4 1,4 44,5 

48 13 1,3 1,3 45,8 

49 16 1,6 1,6 47,4 

50 22 2,2 2,2 49,6 

51 15 1,5 1,5 51,2 

52 11 1,1 1,1 52,3 

53 15 1,5 1,5 53,8 

54 13 1,3 1,3 55,1 

55 22 2,2 2,2 57,3 

56 11 1,1 1,1 58,4 

57 28 2,8 2,8 61,2 

58 26 2,6 2,6 63,8 

59 16 1,6 1,6 65,4 

60 26 2,6 2,6 68,0 
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61 18 1,8 1,8 69,8 

62 17 1,7 1,7 71,5 

63 16 1,6 1,6 73,1 

64 24 2,4 2,4 75,5 

65 27 2,7 2,7 78,2 

66 18 1,8 1,8 80,0 

67 17 1,7 1,7 81,7 

68 21 2,1 2,1 83,8 

69 15 1,5 1,5 85,3 

70 24 2,4 2,4 87,7 

71 10 1,0 1,0 88,7 

72 12 1,2 1,2 89,9 

73 6 ,6 ,6 90,5 

74 12 1,2 1,2 91,7 

75 8 ,8 ,8 92,5 

76 11 1,1 1,1 93,6 

77 7 ,7 ,7 94,3 

78 9 ,9 ,9 95,2 

79 7 ,7 ,7 95,9 

80 8 ,8 ,8 96,7 

81 6 ,6 ,6 97,3 

82 10 1,0 1,0 98,3 

83 2 ,2 ,2 98,5 

84 5 ,5 ,5 99,0 

85 2 ,2 ,2 99,2 

86 2 ,2 ,2 99,4 

87 1 ,1 ,1 99,5 

88 1 ,1 ,1 99,6 

89 2 ,2 ,2 99,8 

93 2 ,2 ,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

  

 

е52_gr  Възраст - групирана 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 - 29 г. 150 15,0 15,0 15,0 

 30 - 44 г. 242 24,2 24,2 39,2 

45 - 59 г. 261 26,1 26,1 65,4 

60+ г. 346 34,6 34,6 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     
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e53  Пол 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Мъж 450 45,0 45,0 45,0 

2  Жена 550 55,0 55,0 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   

 

 

e54  Каква е Вашата най-висока степен на завършено образование 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Начално 28 2,8 2,8 2,8 

2  Основно 150 15,0 15,0 17,8 

3  Професионално 57 5,7 5,7 23,5 

4  Средно 456 45,6 45,6 69,2 

5  Полувисше или 

колеж извън системата 

на висшето 

образование 

60 6,0 6,0 75,2 

6  Висше 246 24,6 24,6 99,8 

7  Докторска степен 2 ,2 ,2 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

 

e55  Вие сте 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Работещ (нает 

подоговор) 
434 43,4 43,5 43,5 

2  Самонает 47 4,7 4,7 48,2 

3  Свободна 

практика 
27 2,7 2,7 50,9 

4  Пенсионер 307 30,7 30,8 81,7 

5  Учащ 45 4,5 4,5 86,2 

6  Инвалид 5 ,5 ,5 86,7 

7  Безработен 112 11,2 11,2 97,9 

8  Домакиня 21 2,1 2,1 100,0 

Total 998 99,8 100,0   

Missing System 2 ,2     

Total 1000 100,0     
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e56  Сектор на заетост 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Публичен сектор 147 14,7 29,0 29,0 

2  Частен сектор 353 35,3 69,6 98,6 

3  Кооперативен 

сектор 
2 ,2 ,4 99,0 

4  Неправителствен 

сектор 
3 ,3 ,6 99,6 

5  Друго 2 ,2 ,4 100,0 

Total 507 50,7 100,0   

Missing System 493 49,3     

Total 1000 100,0     

 

 

e57  Към кой от следните отрасли принадлежи фирмата/ организацията, където работите 

или е Вашият бизнес? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Индустрия 28 2,8 5,5 5,5 

  2  Селско, ловно, горско и рибно 

стопанство 
21 2,1 4,1 9,6 

  3  Добивна промишленост 10 1,0 2,0 11,6 

  4  Преработваща промишленост 42 4,2 8,3 19,9 

  5  Производство и разпределение на 

електроенергия, газ и вода 
3 ,3 ,6 20,5 

  6  Строителство 38 3,8 7,5 28,0 

  7  Търговия, ремонт 84 8,4 16,5 44,5 

  8  Хотели и ресторанти 18 1,8 3,5 48,0 

  9  Транспорт, складиране, 

съобщения 
27 2,7 5,3 53,3 

  10  Финансово посредничество 7 ,7 1,4 54,7 

  11  Операции с недвижимо 

имущество и бизнес услуги 
6 ,6 1,2 55,9 

  12  Държавно управление и 

задължително обществено 

осигуряване 

41 4,1 8,1 64,0 

  13  Образование 38 3,8 7,5 71,5 

  14  Здравеопазване и социални 

дейности 
41 4,1 8,1 79,5 

  15  Култура и изкуство 11 1,1 2,2 81,7 

  16  Наука 4 ,4 ,8 82,5 

  17  Др. дейности, обслужващи 

обществото и личността 
89 8,9 17,5 100,0 

  Total 508 50,8 100,0   

Missing System 492 49,2     

Total 1000 100,0     
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e58  Какво е Вашето семейно положение? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Неженен/ неомъжена 160 16,0 16,0 16,0 

  2  Женен/ омъжена 555 55,5 55,5 71,5 

  3  Съжителство без брак 70 7,0 7,0 78,5 

  4  Вдовец, вдовица 143 14,3 14,3 92,8 

  5  Разведен/ а 65 6,5 6,5 99,3 

  6  Разделен/ а 7 ,7 ,7 100,0 

  Total 1000 100,0 100,0   

 

e59  От колко члена се състои Вашето домакинство? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 180 18,0 18,0 18,0 

  2 324 32,4 32,4 50,4 

  3 219 21,9 21,9 72,3 

  4 175 17,5 17,5 89,8 

  5 67 6,7 6,7 96,5 

  6 19 1,9 1,9 98,4 

  7 9 ,9 ,9 99,3 

  8 5 ,5 ,5 99,8 

  9 1 ,1 ,1 99,9 

  10 1 ,1 ,1 100,0 

  Total 1000 100,0 100,0   

 

е60  Чист месечен доход на домакинството от всички източници, след приспадане на 

данъци, такси, удръжки и т.н. 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  до 99 лв. 7 ,7 ,7 ,7 

  2  100 - 199 лв. 39 3,9 3,9 4,6 

  3  200 - 299 лв. 66 6,6 6,6 11,2 

  4  300 - 399 лв. 77 7,7 7,7 18,9 

  5  400 - 499 лв. 86 8,6 8,6 27,5 

  6  500 - 599 лв. 76 7,6 7,6 35,1 

  7  600 - 699 лв. 58 5,8 5,8 40,9 

  8  700 - 799 лв. 57 5,7 5,7 46,6 

  9  800 - 899 лв. 48 4,8 4,8 51,4 

  10  900 - 999 лв. 64 6,4 6,4 57,8 

  11  1000 - 1199 лв. 76 7,6 7,6 65,4 

  12  1200 - 1399 лв. 42 4,2 4,2 69,6 

  13  1400 - 1599 лв. 29 2,9 2,9 72,5 

  14  1600 - 1799 лв. 17 1,7 1,7 74,2 

  15  1800 - 1999 лв. 18 1,8 1,8 76,0 

  16  2000 - 2250 лв. 19 1,9 1,9 77,9 

  17  Над 2250 лв. 21 2,1 2,1 80,0 

  77  Отказ 121 12,1 12,1 92,1 

  99  Не мога да 

преценя 
79 7,9 7,9 100,0 

  Total 1000 100,0 100,0   
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е61  Каква част от дохода Ви отива за храна? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Почти целият 139 13,9 13,9 13,9 

2  Повече от 

половината 
328 32,8 32,8 46,7 

3  Около половината 303 30,3 30,3 77,1 

4  По-малко от 

половината 
192 19,2 19,2 96,3 

5  Не мога да преценя 37 3,7 3,7 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 е62  Кое от следните твърдения най-точно описва как Вашето домакинство живее с 

доходите, които получава? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Живеем комфортно 

с доходите, които 

получаваме 

14 1,4 1,4 1,4 

2  Справяме се с 

доходите, които 

получаваме 

298 29,8 29,8 31,2 

3  Изпитваме известни 

затруднения с 

доходите, които 

получаваме 

357 35,7 35,7 67,0 

4  Изпитваме сериозни 

затруднения с 

доходите, които 

получаваме 

325 32,5 32,5 99,5 

5  Не мога да преценя 5 ,5 ,5 100,0 

Total 999 99,9 100,0   

Missing System 1 ,1     

Total 1000 100,0     

 

 

е63  Къде живеете постоянно? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Столица 168 16,8 16,8 16,8 

2  Областен 

град 
318 31,8 31,8 48,6 

3  Друг град 234 23,4 23,4 72,0 

4  Село 280 28,0 28,0 100,0 

Total 1000 100,0 100,0   
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1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към него. 

 

 Функцията и отговорността на Дирекцията на НП „Пирин” да управлява, 

стопанисва, съхранява, развива и възпитава е мащабна и изисква своето разясняване и 

представяне пред обществеността, както на местно, така и на национално ниво. За това 

и информационната политика е една от основните дейности на дирекцията. И за да е 

ефективна и пълноценна, тя трябва да се основава на: първо – категорично познаване на 

мисията на дирекцията и функцията на парка от  страна на самите служителите в парка 

и те да са служители с голяма отговорност и висок професионализъм и второ добро 

сътрудничество и връзки с други държавни и обществени организации. 

 

Целите на комуникационната програма са следните: 

 Насърчаване на информираността на обществото за значението и функцията на 

Национален парк „Пирин”; 

 Информираност на обществеността за разясняване и популяризиране дейността 

на дирекцията на ДНП „Пирин”; 

 Предоставяне на възможности за запознаване на екологичното богатство и 

разнообразие на парка; 

 Използване на даденостите на парка за увеличаване на туристопотока в 

допустимите за това места в парка; 

 Организирането и провеждането на образователни дейности и програми; 

 Работа с регионалните и националните средства за масова комуникация. 

 

За реализиране на целите на комуникационната политика от съществено значение са 

първо – посланията, които са отправени към обществеността и второ – каналите, които 

се ползват за тяхното  широко и ефективно разпространение. 

Кои са основните целеви групи, които трябва да бъдат обхванати от информационната 

политика на Д НП „Пирин”. 

 На първо място това е местната общност във всичките й проявления – граждани, 

местна власт, местни обществени организации, държавни институции и организации. 

Всякакви предприети действия от страна на дирекцията на парка трябва да бъдат 

приети и подкрепени от местната общност. В своите инициативи Дирекцията на парка 

разчита на тези контакти и партньорства, за целта на което е създаден Консултативният 

съвет към него, но неговата дейност до този момент е епизодична. Прякото участие в 

управленските дейности  на парка и взимането на решения трябва да бъде активно и 

регулярно. 

 Насърчаване на местното население в прилежащите територии на парка да 

участва в инициативи и събития, организирани от дирекцията на парка, също би 

спомогнало за осигуряване подкрепата на местното общество в осъществяване мисията 

и функцията на парка, съответно и неговата дирекция. 

 Друга основна целева група на информационната политика на дирекцията на 

парка са всички любители на природата, туризма и спорта на открито на местно, 

национално и международно ниво. Посланията за богатството на парка, 

възможностите, местата и маршрутите за туризъм на цялата му територия трябва да 

бъдат целенасочени и интригуващи. 

 Децата и подрастващите са другата изключително важна целева група при 

комуникационната дейност на дирекцията на парка. Насърчаването и привличането им 

в образователни програми, дейности и събития създава една сериозна основа за 

екологично възпитание , отговорно отношение и грижа към природата. 
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Не на последно място е групата на всички изследователи, научни работници, студенти 

и други, които се интересуват и следят процесите, измененията и развитието в 

природата. 

 Какви са основните канали, чрез които се достига до различните целеви групи на 

информационната политика. 

 Това са посетителските центрове и пунктове, посланията и темите на 

информационните материали,  организираните образователни инициативи и събития и 

работата с медиите. 

 До този момент е направено изключително много за поддържане на 

информирана обществена среда, както за дейността на  дирекцията на парка, така и за 

екологичното образование и природозащитна дейност. Работата с деца и учащите се е 

на изключително високо ниво и включва широки и разнообразни дейности. 

Новият посетителски център в гр. Сандански започва бързо да набира скорост и със 

сигурност ще играя голяма роля за информираността на обществото в една друга и 

интересна част от територията на парка. 

 Изграждането на новия  самостоятелен информационен център в град Банско е 

силно предизвикателство в комуникационната политика на дирекцията, защото това 

означава по-мащабна  и разнообразна дейност и преценка до каква степен ще се запази 

дейността на съществуващия до момента информационен център в сградата на 

дирекцията. 

 Предлагаме през следващия програмен период изграждането на самостоятелен 

информационен център или в град Гоце Делчев или на подхода към парка в град 

Кресна. Това ще даде още по-голяма възможност на  информационната активност да се 

разпредели и разнообрази  в различни части на парка и да обхване по-голям потенциал 

от целевите групи. 

 Но за да могат информационните центрове и пунктове да осъществяват своята 

роля е необходимо да се увеличава притокът на посетители в парка, което зависи от 

добрата инфраструктура за посещение в парка и обособяването на привлекателни 

маршрути и обособяване места за практикуване на различни видове спорт на открито. 

В сайта на парка вече са визуализирани такива, но тези маршрути и места трябва да 

бъдат разпространени в по-голям периметър и това може да стане със сътрудничество с 

туристически организации и агенции и с медиите. 

 Предлагаме следните теми и послания, които да рамкират комуникационната 

политика на Д НП „Пирин” за следващия период на управление. Те са основани на 

оценките и характеристиките, извършени от експерти, които работеха за 

разработването на Плана за управление на НП „Пирин”. Те имат за цел  да информират, 

влияят и включат обществеността в подкрепа дейността  и функцията на НП „Пирин” и 

съответно  дирекцията. 

1. Категорично, ясно и точно дефиниране за това, защо парк „Пирин” е 

Национален парк и какво произлиза от това; 

2. Национален парк „Пирин” не е изолиран остров, той е част от екосистема, която 

трябва да бъде позната и съхранена.  Тази тема ще представи и опише основните 

биофизични характеристики на парка, появилите се нови представители от 

флората и фауната на територията на парка и какво характеризира тяхната поява. 

3. Темата за водната система в парка, нейното богатство и разнообразие и защо е 

необходимо да бъде наблюдавана и съхранена. 

4. Гората, нейната история, разнообразие и цялост. Защо е важно да я има и 

развива. 
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5. Историческото и културно развитие и разнообразие на територията на парка и 

как това допринася за социалното и културно развитие на района и с какво 

създаването на националния парк „Пирин”  допринася и дава нови възможности  

за района. 

6. Придобиване на екологично съзнание. Защо съхраняването  и целостта на 

природата и околната среда изобщо и в частност на Национален парк  „Пирин” е 

от особено важно значение и как хората могат да станат  да станат по –добри 

нейни стопани.  

 Всички тези теми  и послания предлагаме да бъдат в основата  на 

информационните материали създавани и разпространявани от Д НП „Пирин”, както и 

в организирането на образователни инициативи и събития и работата с медиите. 

 За  да се подпомогне реализирането тези послания и свързаните с тях дейности 

предлагаме да се проведе общонационална кампания - „Приятел на Пирин”.  При 

добра организация и финансиране, тя може да осъществи целите, които си поставя 

информационната политика и да достигне определете целеви групи.  

 По системата на 100 те обекта, предлагаме да бъдат определени десет обекта на 

цялата територия на парка и след доказването на тяхното посещение „приятелят” 

получава  в някой от информационните  центрове символично отличие - знак, значка 

или тениска, със знака на кампанията, както и комплект печатни информационни 

материали. Тя може да бъде и престой за кратък период от време в някой обект,който 

иска да се рекламира и да бъде партньор в кампанията за период от време.  

 За да няма разводняване на кампанията, за да се получи отличието „Приятел на 

Пирин”,  посещенията на определените десет места трябва да са в рамките на една 

година.  За начало на кампанията се канят  десет популярни лица, приятели на 

природата, съответно и десет журналисти от десет  или повече медии.  

 Хората обичат и правят непрекъснато и много снимки. Фотоизложбата  по повод 

годишнината на парк  „Пирин” предизвика интерес и имаше позитивен ефект в 

регионален и национален мащаб. Предлагаме всяка година да се провежда 

общонационален фотоконкурс, без ограничения във възрастта и професията,  под 

названието на предложената по – горе кампания „Приятел на Пирин”. Отличените 

получават също символични отличия/при спонсорство и по-големи награди/, но 

голямата награда ще е правото на ползване на тези снимки в албум за Пирин или в 

информационните материали, издавани от дирекцията на парка.  

 Третото предложение  в рамките на кампанията „Приятел на Пирин” е 

провеждането на фестивал на любителски късометражен документален филм за 

разнообразието и богатството на Национален парк „Пирин”. Назначава се комисия, 

която да приема и оцени филмите, които ще се покажат в рамките на фестивала в някой 

от информационните центрове. Фестивалът може да бъде съпътстван и с други 

интересни събития и дейности. Предлагаме той да се провежда всяка втора година и  

заедно с общините  да се съобрази календарно със събитията, провеждани на 

територията на парка. 

 За финал искаме да подчертаем, че за да  се оцени, анализира и актуализира 

ефектът от комуникационната политика на Д НП „Пирин”, е необходимо да се прави 

социологическо проучване за период от всеки четири години.  

 

 

1.16.10. Превенция и борба с пожарите 

 

Разделът е развит самостоятелно в Сборник „Противопожарна безопасност“ 
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1.17. НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

 

1.17.3. Горско стопанство (в прилежащите на НП „ПИРИН” територии) 

 

Този раздел е подробно развит в Сборник „Гори“ 

 

1.17.4. Лов и риболов 

 

1.17.4.1. Лов 

 

 Числеността на животинските популации на територията на парка зависи в 

много голяма степен от ловуването и традициите в околопарковата територия. В 

селищата непосредствено около парка до 2014 г. са регистрирани повече от 1700 ловци. 

Въпреки това граничните райони на парка са предимно държавни дивечовъдни 

участъци, където се извършва като цяло само подборен отстрел. В тези участъци са 

изградени редица биотехнически съоръжения, извършват се планираните 

ловностопански мероприятия. Това оказва положително въздействие върху дивечовите 

популации и на територията на НП „Пирин“.  

Отглеждането на дивеча в държавните дивечовъдни участъци в/около цитираните 

площи се извършва самостоятелно от ДГС, или чрез сключени договори за съвместно 

ползване с юридически лица, съгласно ЗЛОД. Ловните сдружения стопанисват и ловуват 

дивеча извън държавните участъци. 

Отглеждане и развъждане на дивеч: 

Дивечът в прилежащите територии на националния парк се стопанисва от 

Териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие 

гр.Благоевград, както следва:  

ТП ДГС Г.Делчев (с прилежаща площ в непосредствена близост до НП „Пирин“ - 

1163.5 ха); Граничен на парка е дивечовъден участък (ДУ) „Бански чарк“ с две ловища: 

„Туфата“ и „Света Петка“ с обща площ 4102,8 ha. Няма данни за постоянен запас от 

благороден елен а само от единични преминаващи животни. Значителни са запасите на 

вълка, като се нанасят не малко щети на дивеча и домашни животни. 

ТП ДГС Катунци (площ в непосредствена близост 861.8 ха); Гранични на парка са 

три ловища: Л. „Студената вода“, Л. „Кукленска чешма“, Л. „Бялата река“ от 

дивечовъдния участък с обща площ 6725,4 ha. Не са наблюдавани благородни елени. 

Запасите от дива свиня се увеличават а на сърната са доста под нормалните запаси. 

Високи са запасите на вълка, като нанася значителни щети върху дивеча и домашните 

животни. 

ТП ДГС Сандански (площ в непосредствена близост 2515.7 ха); Гранични на 

парка са четири ловища (или целия ДУ): Л. „Валестата скала“, Л. „Ахматица“, Л. „Равна 

бука“, Л. „Лопово“ с обща площ 7735,0 ha. Няма данни за постоянен запас от благороден 

елен а само от единични преминаващи животни.Дивата свиня обитава повсеместно. 

Добри са запасите на дребния дивеч. Вълкът е масово разпространен, като последните 

години се е превърнал в напаст за ловното стопанство и животновъдството.   

ТП ДГС Симитли (площ в непосредствена близост 1244.4 ха); Основно граничи с 

парка  ДУ Л. „Негован“ с обща площ 1061,8 ha. Също така в непосредствена близост е и 
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ДУ предоставен за стопанисване от ДЛС „Разлог“ сега вече ДГС „Разлог“. Добри са 

запасите на дивата свиня а на сърната са доста под нормалните. Това може да се обясни 

и с високия запас на вълка като общо за стопанството е над 30 бр. Благородния елен е с 

численост от около 5 бр. 

ТП ДГС Струмяни (площ в непосредствена близост 489.8 ха); Граничи с ЛСР 

„Илинденци“ с обща площ 5108.9 ha. Добри са запасите от дива свиня и дребен дивеч. 

Разселва се тракийски кеклик. Високи са запасите на вълка. 

ТП ДГС Кресна (площ в непосредствена близост 1139.0 ха); Гранични на парка са 

две ловища: Л. „Ощавски преслап“ и Л. „Синаница“ от дивечовъдния участък с обща 

площ 3751.5 ha. Дивечовъдният участък е предоставен за стопанисване от юридическо 

лице. В Л. „Синаница“ е изградена БИСД „Юручево“ с площ 99.6 ha. за дива свиня. Към 

момента има около 30 бр. дива свиня. Има два портала, охрана и камери за видео 

наблюдение. Базата е съгласувана с решение № 07-ОС/2014 г. от 31.03.2014 г. на МОСВ. 

Площта на базата не засяга защитени територии, не попадат туристически маршрути, 

напоителни канали , водоеми и др. В границите на БИСД попада един общински имот от 

землището на с. Ощава, за който община Кресна е дала съгласие за ползване. Няма 

данни за постоянен запас от благороден елен а само от единични преминаващи животни. 

Едрия дивеч запазва относително постоянна численост през последните години. Високи 

са запасите на вълка – само през 2009 г. са убити 7 вълка. Запасите през годините на 

вълка са между 20 и 30 бр. за цялото стопанство.  

ТП ДГС Разлог (площ в непосредствена близост 1153.2 ха); Гранични на парка са 

два ловностопански района: ДУ „Разложки“ с Л „Мразеница – Тишето“ и ЛСР „Разлог“ с 

обща площ 9139.7 ha. Благородния елен е с численост от около 4-5 бр.обитаващи 

предимно Рилската част на стопанството. Сърната е с запаси под нормалните. Дребния 

дивеч обитава предимно териториите на ловното сдружение.  Вълка е с трайна 

тенденция на увеличаване на числеността си в последните години. Нанася значителни 

вреди на дивеча и домашните животни. 

ТП ДГС Добринище (площ в непосредствена близост 1742.1 ха). Гранични на 

парка са две ловища: Л. „Добринище“и Л. „Щеркова скала“ от дивечовъдния участък с 

обща площ 1579.7 ha. Към ДГС Добринище в местността Харами бунар 

дивечоразвъдният участък БИСД за дива свиня (около 30 бр.) с площ 182.9 ha вече не 

съществува. През периода 2001-2006 г. се е стопанисвала от ДЛС „Разлог“ Редовно се 

извършва ветеринарен надзор и се следи за здравословното състояние на животните от 

служебния персонал. Няма данни за наличие на благороден елен. Ниски са запасите и от 

сърна и дива свиня в граничните райони с парка. Дребния дивеч обитава предимно 

районите на ловното сдружение. Значителни са запасите на вълка, като заедно с 

бракониерството и безпокойството оказват силно негативно влияние върху дивечовите 

популации. 

 

В момента няма развъждане и отглеждане на чужди видове едър дивеч с цел 

интродукция в планината.   

o Основни методи на ловуване: 

Индивидуално и групово с използване на кучета – гончета. Сравнително малък е 

процентът на използване на кучета-птичари. 

o Нарушения: 

Най-често срещаните нарушения, които влияят върху числеността на дивеча са: 

 неспазване на сроковете за ловуване,  
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 убиване на женски диви свине водещи приплоди,  

 ловуването на сърни с гончета. 

 

Установени проблеми и нарушения 

 Макар и рядко, има случаи на бракониерство, предимно около Банско, Кресна и 

Добринище. 

 Повсеместно кучетата, придружаващи стадата домашен добитък, са без спъвачки.  

 Увеличението на нарезното оръжие у ловците засилва интереса им към дивата коза.  

 Едрият дивеч в прилежащите територии и в самия парк търпи големи загуби от 

високата численост на вълка. 

 Има случаи на убити пашуващи животни от вълци и мечки.  

 В менюто на някои заведения за обществено хранене в Банско фигурира дивечово 

месо, често без документ за произход. 

 Силно „накъдрената“ и ниско свалена граница на парка обхващаща гори сред 

земеделски земи обуславят факта, че ловната дружина в Банско не разполага с ловна 

горска площ, освен около 1700 ха поземлен фонд. Същото е фактор, за 

непредприемане на мерки за повишаване числеността на дивеча в тези площи и е 

предпоставка за бракониерство. Ловните традиции в региона на НП, особено на 

ловците от гр.Банско, които нямат други алтернативни възможности да ловуват, са 

подложени на забвение. 

 

1.17.5. Туризъм, спорт, отдих и услуги 

 

Съгласно Техническото задание, настоящият раздел има за задача да представи 

актуализирана, прецизирана и допълнена информация за съществуващите условия за 

туризъм, отдих, спорт и услуги в околопарковата територия. 

В смисъла на горното и в съответствие с посочените задачи, при разработването на 

раздела в методически план се съобразяват: 

- методическите постановки, залегнали в План 04; 

- събраната и обработена актуална информация за аспектите, касаещи 

проблема. 

В териториален аспект, целта на този раздел е да проучи и анализира само обектите, 

разположени извън границите на парка. Поради обстоятелството, че в Техническото 

задание за разработването на ПУ няма определен пространствен обхват и не става ясно 

какви площи влизат в понятието околопаркова територия, за целите на този раздел 

приемаме следните определители: 

 населени места, разположени в близост до границите на парка; 

 развити или в процес на развитие туристически локализации, 

формирования и самостоятелни обекти;  

 местоположение, предназначение и характеристики на обектите. 

От всички населени места, разположени в близост до границите на НП и предвид 

предполагаеми взаимовръзки и взаимозависимости между тях и парка, представяме тези, 

които съгласно възприетата от нас методика следва да бъдат предмет на проучване по 

отношение условията и възможностите за развитие на функцията отдих и туризъм в 

около-парковата територия. 

Населените места, предмет на внимание в настоящият раздел са общо 26, от които 4 

града и 22 малки и много малки села, а именно - Разлог, Банско, Баня, Добринище, 
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Обидим, Места, Кремен, Брезница, Корница, Лъжница, Илинденци, Долна Градница, 

Кресна, Сенокос, Стара Кресна, Ощава, Брежани, Сугарево, Долени, Любовка, Бождово, 

Малък целим, Голем целим, Вихрен, Лиляново, Плоски.    

Анализът на наличието, характера и качествата на природните ресурси и материално-

техническата база за туризъм показва, че от посочените 26 населени места, носители на 

функцията туризъм и отдих, която има качества да осигури взаимовръзки с ресурсите на 

парка са само шест, а именно Разлог, Банско, Баня, Добринище, Илинденци и Кресна. 

Останалите  населени места представляват класически малки селища, някои от които 

имат качества за селски туризъм, но той все още не е получил нужното развитие 

/Обидим, Места, Кремен, Брезница/.  

 

1.17.5.1. Обекти за туризъм и отдих: 

 

Община Банско 

Tук се намира основното съсредоточие на туристическа инфраструктура в 

околопарковата територия. По данни на НСИ средствата за подслон с капацитет над 10 

места, са както следва: 

 

- Средства за подслон (капацитет над 10 легла)  - 119  

- Стаи в средствата за подслон                              - 4134 

- Легла                                             - 10134 

Освен посочените средства за подслон, в община Банско като елементи на 

туристическата инфраструктура са представени още: 

 Къщи, предлагащи туристически легла - всичко 97 бр., 783 стаи, 1679 

легла;  

                       В т.ч. – 1 звезда – 1 бр. с 9 стаи и 29 легла; 

                                 -  2 звезди  - 17 бр. (142 стаи и 304 легла), 

                                 -  3 звезди – 79 бр.  (632 стаи 1346  легла) 

 Самостоятелни стаи – всичко 371 обекта с  875 бр.стаи и  1894 легла 

                        В т.ч. – 1 звезда – 6 бр. с 17 стаи и 37 легла; 

                                  -  2 звезди  - 127 бр. (381 стаи и 824 легла), 

                                  -  3 звезди –  238 бр.  (477 стаи 1033  легла) 

 

 По данни от отдел „Търговия и туризъм” при община Банско, общият капацитет 

на легловата база в средствата за подслон и местата за настаняване в общината към 

14.02.2012 г. е 18274 бр. В посочения брой легла (18274) са включени и леглата във 

висококатегорийни обекти, категоризирани от МИЕТ. 

 Броят на заведенията за хранене и развлечения на територията на община Банско 

(по данни на отдел „Търговия и туризъм” при община Банско) е както следва. 

Вид на обекта 
Брой в  

гр. Банско 

Брой в  

другите НМ 

Общ брой в 

общината 

Ресторанти (класически, с национална кухня, 

механи) и заведения за бързо хранене 
282 35 317 

Питейни заведения (кафе-аперитиви и кръчми) 176 22 198 

Барове и дискотеки 25 2 27 

Кафе-сладкарници 7 3 10 

Всичко 490 62 552 
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По данни на община Банско, местата за настаняване по категории и брой легла в града, 

са както следва: 

Вид база:Брой обекти Общ брой легла 

Хотели пет звезди:              4                    1 317 

Хотели четири звезди:      14                    3 549 

Хотели три звезди:        15    1 708  

 

Обектите за спорт в общината са: 
- Ски училища -10 бр.; 

- Спа центрове – 35 бр.; 

- Игрални зали – б6р.; 

 - Интернет клубове – 2 бр.; 

- Ледени пързалки – 1 бр.; 

- Училище за кънки на лед – 1 бр.; 

- Фитнес зали – 50 бр. 

 

с. Баня  

Oбектите, разположени в селото са както следва: 

 Термо-спа-хотел „Римска баня“ – разположен е в южната част на 

селото разполага с 30 луксозно обзаведени стаи и 6 къщички, ски-

гардероб, ресторант, лоби бар, магазини, конферентна зала с 25 места, 

закрит басейн с минерална вода, спа-център, течаща минерална вода с 

температура 25
о
С с доказани лечебни качества, собствен транспорт до 

кабинков лифт Банско. 

 Хотел „Авалон Резиденс и Спа“ – разполага с 8 студия, 19 

апартамента с 1 спалня, 7 апартамента с 2 спални, спа и медицински 

център, яздене с професионален водач, еднодневни излети и пикници. 

 Спа-хотел „Аспа Вила“ - разполага с 17 двойни стаи, 19 лукс стаи, 4 

апартамента и 1 студио; ресторант със 150 места, лоби бор с 40 места, 

конферентна зала със 100 места, басейн с минерална вода, модерно 

оборудван спа-център; 

 Апартхотел-спа „Вита Спрингс“ – разполага с 12 луксозно 

обзаведени апартамента, 12 двойни стаи, минерални басейни, вкл. за деца, 

спа-услуги, ресторант с 50 места и лятна градина с 40 места. 

 

гр. Добринище 

В града са изградени 3 хотела и 7 къщи за гости, насочени към обслужването на туристи, 

както през летния, така през зимния сезон; градът е изходно място за туристическа база 

/заслон/ Мочарата, разположен в местността Голямата Мочара; представлява комплекс 

от бунгала с капацитет 160места, електрифицирана, водоснабдена, с кухненски блок и 

столова; съседни туристически обекти – хижа Гоце Делчев /1.30ч/, хижа Безбог /2.30ч/; 
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гр. Разлог  

В града са изградени следните обекти: 

 семейна къща-хотел „Матерхорн“ разположен е на 400m. от центъра на 

гр.Разлог; предлага добри условия за настаняване; 

 Ваканционен комплекс Раденка 3 звезди; състои се от различни по тип 

ваканционни сгради и съоръжения; обекта разполага с 87 луксозно обзаведени 

апартамента; ресторанти, конферентна зала, басейн, фитнес, сауна, спа услуги, 

барбекю. 

 Спа-хотел Катарино, 4 звезди – разположен е в местността „Катарино“ на 

3km от центъра на гр. Разлог и 10 km от ски-зона Банско; комплексът 

разполага със 116 двойни стои, 21 апартамента, 46 еднофамилни къщи, 

ресторант със 120места и допълнителна зала със 30-40 места, барбекю, тераса, 

лоби-бар със 100места, механа с 60 места и тераса с 40 места, спа-център с 

площ 150 m
2
; спортни обекти и детски площадки.  

 хотел „Разлог“ – разполага с 40 единични и двойни стаи  и 17 апартамента, 

ресторант, барбекю, фитнес-център, сауна, ски-гардероб, автомобили под 

наем,  условия за конна езда.    

 

с. Илинденци – разполага с хотел „Арт-център“, категория 1звезда, с 20 места; хотел 

„Белица“, който разполага с 40 места; 

 

гр. Кресна–вграда и в непосредствените му околности се намират следните обекти: 

 Ресторант-хотел „Роси“ – разположен е на главен път Е79; разполага със 7 

двойни стаи, ресторант с 40места и тераса с 50 места;    

 Хотел „Стримон ВВ“ – разположен е в център на гр. Кресна, разполага със 8 

двойни стаи, 3 апартамента и 1 мезонет, лоби бар с 30 места и ресторант с 42 

места;   

 Хотел „Бриони“, гр.Кресна – разполага с 56 места, ресторант с 60 места, през 

лятото-120; предлага организиран туризъм до водопадите на Стара Кресна, 

Кресненското дефиле и хижа Синаница; има условия за спортен риболов, 

велотуризъм, разполагат с лицензиран планински водач; 

 Хижа „Загаза“ – намира се в Северозападен Пирин на 1400м.н.в.; 

представлява двуетажна полу-масивна сграда с капацитет 50 места; водоснабдена, 

електри-фицирана, етажни санитарни възли; туристическа кухня, столова, лавка, 

отоплява се на твърдо гориво; съседни туристически обекти – хижа „Синаница“ 

/3.30ч по маркирана пътека/, хижа Яворов /5.30 часа/.  

 

Освен по населени места, за постигане на посочените по-горе цели, анализът на 

съществуващите дадености за туризъм и отдих в околопарковата територия визира и 

извънселищни формирования и единични обекти /хижи, почивни станции и бази/,които 

имат значение за развитие на функцията отдих в проучваната територия. Тук попадат 

Попина лъка, Попови ливади /Папазчаир/, Беталовото, както и хижите Яне Сандански, 

Предел, Гоце Делчев, Малина иКаменица. 
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Извън селищни формирования 

ПОПИНА ЛЪКА – в това формирование попадат следните обекти: 

 почивна станция „Попина лъка“ – намира се на 16 km от гр. Сандански; 

разполага с 30 легла, ресторант и магазин; всяка стая е със собствен санитарен възел, 

цените са в зависимост от сезона, предвидени са отстъпки за деца, групи над 25г., 

престой; обектът не предлага бизнес удобства; 

 вилно селище „Попина лъка“ – намира се на 15 km от гр. Сандански, на 1230 

м.н.в.; наблизо се намира Попинолъшкия водопад-интересна природна забележителност; 

селището се състои от частни вили, част от които се отдават под наем; 

 хотел „Котарите“ – разполага с 18 двойни стаи със самостоятелни санитарни 

възли,  общо 36 легла, барбекю, ресторант; 

 почивен дом „Медика“ – обектът работи от юни до септември, разполага с 42 

легла, етажен санитарен възел, лятна градина; 

 почивен дом „Водопад“ – разполага с 32 легла, всяка стая е със самостоятелен 

санитарен възел, лятна градина, термална вода;  

 горски дом „Попина лъка“ – разполага с 8 места в 4 двойни стаи, етажен 

санитарен възел, лятна градина, барбекю, спортна площадка. 

 

ПОПОВИ ЛИВАДИ /Папазчаир/ - местността е разположена в седловина между 

средната и южна част на Пирин; на 4-5 km е разположено с Делчево, известно с 

автентичните си възрожденски къщи. В тази местност са разположени следните обекти: 

 хотел механа „Чановете“, разположен е на 1430 мн.в.; разполага с 20 легла 

в 9 стаи, изходен пункт е за резерватите Ковачевица, Лещен, Долен  и 

минералните води на с.Огняново; 

 почивна станция на ТПР „Атанас Тишовски“ – разполага с общо 50 легла в 

14 стаи с по 2 и 3 легла, като и две допълнителни бунгала със с пълно помещение  

и малък кухненски бокс; обекта разполага с механа, барбекю и лятна градина; 

 почивен дом „Ореляк“ – разполага с 1 апартамент, 1 двойна, 4 тройни и 6 

четворни стаи и бар-ресторант;  

 хотел „Васи-Лена“ – разполага с 37 легла, разпределени в 12 стаи с по 2,3 

и 4 легла, самостоятелен санитарен възел, ресторант с 40 места на закрито и 40 

места – на открито; 

 хижа „Попови ливади“ – разположена е на 1430 мн.в; заедно с вили 

„Брезите“ предлагат общо 100 места за настаняване; 

 

БЕТАЛОВОТО  

 Хотелски, апарт и спортен комплекс „Пирин голф хотел & спа“ – 5 звезди, 

разполага с 11 стандартни двойни стаи, 50 двойни стаи „супериор“, 6 

апартамента, 3 ресторанта (с 80, 50 и 50 места); Апарт хотел с 220 ваканционни 

апартамента (в западното крило на сградата), Ваканционни вили, апартаменти и 

студиа в сърцето на комплекса и в отделни квартали,  голф игрище с клуб и 

кънтри чайна-ресторант, върху обща площ от 200 дка. 

 Хотел „Терра“ – 4 звезди; разполага с 600 легла, разпределени в 202 

луксозни двойни стаи и апартаменти в 4 отделни сгради; луксозно обзаведени, 

отопляем външен басейн, солариум, заведения за хранене; 
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 „Мурите“ клуб-хотел – 4звезди; 150 легла, разположени в 4 самостоятелни 

сгради, открит и закрит басейн, масажни студия, ресторант, лоби бар, 

конферентна зала; 

 Хотел „Гриинууд“ – разположен е на 6km от гр.Банско, на 3 kmот Разлог и 

на 2 km от Катарино; 4звезди; 240 легла, разположени в 28 двойни стаи, 53 

студия, 19 апартамента с 1 ателие и 6 апартамента, фитнес, детска площадка, 

конферентна зала; 

 Хотел „Балкан джуъл“ – 4звезди; 320 легла; общо 160 уютни, модерно 

обзаведени помещения – студия и апартаменти; открит басейн, детски площадки, 

конферентна зала; 

 Хотел „3 планини“ – 4звезди; разполага с 84 легла в 42 апартамента и 12 

студия; разполага със здравен и спортен център, басейн, ресторант, лоби бар. 

 

ХИЖИ 

В териториалния обхват, разглеждан в настоящия раздел, са разположени следните 

хижи: 

 Хижа „Гоце Делчев“ – разположена е в местността Логовете, на 12 km от 

гр. Добринище, на 1600 мн.в.; оптималния капацитет на хижата е 106 легла, а 

максималният – 105; хижата е на 2 етажа и партер; разполага с ресторант, сауна  и ски-

гардероб; на запад от хижата, по черен горски път, на около 2.3 km се намира местността 

Мочарата – приятно място за почивка; хижата е начална станция на седалков лифт, 

който качва за 30 мин. до хижа Безбог, разположена на 2240 мн.в.; 

 Хижа „Яне Сандански“ – разположена е в южната част на местн. Попина 

бъка, поречие на р. Главница; представлява масивна 30етажна сграда с капацитет 70 

места, етажни санитарни възли  и централно отопление; 

 Хижа „Предел“ – намира се на 1050 м.н.в. в местн.Мрезиница; хижата е 

напълно обновена; разполага с 13 модерно обзаведени стаи, от които 9 двойни, 4 тройни, 

2 апартамента; всички стаи са със самостоятелни санитарни възли; капацитетът на 

хижата е 38 места; 

 Хижа Малина – разположена е на 1674 м.н.в вместн. Калугера, Северен 

Пирин; представлява масивна двуетажна сграда със 68 места и етажни санитарни възли;  

 Хижа Каменица /Беговица/ - разположена е на 1750 м.н.в, на левия бряг на 

р Козя /Беговишка/; представлява 3 етажна сграда, стаи с 2-7 легла и 4 апартамента,  с 

капацитет 97 места, електроснабдена, водоснабдена, с етажни санитарни възли; отоплява 

се с печки на твърдо гориво; разполага с ресторант, туристическа кухня, столова, 

съседни туристически обекти – хижа Пирин /5.20ч/, хижа Демяница /5.30ч/, хижа 

Синаница /6.30ч/, хижа Безбог /7.30ч/, изходен пункт за хижа Каменица са местностите 

Попина лъка и Туричка черква /черковното/. 

 

1.17.5.2. Анализ на стратегически документи на национално, регионално и общинско 

ниво, касаещи туризма и отдиха в НП Пирин и околопаркова територия 

 

 Настоящият раздел има за цел да направи анализ на взаимовръзките между НП 

Пирин и околопарковата територия и стратегически документи на различно йерархично 

ниво, които имат отношение към развитието на туризма и отдиха в парка и неговата 

прилежаща територия.  
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Стратегия за развитие на туризма 2014 – 2030 год. 

 Съгласно стратегията, основната цел на развитието на туризма в периода 2014-

2030 г. е утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия 

сектор на България, посредством оптимално използване на наличните природни и 

антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изискванията и потребителските 

очаквания за устойчиво развитие на туризма 

За реализирането на стратегическите целина стратегията са формулирани следните 

приоритети:   

 Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас 

на световния туристически пазар като качество на предлагания туристически 

продукт и добавена стойност;  

 Увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до 

целогодишна и по-интензивна натовареност  – балнео (медикъл спа), спа и 

уелнес, културен (във всичките му форми - исторически, археологичен, 

етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, конгресен, 

ловен, голф, винен и гурме туризъм и др.; 

 Стимулиране на интегрирано регионално развитие на туризма чрез 

формиране на подходящи организационни структури, координация на 

предлагането и прилагане на регионално диференцирана държавна туристическа 

политика; 

 Опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число 

природни, културни и антропогенни;  

 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура; 

 Повишаване защитата, правата и сигурността на потребителите на 

туристически услуги; 

 Насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и 

местно ниво и представителите на туристическата индустрия и създаване на  

възможности за развитие на партньорство;  

 Повишаване качеството на образование и обучение в туризма в 

съответствие с нуждите на туристическия сектор и пазара на труда; 

 

Насоките за развитие на отделните форми на туризъм, които стратегията определя за 

развитието им е както следва: 

 

ЗИМЕН /СКИ/ ТУРИЗЪМ 

 Увеличение на дела на планинския и ски туризъм в обшия дял на 

туристическите услуги и  продукти в България, както за вътрешния така и за 

външните пазари. Развитие на целогодишни планински курорти, предоставящи 

интегриран туристически продукт, съобразно последните установени 

международни стандарти; 

 Увеличение на разнообразието и комплексността на планинския и ски 

туризъм с други видове туризъм;  

 Увеличение на броя нощувки; 

 Увеличение на продължителността на сезона;  

 Увеличение на продължителността на престоя на туристите; 

 Увеличението на приходите от планински и ски туризъм;  
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 Увеличение на броя и качеството на генериращи пазари за този вид 

инфраструктурата за нуждите на планинския и ски туризъм;   

Мерки  

 Ограничаване на нерегламентираното строителство и целесъобразно и 

контролирано използване на природните, географските, социално-икономически, 

културно-исторически и други ресурси на страната;  

 Осигуряване на финансови средства за развитие на инфраструктура за 

нуждите на планинския и ски туризъм; 

 Значително увеличаване на инвестициите за подобряване качеството на 

обучението и професионалната квалификация на туристическите кадри на всички 

нива – управление, маркетинг, обслужване и др. Освен осигуряването на добре 

подготвени специалисти е нужно да се търсят начини за обратна връзка с 

клиентите относно качеството на предоставяните услуги и измерване на 

удовлетвореността на гостите. 

 

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 

Мерките, които стратегията предвижда за неговото развитие са както следва: 

 Пълно картографиране и оценка на потенциалните обекти за културен 

туризъм по определени критерии от гледна точка на атрактивността им да 

привличат туристи, в каква степен са адаптирани за туристически посещения, 

управленска воля и местен капацитет за развитие, подкрепа от местните 

общности и др.; 

 Внимателен подбор на обекти, в които да се инвестира, за да се развият 

като туристически атракции;  

 Разработване на продуктова концепция, основаваща се на съвременни 

тематични интерпретационни подходи; 

 Оборудване на обектите със съответстващи на концепцията съвременни 

интерактивни съоръжения, с които да се създават пакет от разнообразни услуги; 

 Популяризиране на културните атракции сред индивидуалните туристи и 

да се включват в културно-познавателни маршрути;  

 Ефективна комуникация на всички заинтересовани страни, включени в 

развитието на културния туризъм; 

 Осигуряване на активно участие на заинтересованите страни от публичния 

и частния сектор в стопанисването и управлението на културните атракции;  

 Целенасочени мерки за предпазване на обектите от външни негативни 

въздействия и създаване на съответстваща природна и/или социална среда, която 

подобрява туристическото въздействие на обектите; 

 Предприемане на адекватни и своевременни мерки за съхранение, 

поддържане и експониране на обектите;  

 Ангажиране на местни НПО, общински ръководства и бизнес организации 

в разработването и осъществяването на проекти на културния туризъм, 

финансирани със средства по различни програми;  

 Създаване на възможности културният туризъм да допълни други видове 

туризъм и да подкрепи конкурентоспособността на масовите видове туризъм, 

както и на балнео и СПА, и делови туризъм, на градски и уикенд туризъм и да 

увеличи продължителността на сезоните;  
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 Насърчаване работодателите в туризма да инвестират във формирането на 

нови професионални умения 

 

ЕКОТУРИЗЪМ 

Стратегията предвижда следните мерки за развитието му: 

 Изграждане на клъстери и разгръщане на мрежи от ключови бизнес- 

начинания в екотуризма и търговски вериги на международно, национално, 

регионално и  местно ниво;  

 Поощряване развитието на малките екотуристически предприятия 

(настанителна база), съобразено с принципите на устойчивото развитие, вкл. 

местни традиции, изисквания за опазване на околната среда, енергийна 

ефективност и др.;  

 Поощряване прилагането на мерки за енергийна ефективност в областта на 

екотуризма на всички нива - национално, регионално и местно при изграждане на 

обща и специализирана инфраструктура и при разработване на продукти и услуги 

в областта на екотуризма; 

 Насърчаване на дейности, насочени към образоване на потенциални 

туристи - интерпретативни и образователни програми с участието на различни 

възрастови групи, зелени училища с ученици от начално, основно, средно 

образование, обучителни семинари със студиите от ВУ, учители от общините 

около защитените територии и др.  

 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

За развитието му стратегията предвижда: 

 утвърждаване на селската туристическа индустрия като устойчив източник 

на алтернативна трудова заетост в селското стопанство, значим експортен сектор 

и възможност за допълнителни доходи за редица селскостопански производители, 

общини и държавата като цяло;  

 създаване и внедряване на специална национална система за акредитация 

на местата, обектите и фирмите, опериращи в сферата на селския туризъм, която 

да включва критерии, минимални стандарти, символика, формални механизми за 

контрол и обработка на туристическите рекламации;  

 формулиране и маркетиране на индивидуална, уникална ваканционна 

концепция за селския туризъм в България и нейното позициониране на 

вътрешния и международния пазар. Съдействие за организиране и осъществяване 

на кооперативен маркетинг на различните равнища на управление;  

 разработване и внедряване на потребителски ориентирана резервационна 

система, интегрираща цялото предлагане на селски туризъм в страната;  

 водене на надеждна статистика и създаване на база данни за развитието на 

селската туристическа индустрия / в страната / чуждестранен опит/;  

 използване на селския туризъм за привличане и пристрастяване на 

българските и чуждестранните туристи към българските селскостопански 

продукти /сирене, кашкавал, зеленчуци, плодове, подправки, билки и пр./ чрез 

което да се повиши търсенето и потреблението им; 

 разработване и разпространение на информационни и на рекламни 

материали, провеждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, 
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туристически изложения и други PR, рекламни и маркетингови кампании и др. 

инициативи, посветени на развитието на селския туризъм.    

 

ВИНЕН И ГУРМЕ ТУРИЗЪМ   

Стратегията предвижда разработване на специализирани и комбинирани маршрути и 

продукти за нуждите на винения туризъм, съобразени със спецификата на 

потребителските изисквания и предпочитания (винени семинари и конференции, 

интегрирани винени и кулинарни курсове, комбинирани дегустации на вино със сирена 

или колбаси, курсове за начинаещи в областта на сомелиерството, обиколки и разходки 

за фото-, видеолюбители и художници; - организиране на конкурси, изложби и 

презентации, практически занимания по лозарство (рязане на лозя, гроздобер), семейни 

програми извън туристическия сезон и др.), както и както и разкриване на възможности 

за успешно комбиниране с почти всички останали видове туризъм. 

 

ГОЛФ-ТУРИЗЪМ 

Стратегията предвижда: 

 Разработване на Програма и план за действие за развитие на голф туризъм 

в Република България.  

 Определяне на терени за голф-игрища и селища с оглед формирането на 

голф-дестинации.  

 Насърчаване на изграждането на голф-игрища и голф-селища в близост 

вече утвърдени туристически и културно-исторически дестинации и места с 

наличие на подходящи природни ресурси. Това разнообразие в разположението 

на голф терените позволява да се съчетае практикуването на любимия спорт с 

планинската прохлада, почивка на морския бряг или културен туризъм. Голф 

комплексите могат да се съчетават с модерни балнео и СПА центрове с 

възможност за релаксация.   

 Законово определяне на постоянни параметри за направата на ПУП 

предназначени за голф-игрища. 

 Стимулиране на партньорство в изграждането и развитието на голф-

игрища и селища.  

 Въвеждане на допълнителни облекчения за инвестиционното развитие на 

териториите за рекреационни дейности, в които се включват и голф селищата. 

 Стимулиране и подпомагане провеждането на голф турнири от национален 

и международен характер.  

 Насърчаване работодателите в туризма да инвестират във формирането на 

нови професионални умения, в подготовката и квалификацията на кадрите в 

сферата на голф туризма.  

 Разработване и разпространение на информационни и на рекламни 

материали, провеждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, 

туристически изложения и други PR, рекламни и маркетингови кампании и др. 

инициативи, посветени на развитието на голф туризъм.    
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ЛОВЕН ТУРИЗЪМ 

Стратегията предвижда следните мерки за развитието му: 

 специализиране и паспортизиране на ловните и риболовни стопанства за 

нуждите на туризма;  

 насърчаване на практиката за отдаване на концесия на ловни стопанства за 

осигуряване условия за отглеждане на повече и по-разнообразен дивеч за отстрел; 

 насърчаване създаването и популяризирането на продукти за фотолов и 

наблюдение на диви животни;  

 насърчаване работодателите в туризма да инвестират във формирането на 

нови професионални умения, в подготовката и квалификацията на кадрите в 

сферата на ловния туризъм; 

 разработване и разпространение на информационни и на рекламни 

материали, провеждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, 

туристически изложения и други PR, рекламни и маркетингови кампании и др. 

инициативи, посветени на развитието на ловния туризъм.   

Стратегията ще бъде последвана и надграждана за целия период на действие 

допълнително от детайлизиран генерален мастер план за устойчиво развитие на туризма. 

Генералният мастер план ще съдържа конкретните дейности по приоритетите, субектите 

за тяхното изпълнение, сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени и необходимите за 

реализирането им финансови, нормативни и човешки ресурси, както и отчитането на 

корелационните зависимости от измененията в пазарната среда, световните 

икономически тенденции и промяната на нормативната база, уреждаща туристическата 

индустрия, както в ЕС, така и в глобален мащаб. 

 

Регионален план за развитие на Югозападен регион за периода 2014-2020 г. 

Регионалният план за развитие предлага следната специфична цел, касаеща 

туристическото развитие:   

Специфична цел I.4 – Оползотворяване на местния туристически потенциал 

Целта за оползотворяване на туристическите ресурси ще се постигне с действия в 3 

направления: 

1. Подобряване на инфраструктурата – транспортна, инженерна, социална и 

туристическа; 

2. Съхраняване, опазване и подобряване на качествата на туристическите 

ресурси – природни, културни и антропогенни; 

3. Институционална координация – между администрации и фирми в 

туризма. 

Неизползваните възможности за устойчиво развитие на регионалния туризъм във 

всичките му форми се крият във формирането на клъстърни структури. Изявени са 

предпоставки за следните туристически клъстъри: 

 клъстър „Ски-туризъм“, включващ изявените туристически дестинации 

Банско, Боровец и зона Витоша; 

 клъстър „Балнеология и СПА“ – Сандански, Костенец, Велинград, 

Сапарева баня, Горна баня, Овча купел, Банкя, Костенец, Добринище и с 

Баня; 

 Съгласно плана, основните усилия/действия следва да се насочат към: 
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 развитие на природни, културни и исторически атракции от национално и 

световно значение /паметници на културата, природни забележителности, 

фестивали и др./; 

 развитие на ски и всички форми на зимния туризъм; 

 популяризиране на селския познавателен туризъм, насочен към 

самобитността на отделните части на района; 

 развитие на екотуризма; 

 насърчаване на СПА и балнеоложкия туризъм; 

 подобряване на достъпа и прилежащата туристическа инфраструктура; 

 формиране и маркетинг на регионални туристически продукти; 

 популяризиране на природното и културно наследство. 

Освен формирането на регионални туристически клъстъри, залог за успешна реализация 

на целта са и организационни действия, като формиране на регионални и местни 

туристически асоциации и партньорства, вкл. и между общини. 

Развитието на ски-туризма, както и на други форми за туризъм ще се осъществява в 

съответствие с устройствените планове на туристическите и ски-зоните. Отчитането на 

ограниченията и режимите на територията ще допринася за устойчивото развитие на 

туризма, съобразно местния потенциал при съхраняване качеството на природната среда. 

Характеристиките и потенциала на района позволяват да се избегне концентрацията на 

туристите в една или две зони, а да се разсъсредоточат на територията на района, като се 

включи наличния неизползван потенциал за познавателен, еко, селски и СПА туризъм, 

което би допринесло за постигане на по-равномерно натоварване на туристическата 

инфраструктура не само през зимния сезон. 

Развитието на туризма като цяло ще отчита нормите рекреационно натоварване и 

статута на територията. 

Мерките и проектите в тази сфера ще разчитат на финансиране от ОП „Региони в растеж 

2014-2020“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“. 

 

Общински планове за развитие период 2014-2020 

Общински план за развитие на община Разлог за периода 2014-2020 г. 

 Общинския план за развитие /ОПР/ се фокусира върху развитието на общината 

през следващите 7 години. Документът е със средносрочно действие и предоставя 

стратегическа програма за общинско развитие през следващия период 2014-2020. 

Основната цел на общинския план за развитие е да предложи обща рамка и 

последователност на конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 

местно ниво. 

 За успешното постигане на тази цел, в областта на туризма плана си поставя за 

решаване основни задачи, разпознаваеми в приоритетни области 4 и 5 от плана. 

 

Приоритетна област 4 – Балансиран икономически растеж – лидерство на туризма, 

селското стопанство и промишлеността    

 Съгласно тази приоритетна област, „.туристическото развитие на общината 

следва да се организира около разнообразяването на туристическия продукт и постигане 

на допълняемост и преход между отделните дейности. Динамичното развитие на 

отрасъла следва да се основава на комплексна стратегия и програма, следваща 

изискванията за допустимо натоварване на природните и исторически ресурси. Балансът 

между екологичните и икономически съображения е задължителен и постижим, чрез 
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планиране и строителство на адекватни туристически форми за обслужване и 

настаняване“. 

 Действащият до 2013г. ОПР на община Разлог разглежда туристическото 

развитие като главна тема в икономическото развитие на общината. Приоритетите от 

стратегията на местната инициативна група /МИГ/ Разлог, поставя акцента върху 

развитието и предлагането на специфични местни продукти и особено на селския и 

екологичен туризъм. Стратегията за постигане на устойчиво развитие на община Разлог 

извежда нуждата от осигуряване на допълващи дейности, подкрепящи разложкия 

туризъм. 

Към посочената приоритетна област, ОПР 2014-2020 предвижда следните мерки: 

- Мярка 4.2 – Формиране на икономически клъстъри, свързани с 

темите туризъм и земеделие. Съгласно тази мярка, формирането и 

функционирането на клъстъри отразява съвременните виждания за ефективно 

икономическо развитие, акцент на тази мярка са 5-те села от подножието на Рила-

Долно Драглище, Горно Драглище, Добърско, Годлево и Бачево, притежаващи 

както необходимите характеристики и условия за туризъм, така и съответната 

специфика и индивидуалност. В тази мярка не са предложени населени места, 

разположени в подножието на Пирин, вероятно поради неговото активно 

развитие в последните години. 

- Мярка 4.7 – Формиране на разнообразен туристически продукт, 

обединяващ зимни спортове, екотуризъм, рекреация с балнеология, селски 

туризъм, културен туризъм. Съгласно стратегията, тази мярка се позовава на 

съществуващите отлични туристически ресурси в общината и подсказва 

областите за бъдещи интервенции. Отделните туристически направления 

изискват фокус не само за своето обособяване или обогатяване, но и за тяхното 

успешно интегриране. 

- Мярка 4.8 – Разработване на туристически маршрути, обвързващи в 

единна система природните, исторически и културни обекти.Местните 

културни маршрути и екопътеки могат да бъдат пространствено  и 

информационно свързани в обща туристическа мрежа. Тя следва да се състои от 

разнообразни пътища и местата на тяхнотопресичане, където се организират 

места за престой, експониране на забележителности и други допълващи дейности. 

- Мярка 4.9 – Използване на транспортния и туристически потенциал 

на теснолинейката при разработването на съвместни проекти с други 

общини по долината на р.Места. Теснолинейката между гр.Септември и 

Добринище е едно от 3-те подобни съоръжения в България, построено през 

първата половина на  XX век. Нужно е нейната роля да бъде преосмислена и да се 

превърне във важен път до община Разлог, както и на туристическа атракция, 

позволяваща запознаване на туристите с красотата на долината на р Места. 

- Мярка 4.10-Адекватно планиране и изграждане на необходимата 

туристическа структура за постигане на баланс с екологичните съображения. 

Тази мярка е предварителното условие за балансираното и устойчиво развитие на 

туристическите структура, едновременно в урбанизираните и неурбанизирани 

територии и проектна основа, съобразно действащото законодателство, етичните 

и естетически норми. 
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Приоритетна област 5 –Обновяване на инфраструктурата и публичните 

пространства  

Съгласно ОПР, усъвършенстването на инфраструктурата е условие, без което не може да 

се осигури устойчиво местно развитие, обединяващо социалните, икономически, 

екологични, културни и управленски аспекти.  

- Мярка 5.2 – Изграждане на пешеходни и велосипедни пътища за 

осигуряване на достъп до туристически забележителност. Тази мярка изисква 

изграждането на пешеходни и вело алеи и пътища, следващи туристическите 

маршрути. Те ще осигуряват не само достъп до обектите, но и представляват и 

самостоятелна атракция, обогатяваща туристическия профил на общината. 

- Мярка 5.3 – Изграждане на посетителски центрове и информационно 

представяне на природните и исторически дадености на общината. Мярката е 

обвързана с идеята за очертаване на завършена система от различни природни и 

исторически пътища с внимателно подбрани локации, форма на информационни 

знаци и ориентири, с което ще се осигури разпознаваемост и улеснен достъп до 

туристическите забележителност. 

 

Община Банско–общинският план за развитие на общината за периода 2014-2020 е 

разработен, но все още не е приет и публикуван. 

 

Община Гоце Делчев няма разработен общински план за развитие за периода 2014-

2020г. Планът е в процес на разработване. 

 

Община Сандански - няма разработен общински план за развитие за периода 2014-

2020г. Планът е в процес на разработване. 

 

Община Струмяни - няма разработен общински план за развитие за периода 2014-

2020г. Планът е в процес на разработване. 

 

Община Кресна–Общински план за развитие на община Кресна за периода 2014-

2020г. 

Целта на общинския план за развитие /ОПР/ на община Кресна има за цел да представи 

рамката и основните насоки в социално-икономическото развитие на общината. 

Съгласно ОПР, в следващите години община Кресна ще се развива в посока на 

устойчивите форми на туризъм – селски, екологичен и др., като ще се разширява базата 

на настаняване и хранене, ще се развива туризъм, който да се основава на местните 

природни ресурси без да ги нарушава. 

Мерките за постигане на тази цел, определени с ОПР са: 

o изграждане и обновяване на съоръженията за спорт и отдих в гр.Кресна  и селата 

на територията на общината; 

o изграждане на интегриран туристически продукт за развитие на екотуризма като 

основно средство за опазване на биоразнообразието; 

o разработване на маркетинг план за развитие на рафтинг-туризма; 

o изграждане на туристическа инфраструктура; 

o рехабилитация на зелените площи-паркове, детски площадки и съоръжения към 

тях; 

o легализиране на къщи за гости в с.с. г. Брезница, Стара Кресна и Ощава; 
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o определяне на туристически маршрути през резерват Тисата; 

o създаване на информационен център в гр.Кресна, съвместно с ДНП Пирин; 

o изработване на набор от информационни и печатни материали за района-

имиджова брошура, карти с маршрути, сувенири и др.; 

o дообзавеждане с пътни табели в местата, където липсват; 

o изграждане на крайречна зона за отдих и рекреация в центъра на гр.Кресна. 

 

Конкретна връзка с туристическото развитие на общината има предвидената в ОПР 

цел4.4—Развитие на жизнеспособен туризъм като алтернативен източник на 

икономическо развитие на общината. Тази цел съдържа няколко конкретни мерки. 

Мярка 4.4.1 – Развитие на алтернативни форми на туризъм, съобразен с местните 

ресурси.Предвиждат следните дейности: 

-  преглед, оценка, анализ и изготвяне на номенклатура на всички 

минерални извори на територията на общината; 

- Формиране на местен туристически продукт, осигуряващ 

„разпознаваемост“ на общината на туристическия пазар-широка реклама за 

популяризиране на възможностите за пешеходен и екотуризъм в Синанишкия дял 

на Пирин; 

- Развитие на балнеоложкия туризъм в община Кресна; 

- Основен ремонт на Градешки и Ощавски минерални бани. 

Мярка 4.4.2 – Развитие на туристическата инфраструктура. Мярката предвижда 

следните дейности: 

- подобряване на туристическата инфраструктура чрез привличане на 

български и чуждестранни инвеститори; 

- развитие на съпътстващи туристически услуги – транспортни, хотелски, 

развлекателни и др.; 

- разкриване на функциониращ Еко-център в с. Влахи; 

- възстановяване на туристически маршрути в Пирин и Малашевска 

планина; 

- основен ремонт на лагер Синаница; 

- разкриване на туристически център в гр. Кресна. 

 

Община Симитли–Общински план за развитие на община Симитли 2014-2020 

/проект/ 

Общинския план за развитие /ОПР/ е основен стратегически документ за развитие на 

общината. Съгласно плана, на територията на общината има изградена туристическа 

инфраструктура, но тя не е достатъчна за развитие на туризма, напр. множество хижи в 

местността Предела, а по поречието на р. Струма /Кресненско дефиле/ има изградени 

няколко рафтинг-секции с биваци. 

Основната мисия на ОПР на общината е „Интензивно и устойчиво развитие на община 

Симитли като желано място за живот и икономическа дейност“. 

Визията за развитие на общината е „изграждане и развитие на ефективна 

административна среда с висок капацитет и  институционална устойчивост, представяща 

услуги в подкрепа на гражданското общества, неправителствените организации и 

бизнеса, за постигане целите на Европейската кохезия чрез повишаване качеството на 

живот и условията за икономическо развитие в община Симитли“; 
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За  постигане на визията за развитие на общината по отношение на туризма и отдиха 

ОПР предвижда: 

Приоритетна ос 1 – Подобряване условия на живот 

Мярка 1.6 – Подобряване качеството на живот чрез подобряване възможностите за 

отдих и спорт.  Към тази мярка са предвидени следните действия: 

- 1.6.1 – Развитиеи поддържане на места за масов отдих; 

- 1.6.2 – Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за 

професионален спорт в свободното време; 

- 1.6.3 – Създаване и развитие на практики за провеждане на спортни състезания и 

мероприятия. 

Приоритетна ос 3 – Развитие на туризма като стратегически икономически отрасъл на 

община Симитли. Развитието на сектора туризъм е особена важност за общината, за 

което допринасят качествата на природните ресурси и обектите на културното и 

историческо наследство, поради което туризма и неговото развитие са изведени като 

самостоятелен приоритет при разработването на ОПР. Предвидените в тази приоритетна 

ос мерки са: 

- Мярка 3.1 Изграждане на техническата, комуникационна и 

прилежаща инфраструктура към туристическите обекти в общината. Тази 

мярка предвижда изграждане на основната и вторична инфраструктура към 

туристическите обекти в общината. 

- Мярка 3.2 Стимулиране на общински и регионални туристически 

продукти. Мярката включва дейности, свързани с популяризиране на 

туристическия продукт в общината като част от туристически направления и 

съвместни продукти. 

- Мярка 3.3 Правене на политики, междуобщинско и трансгранично 

сътрудничество за подобряване и развитие на туристическия потенциал на 

общината. Тази мярка визира провеждането на мероприятия, свързани с 

разработването на устройствени планове и схеми, промяна на предназначението 

на територии и обекти, разработване и изпълнение на стратегически документи и 

планове, свързани с обхвата на приоритета. Един от ключовите моменти е 

свързан с определяне на територии за развитие на вилни зони и места за 

изграждане на обекти за настаняване на туристи.   

Основните източници за изпълнение на мерките по приоритета са Структурните и 

Кохезионен фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общински бюджет.  

 

Община Хаджи Димово - няма разработен общински план за развитие за периода 2014-

2020г. Планът е в процес на разработване. 

 

Общи устройствени планове на общини 

 Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите 

устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на 

устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”. 

Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят: 

1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и 

структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и 

селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за 
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природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за 

възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение. 

2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила 

и нормативи. 

3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение. 

4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на 

тяхното устройство. 

5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита 

6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 

естетическо оформяне. 

Община Разлог  

Общината няма разработен общ устройствен план.Предстои възлагане на техническо 

задание за изработването му. 

 

Община Банско  

 Общината има разработен Общ устройствен план -предварителен проект, който в 

момента се намира в процес на процедура по ЗООС по отношение доклада за оценка на 

съвместимост. Съгласно плановото задание територията на парка не е предмет на  

устройствено планиране. 

Съгласно проекта на ОУПО, на територията на общината са формирани две спортно-

туристически зони със съответни съоръжения, специализирани за зимни спортове: 

- Ски зона Банско 

Зоната разполага с 11 ски писти и 4 ски пътя с обща дължина 75 км. Специализирани са: 

- за начинаещи - 6 писти; 

- за напреднали - 5 писти; 

- за професионалисти - 2 писти. 

Дължините им варират от 510 до 2700 м., денивелациите – от 75 до 925м. 

Достъпът до зоната се осигурява от кабинков лифт с долна станция южно от гр. Банско в 

м. Грамадето и междинна станция в м. Чалин валог, както и от асфалтов път. Ски 

пистите се обслужват от: 

- 6 четириседалкови лифта; 

- 1 триседалков лифт; 

- 3 влека тип „котва”; 

- 3 влека тип „паничка”; 

- 10 детски влека. 

Ски зоната се изгражда и устройва по силата на одобрен общ устройствен план. 

- Ски зона Добринище 

 Зоната разполага с една ски писта между хижите „Безбог” и „Гоце Делчев” с 

обща дължина 5 km и денивелация от 826 m. В различните си участъци предлага условия 

за ползване от начинаещи и напреднали скиори. Обслужва се от двуседалков лифт. Има 

и два детски влека. 

Долната станция на лифта при х. „Гоце Делчев” е достъпна по 12 километров 

асфалтиран път. 
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- Други урбанизирани територии 

 Наличните природни и антропогенни ресурси за развитие на различни видове 

туризъм, особено на ваканционен, са довели през последните двайсет години до бурна 

урбанизация на извънселищни територии, чрез промяна на предназначението на 

единични или групи поземлени имоти, основно в землището на Банско и в по-малка 

степен - на Добринище. В  резултат на това, извън границите на населените места са 

урбанизирани общо 121 ха, в т.ч. за рекреационни дейности, курортни и вилни зони, за 

производствено-складови дейности, за обекти на общественото обслужване (най-често 

крайпътни обекти), за спорт, за  комунално стопанство и др. Върху част от 

урбанизираните територии извън населените места с последователни решения на 

Общинския съвет са формирани „Хотелска зона”, „Вилна зона” „Смесена многофун-

кционална зона”, но не е пристъпено към планиране на устройството им. 

 Предвижданията на плана по отношение развитието на туризма, спорта  и 

рекреацията в общината  се свеждат до развитие на туристическата инфраструктура - 

съобразявайки се от една страна със силно натоварения ресурс за зимни ски спортове, а 

от друга с неоползотворените ресурси за алтернативни форми на туризъм – балнео-

лечебен, културно-познавателен, селски, спортен и други. ОУПО предвижда 

относително малко по-нататъшно изграждане на базата за настаняване и подслон. 

Нарастването й е от 18 274 легла през 2012 г. на 22 000 л. през 2030 г.Що се отнася до 

спортните обекти за ски и планински туризъм предвидено е тяхното евентуално по-

нататъшно доизграждане да се определи в съответствие с ограничителните условия, 

които ще въведе новият План за управление на Национален парк „Пирин”. 

 

Община Гоце Делчев 

 Общият устройствен план за община Гоце Делчев е в процес на разработване. 

Има изработено задание за ОУП. Възложена е на кмета на общината да бъдат проведени 

по-нататъшни действия по изработването  плана, но липсва финансиране. МИП е 

осигурило частично финансиране за продължаване на работата по плана. 

 

Община Сандански 

 Община Сандански разполага с Техническо задание за изработване на ОУП на 

общината, в което е оценено, че общината разполага с достатъчно природни и 

антропогенни ресурси за да развива културно – исторически, познавателен, селски и 

планински рекреативен и балнеоложки туризъм. Освен културните и историческите 

забележителности, разположени на територията на общината, тук има и редици обекти 

на нематериалното културно наследство, което е нов акцент в опазването на културно-

историческото наследство. Основните обекти са Градски археологически музей,  

Епископска базилика -  I - VI век, римска гробница мавзолей  - IV век,  

раннохристиянска гробница (стенописи) в местността “Ловен дом” , крепост на Алексий 

Слав - гр.Мелник,  Ламбро-Янкулова къща в гр.Мелник, църкви, параклиси, манастири, 

библиотеки, читалища, фолклорни състави, ансамбли, групи (мъжки, женски и детски 

певчески групи и група за стари градски песни в Мелник).   

 Селският туризъм в общината е все още непопулярен, но предоставя големи 

възможности за развитие. Особено подходящи са гр. Мелник, с. Рожен и други населени 

места, на първо място заради своите природни дадености 
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 Все по-голям интерес за български и чужди туристи представляват  пешеходния 

туризъм, алпинизъм, вело- и конен туризъм, научно и природо-познавателен туризъм. За 

целта общината трябва да предостави достатъчно голяма леглова база в селата и да се 

поддържа добра маркировка. Този вид туризъм е свързан с краткосрочни престои в 

населени места или хижи, като това е предпоставка за развитие на по-малките населени 

места в селищната мрежа.  

 Общината е партньор на “Пирински туристически форум” в подготовката за 

създаване на регионален екотуристически продукт “През девет планини” и провеждане 

на “Дни на Пирин 2004”. Местностите “Попина лъка”, “Туричка черква” и 

“Тремошница” със своите курорти са подходящи за почивка през летния туристически 

сезон.  

 На територията на гр.Сандански се разполагат над 80 минерални извора, които са 

предпоставка за развитие на града като национален балнеологичен курорт. Тук освен 

релаксиращия характер на водата, тя е известна и със способностите си за лечение на 

неспецифични и хронични белодробни заболявания. За нуждите на курортистите освен 

поликлиниката в съседство до минералната баня има и мрежа от отлична хотелска 

инфраструктура, предлагащи различни SPA процедури. 

 За удовлетворяване на нуждите на гореописаните видове туризъм на територията 

на общината са изградени 17бр.хотели(в т.ч.1 звезда-5бр.;2- звезди-2бр.;3 звезди-5бр.;4 

звезди-4бр.; 5 звезди-1 бр.;), 25 бр. семейни хотели (в т.ч. 1звезда-1бр.;2 звезди-12бр.;3 

звезди-12бр.), 9бр.мотели, 3 почивни станции  (в т.ч.1звезда-2бр.;2звезди-1бр.), 5 къщи и 

два къмпинга - две звезди. 

 Техническото задание за изработване на ОУП съдържа значителен обем 

информация, касаеща съществуващото състояние. Предвиждания за бъдещо развитие на 

територията и в частност на дейностите отдих, туризъм и рекреация  в този документ не 

се съдържат, т.к. те са предмет на предварителния проект на общия устройствен план. 

 

Община Струмяни  

 С решение № 199 от протокол № 20/28.02.2013г, на основание ЗМСМА и ЗУТ се 

приема изработването на ОУП на община Струмяни. Поради липса на финансиране, 

изработването на ОУП не е започнало. През април 2014г. Министерството на 

инвестиционното проектиране е отпуснато частично финансово подпомагане за 

изработване на ОУП, насочена към изработване на Задание за обхвати съдържание на 

ОУП.  

 

Община Кресна 

 Общината няма изработен общ устройствен план. През април 2014г. МИП е 

подпомогнало финансово изработването на задание за обхват и съдържание на ОУП на 

община Кресна.  

 

Община Симитли 

 Общината няма изработен общ устройствен план. През април 2014г. МИП е 

подпомогнало финансово изработването на задание за обхват и съдържание на ОУП на 

община Симитли.  

 

Община Хаджидимово 

 Общината няма общ устройствен план или действия, свързани с изпълнението му.  
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Стратегически документи на общинско ниво 

Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за 

зимен туризъм, 2010 год. 

 Стратегията прави анализ на състоянието на туристическия пазар у нас и в 

Европа, анализ на състоянието на туристическата инфраструктура в общината както и на 

възможностите за развитие на туризма и поставя следните цели и приоритети за 

„превръщането на Банско в курорт от европейска величина“: 

 Привличане на по-ниска класа от населението, чрез Пансионати и Хостели или 

чрез създаване на конкретен туристически продукт(пакет) на по-ниски цени. 

 Повишаване на квалификацията на обслужващият персонал. 

 Създаване и спазване на регламент за екскурзоводи и планински водачи (в 

момента липсват).  

 Разработване и прилагане на услугата „обиколка на забележителностите”с 

автомобилен транспорт. 

 Продължаване на културното развитие на града в същото направление както в 

зимните дисциплини, така и в културните летни мероприятия.  

 Развиване на гр.Добринище и селата в общината като курортни селища.  

 Възстановяване на историческото наследство и развиване на фолклорните 

традиции. 

 На база силните и слаби страни, както и на база възможностите за развитие 

стратегията предлага развитие на продуктова, маркетингова, рекламна и ценова 

стратегии и развитие на диферсифициран туристически продукт.  

Очакваните резултати от прилагането на стратегията са: 

 Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти; 

 Подобрена транспортна инфраструктура; 

 Подобрени и усъвършенствани транспортни услуги; 

 Изградена единна информационна система както за легловата база, така и за 

всички атракционни, екскурзоводи, планински водачи и пр.;   

 Оптимизиране използваемостта на легловата база; 

 Разработени нови атрактивни допълнителни услуги; 

 Изградени и работещи информационни центрове;  

 Повишена квалификация на туристическия персонал и превръщането му в 

съветник за клиента; 

 Създадени нови партньорства с чужди туроператори и туристически агенции с 

цел привличане на повече чуждестранни туристи; 

 Увеличено участие в туристически борси и изложения; 

 Подобрено промотиране на курорта и мероприятията в него; 

 Повишаване на туристическия поток към курорта.  

 

Проект за адаптиране на паметниците на КИН за развитие на туризма в община 

Разлог  

 Основната цел на проекта е развитието на туризма в региона и в частност на 

територията на община Разлог, развитие на устойчиви, специфични за региона 

туристически продукти, увеличаване посещаемостта и заетостта на легловата база в 

региона. Разумно използване на природното и културно наследство за повишаване 

устойчивото икономическо развитие на региона.  
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Основни дейности, обхванати в проекта са:   

 изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на туризма. Община Разлог е 

богата на природни забележителности и културни паметници, вече е изградена 

настанителна туристическа база с голям капацитет, необходима е активна дейност, 

свързана с подобряване на туристическите забележителности, реклама и туристически 

маркетинг.  

 реконструкция, реставрация, консервация и социализацията (благоустрояване на 

околните пространства) на основните обекти на интервенция в проекта - Старата баня и 

Старата Турска баня и рехабилитиране на 500 метра улица в с. Баня, която свързва двете 

бани  

 Изграждане на воден атракцион със съоръжения с акцент върху “водата” и 

нейното използване е тематично свързана с богатия ресурс от минерални източници в 

района и с разположената в съседство “Турска баня”.  

 изграждане на Посетителски и информационен център популяризира и повиши 

интереса на туристите към новите туристически атракции. Той е разположен срещу 

Старата Турска баня, в непосредствена близост както до нея, така и до улицата, която 

води към другата баня – Старата баня. Информационният център  представя не само 

туристическите атракции в село Баня, но и в целия регион.  

 

Програма за устойчиво развитие на туризма в община Сандански 2012-2016г. 

 Програмата прави кратък преглед на природните и антропогенни туристически 

ресурси в общината както и на наличната материално-техническа база.  

Основната цел на програмата е :“ Утвърждаване и развитие на община Сандански като 

международен туристически център, предлагащ разнообразен и целогодишен 

туристически продукт“ . 

 

Програмата поставя и следните подцели: 

 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, 

включително местни пътища, свързващи паметниците на културата и на 

историческото наследство; 

 Опазване, поддържане и развитие на зелените площи; 

 Организация на информационното туристическо обслужване (основно 

чрез Туристически информационни центрове – Сандански и Мелник; 

 Привличане на туристи чрез реклама в страната и чужбина на 

туристически обекти, намиращи се на територията на общината; 

 Съхраняване, опазване и подобряване качествата на туристическите 

ресурси, в това число природни и антропогенни; 

 Разнообразяване на туристическото предлагане чрез популяризирането на 

малко познати местни забележителности и организирането на дейности, събития, 

фестивали и др. мероприятия, представящи богатството на Пиринския край и 

България. 
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Програма за развитие на туризма в община Струмяни 2010 – 2013 г. 

 Програмата е със срок на действие до 2013г. и все още няма данни за резултатите 

от нейното изпълнение и евентуално продължаване. Независимо от това, кратък преглед 

на програмата показва, че на база направения анализ на природния и икономически 

потенциал на общината, тя поставя следната основна визия за развитие на туризма в 

общината: „ През 2013 г. - община Струмяни да привлича все повече туристи с 

богатото си културно-историческо и природно наследство, чрез система от 

утвърдени маршрути и обекти, да ги радва с утвърдения си културен календар от 

събития и специални прояви, да ги посреща в разнообразна настанителна база: хотели, 

семейни хотели, ресторанти, уютни селски къщи и красиви хижи, където да бъдат 

обгрижвани от щастливи местни хора с по-добри доходи и възможности.“ 

 Директна връзка на програмата с НП „Пирин“ може да се намери в Цел 4: 

Развитие на природосъобразен туризъм и съпътстващата инфраструктура в Малешевска 

планина, в НП „Пирин” и защитените зони по Натура 2000, съдържаща следните мерки: 

Мярка 4.1., Изграждане на мрежа от маршрути за планинския пешеходен туризъм на 

територията на цялата община, включително кратки (лъчови) тематични маршрути в 

близост до населени места–локални туристически центрове и обвързването им с 

местните легенди, предания и обичаи”; 

 Мярка 4.2. „Участие в изготвянето на плановете за управление на защитените 

зони по Натура 2000и залагане на дейности за развитие на екосъобразен туризъм”; 

Мярка 4.3. „Информационно и туристическо обезпечаване на община Струмяни като 

важна входно-изходна точка за посещение на НП „Пирин”; 

Мярка 4.4. „Инвентаризация на природното наследство на територията на община 

Струмяни и създаване на публичен архив от бази от данни с on-line достъп до него” 

Мярка 4.5. „Изграждане на посетителски център” 

 

ИЗИСКВАНИЯ  

От направеният по-горе анализ, в частност от общинските планове за развитие в частта 

им туризъм, се налагат няколко основни изисквания по отношение развитието на 

направлението „туризъм“ в околопарковата територия на НП Пирин: 

 разработване на комплексна стратегия и програма за развитие на отдиха, туризма 

и спорта, съобразно допустимото натоварване на природните, исторически и 

културни ресурси; 

 разработване на туристически маршрути, свързващи в единна система 

природните, исторически  и културни обекти; 

 възстановяване на теснолинейката Септември-Добринище и превръщането й в 

активна туристическа атракция; 

 създаване /изграждане/ на пешеходни и вело алеи и пътища, следващи атрактивни 

туристически маршрути, с цел осигуряване на по-широк  достъп до обекти, 

предмет на туристически интерес; 

 изграждане на посетителски центрове с цел представяне и ползване на природни 

и исторически дадености; 

 създаване на информационен център в гр..Кресна, съвместно с ДНП Пирин; 

 популяризиране на възможностите за развитие напешеходния и екотуризъм в 

Синанишкия дял на Пирин. 
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1.18. КУЛТУРНО–ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

 

1.18.1. Недвижимо културно наследство 

 

Да се актуализира и допълни описателната част в План’04 относно културно-

историческото наследство в и около НП Пирин на база посочените по-долу дейности: 

 Да се проучат културно-историческите и археологически ресурси в НП Пирин  и 

се отразят отчетите от археологически експедиции в Пирин и прилежащите на парка 

територии. 

 

 Актуализираната информацията за броя, вида, значението и състоянието на 

недвижимото културно наследство на територията на главните входове/изходи към 

НП“Пирин“ - общините Банско/Разлог и Сандански, показват че потенциалът на този 

важен ресурс на „културен” туризъм е в процес на разкриване и развитие. В ход са 

реализации на много проекти, финансирани по европейски фондове за превръщането на 

досега неизвестни археологически и архитектурни комплекси в туристически продукт. 

 

 Направена е извадка от регистъра на Националния документален архив на 

НИНКН на обектите с потенциал за социализация и туризъм (Приложение 1.18.1.1.).  

 

Изцяло ново изследване е създаването на Карта на локализациите на 

археологическите обекти на територията НП“Пирин“. Използвана е официална 

информация от АИС „Археологическа карта на Република България”, която се събира и 

съхранява в Националния археологически институт с музей при БАН. (Приложение 

1.18.1.2.).  

Съставен е списък от 51 археологически обекти, намиращи се в непосредствена 

близост и в границите на НП“Пирин“ с GPS координати (Приложение 1.18.1.3.). 

От тях 17 обекта се намират вътре в територията на парка. Два обекта са в 

резерватна територия:  

 

 №5/ АКБ№1940010. „Тракийска крепост, м. Юлен (Градището)”, на 6.375 км ЮЗ, 

(198 градуса), GPS координати: 41 46 56.2  23 27 44.2; площ 5 дка. в резервата „Юлен“ и 

 №32/ АКБ№1900334. „Късноантична крепост, м. Калята, на 6,5 км ЮЗ на от 

центъра на града (240°), GPS координати: N 41° 50' 33,2''; E 23° 22' 34,1''; площ 2 дка в 

резервата."Баюви дупки – Джинджирица”. 

 

От намиращите се на територията на парка археологически обекти, само три са 

били проучвани с разкопки: 

 №4/ АКБ№1940009. „Ранно-християнска и средновековна църква и некропол, м. 

Шипотско, на 1.875 км ЮЗ, (240 градуса), GPS координати: 41 49 35.5 23 27 13.0; площ 2 

дка. Археологически разкопки 1990-1992г. с научен р-л Андрей Меламед.  

 №16/ АКБ№1940022. „Тракийско светилище и ранно-християнска църква, м. Св. 

Никола”, на 4.5 км ЮИ (126 градуса), Археологически разкопки с научен р-л В. Баряков 

от 2003 г. GPS координати: 41 48 42.8  23 31 53.2. 
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 №17/ АКБ№1940023. Късно-антична крепост, м. Св. Никола, на 4.5 км ЮИ (126 

градуса),GPS координати: 41 48 42.6 23 31 53.8; площ 5 дка. Археологически разкопки с 

научен р-л  В. Баряков от 2003 г. 

 

Само за два обекта: „Ранно-християнска и средновековна църква и некропол, м. 

Шипотско“ и „Късноантична крепост, м. Калята, в резервата."Баюви дупки – 

Джинджирица” има определени граници и режими на опазване, съгласно Наредба №Н-

12/21.11.2012 г. на Министерството на културата. 

 

Информацията за наличието на археологически обекти на територията парка има 

важна превантивна роля за ефективното и балансирано опазване на културните и 

природни ценности. Всички бъдещи проекти за опазване и развитие на  НП“Пирин“ 

следва да съобразяват тези данни.  

Необходимо е да бъдат променени режимите и норми общовалидни за цялата 

територия на  националния парк, като: „на цялата територия на НП Пирин се 

разрешават: 4) Научни изследвания и действия по проучване и опазване на 

археологически обекти.“. 

За всички локализирани на територията археологически обекти трябва да бъдат 

проведени междуведомствени комисии, съгласно Наредба №Н-12/21.11.2012 г. на 

Министерството на културата, с които ще бъдат определени границите и обхвата на 

териториите  и режимите на опазване на археологическите недвижими културни 

ценности, в хармония с природната среда, в която се намират.  

Необходимо е изработването на Проект-програма за проучване на 

експозиционния потенциал на археологическото наследство на територията на НП 

Пирин чрез създаване на приоритетна листа на обекти за финансиране на теренните 

археологически проучвания и проекти за консервация и реставрация и експониране. 

 

 

1.18.2. Нематериално културно наследство 

 

 Регионът на парка е бил обитаван през вековете от различни племена и етноси, 

всеки от които е оставил свои материални и духовни следи, които могат да бъдат 

забелязани до наши дни. Важна част от нематериалното културно наследство е 

съхранена в топонимията и фолклора. Траки, гърци, римляни, българи, турци, юруци и 

койнари, власи и каракачани са допринесли за наименованията на различни обекти в 

планината, като са ни предали чрез тях, легендите около тях и своите празници опита си 

в общуването с Пирин и усвояването на планината от хората. Сред основните етнически 

и конфесионални групи, населяващи района днес, се открояват българи, български 

мюсюлмани (помаци) и роми. Всяка от тях е носител на специфично нематериално 

културно наследство, но и на традиции, отразяващи дългото общуване и взаимен обмен 

в празниците, обичаите и вярванията.  

 Празнично-обредната система и календарът на културните събития в региона са 

добре развити и предлагат разнообразни възможности за получаване на нови знания и  

забавления от посетителите в района на парка и принадлежащите му  селища. Днес 

календарът включва  както празници и обреди, свързани с вярванията и обичаите на 

етническите и конфесионалните групи от населението, плод на вековна традиция, така и 

по-нови форми, резултат от по-скорошен опит и по-модерен подход  в опазването на 
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нематериалното културно наследство. В последните десет години са създадени и 

утвърдени и други културни инициативи, които без да са част от дългата традиция в 

региона, се утвърждават като устойчиви събития, които разширяват възможностите на 

посетителите в парка и района около него за културен туризъм.  

 Традиционните празници на различните общности остават съсредоточени главно 

около големите религиозни празници на отделните групи- Коледа,  Великден, 

Богоявление, Тодоровден, Гергьовден , св. св. Константин и Елена и др. - за 

християните, Байрама - за мюсюлманите или Банго Васил - за ромите. Запазени са и 

някои много стари форми на изразяване на почит към природата като събора на "Света 

Марина", който се провежда на едноименното древно оброчище с многовековния бор, 

край село Сенокос, община Симитли.  Той е свързан с традиция, характерна за цяла 

България, като оброци да са се почитат вековни дървета, наричани в различните 

местности на Западна България с различни общи наименувания - „кръстати”, „миросани” 

или „свети” и възприемани от хората за свети, символ на божествената сила.  

 Важна форма на опазване и съхраняване на  нематериалното културно наследство 

са и различните фолклорни фестивали, организирани в селища и местности от и около 

района на парка. Някои от тях са с дългогодишни традиции, други съществуват от скоро, 

но вече са успели да привлекат почитатели. Районът остава най-разпознаваем  с 

различните кукерски фестивали , най-прочути от които са "Старчевата" в Разлог и 

"Симитлия - древната земя на кукерите", и големите фолклорни събори като "Пирин 

пее" и "С песните на сестри Бисерови".  В последните години се утвърждават и нови 

форми като организираните от община Разлог  "100 носии на едно място", "На армане с 

тъпани" и др. Община Разлог може да се похвали и с елемент, вписан в Националната 

представителна листа на нематериалното културно наследство "Живи човешки 

съкровища - България". Групата "Добърски баби" към Народно читалище "Просвета - 

1927", с. Добърско е включена в списъка като носител и пазител на народния обряд 

Водици през 2012 г. Още една група, която не е в общините от района на парка, но е 

разположена близо до него и също е част от живите човешки съкровища в страната, е 

Женската група за високо пеене в Сатовча. Разлог е и първата община удостоена с 

наградата „Пазител на традициите 2013” в рамките на четвъртото издание на кампанията 

„Пазител на традициите”, организирана от Асоциацията за развитие на изкуствата и 

занаятите. Призът е реално признание за всичко, което общината прави в последните 

години чрез различни форми за запазването и поддържането живи на местните умения в 

областта на тъкачеството, носиите, кулинарията, танците, песенния и обредния фолклор. 

 През последните десет години широка популярност получават и поредица 

кулинарни и еноложки фестивали, организирани в общините в региона - като Фестивал 

на баницата, Разлог, Празниците на банската традиция, Празник на лозята и виното в 

Кресна и Долна Градешница, Трифозарезан в Делчево, Фестивал на мелнишкото вино 

“Златен грозд” и др.  

 Друга група празници са свързани с локалната и националната памет - 

честванията на Илинденско-Преображенското въстание и Кресненско-Разложкото 

въстание, празниците на Банско и Разлог, които отбелязват  освобождението им  от 

османска власт, годишнините  от рождението на Никола Вапцаров, от  рождението и от 

смъртта на Гоце Делчев, Празникът на Кресна- Успение на св. Ив. Рилски, Куртулуш 

байрям, който чества връщането на имената на мюсюлманите след така наречения 

"възродителен процес". 
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 Важно място в културния календар и носители на една по-интимна локална 

идентичност са и различните видове местни събори и панаири, които се превръщат в 

повод за събиране и споделяне на опита на местните общности и техните наследници, 

които миграцията е отвела в големите градове, а в последните години и извън страната.  

 Своята значимост като културни събития запазват и джаз фестивалът, и 

фестивалът на планинарския филм в Банско, както и фестивалът на класическата китара 

в Гоце Делчев.  

 Създадени са и нови форми на културни прояви, които оживяват и 

разнообразяват програмата на туристите - фестивал на снежните фигури 

"Безбог/Добринище", Хоризон фестивал в Банско, Банско Опера фест, Балон-фиеста 

"Римска баня" край с. Баня и др. 

 В принадлежащите към парка населени места съществуват 13 музея и музейни 

къщи (Банско - 6, Добринище - 1, Гоце Делчев - 1, Разлог - 1, Сандански - 1, Мелник - 3, 

от които 2 частни) и 3 музейни сбирки (с. Елешница, килийното училище в Разлог и 

посетителски център в процес на изграждане в Струмяни). В последните десет години 

почти всички експозиции на съществуващите музеи и музейни къщи са изцяло обновени 

със средства от общинските бюджети и по различни програми на ЕС . Като недостатък 

може да се отбележи, че често анотирането на експонатите е недостатъчно или 

липсващо. Отсъстват и табели, които да насочват туристите към обектите. На места, 

например в музея в Гоце Делчев,  са предприети стъпки за "оживяването" на някои от 

най-известните местни занаяти. Има зала с грънчарско колело, където туристите могат 

да се обучават и да правят реплики на местната неврокопска керамика.  Тъкачният стан в 

музейната експозиция често влиза в действие с помощта на жени от околните помашки 

села, които все още упражняват занаята. Пред откриване е и Археологическият парк в 

Сандански. Бъдещата туристическа атракция обхваща недвижимите културни ценности 

с национално значение - Епископска базилика, Раннохристиянски комплекс, Базилика на 

епископ Йоан, както и част от античния град, който е бил разположен под днешния град 

Сандански. През последните десет години са реставрирани, консервирани и 

социализирани и старите бани в с. Баня  и античният град Никополис ад Нестум, като за 

улеснение на туристите е изградена и теснолинейка от с. Огняново до последния 

археологически обект. Някои от подходите при реставрацията на обекта в последния 

случай обаче са обект на критика сред професионалната общност на археолозите и 

специалистите по опазване на недвижимото културно наследство. 

 Със съжаление може да се констатира, че занаятите, с които се е славел районът  

в миналото - кожарство, дърводелство, резбарство, воденичарство, тепавичарство, 

грънчарство и др. , все повече изчезват. Най-съхранена е традицията в тъкачеството и то 

предимно сред помашките жени. 

 В Банско, например,  има само две жени, които все още упражняват това умение. 

Друга тревожна тенденция е, че и резервите от стари, запазени от поколенията, тъкани 

също са в процес на изчерпване. В града все още функционират няколко валявици, но те 

не са включени в туристическите маршрути и по-рядко попадат в полезрението на 

туристите. Община Банско планира построяването на валявица и параклис в центъра на 

града и включването им всред основните местни туристически атракции. Доколко този 

проект ще се окаже успешен по отношение на валявицата, ще зависи преди всичко от 

функционирането й като реален, а не само туристически обект. Съчетаването на 

валявица-параклис също не е от най-удачните градоустройствени решения. Най-жива е 

банската традиция в областта на кулинарията. Местните специалитети се предлагат в 
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почти всички ресторанти в града, а често хотелите организират за туристите и специални 

кратки курсове по кулинария. 

 И в Гоце Делчев традиционните занаяти трудно оцеляват. В града, който някога е 

бил основен производител и снабдител на различни видове звънци за домашните 

жовотни в региона, вече никой не упражнява звънчарството. Все още се произвеждат 

гайди и кавали, които се продават в собствен магазин в хотел "Неврокоп". Има и 

няколко майстори иконописци и резбари, както и един грънчар. В новата експозиция на 

градския музей са предприети и доста стъпки за "оживяването" на някой от най-

известните местни занаяти. Производството на традиционните тъкани в селата Брезница, 

Лъжница  и др. е живо и се практикува активно от местните жени. Идеята на музея да 

създаде занаятчийски център в отделна сграда, където да могат да се видят на живо 

различните традиционни занаяти и да се продават занаятчийски произведения на 

консигнация също има потенциал за развитие. Големите помашки сватби с раздаване на 

чеиз представляват една жива традиция, чийто потенциал за привличане на туристи 

също не е добре осъзнат. 

  Местните традиции в Кресна се представят широко  на празника на земеделието 

и животновъдството (април) и Дните на Пирин (юли).Като част от кампанията „Живо 

наследство”, която се осъществява в партньорството с фондация „Работилница за 

граждански инициативи” (ФРГИ),  българският букмейкър „Еврофутбол” открива 

експозиция на текстилния занаят в село Стара Кресна на 16 юли 2008 г.   

Пак с помощта на Еврофутбол в партньорството с Фондация "Работилница за 

граждански инициативи" (ФРГИ) и сдружение "Младежка мрежа за развитие" - град 

Симитли е направен опит за съхраняване на старите умения в занаяти, упражнявани 

предимно от местните роми - калдераши  - бакърджийство и калайджийство.  

Организиран е двумесечен курс по бакърджийство и калайджийство за младежи от 

различни етнически групи.   

 Най-напреднала в опазването на оцелелите местни занаяти и представянето им 

под формата на конкретен туристически продукт е община Сандански. Заедно със 

Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите тя предлага разнообразни 

занимания в рамките на продукта"Изкуство, занаяти и обичаи в Санданско". Програмата 

включва курсове по усвояване на умения в областта на дърворезбата, иконописта и 

живописта и правенето на витражи. Туристите могат да се включат в различни обреди - 

Камила, Пеперуда, Еньовден, Варвара, Блеене и др. Отделна програма "На гости на 

Любимка Бисерова в с. Пирин" предлага различни опции - от участието в сватба през 

включване в обичайните селски активности (доене и пасене на кози, правене на прясно 

сирене и др.) до усвояването на традиционни рецепти за типични местни ястия. "От 

бабината ракла в с. Левуново" пък дава възможност за обучение в предене, тъкане и 

плетене. Включилите се в "Корени към наследството в с. Катуница" могат да избират 

между усвояването на елементарни тъкачески умения и участието в различни обреди. 

Има и курсове по народно пеене, хора и пр. Програмите се предлагат на български и 

английски език. 

 В района на Срумяни от традиционните занаяти все още се практикува тъкането и 

дърворезбата. В с. Илинденци има възможност за организиране на курсове за 

придобиване на първоначални умения в дърворезбата. Типична за Струмяни е 

художествената обработка на мрамор.  

 През лятото на 1999 година с помощта на Британския ноу-хау фонд е създадено 

сдружение "Произведено в Пирин". То обединява занаятчии и художници от района на 
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Пирин планина – Банско, Благоевград, Гоце Делчев и Сандански. Членовете му 

изработват изделия на традиционните местни художествени занаяти, сувенири, мебели, 

както и уникални произведения на приложното изкуство. Целта на сдружението е да 

популяризира местната култура и да представи на публиката чрез своите продукти 

широк спектър от стойностни изделия, които дават представа за бита и историята на 

хората от Пиринския край.  

 Макар и дейността по утвърждаването на марка за произход "Произведено в 

Пирин" да е заложена в досегашния план за управление на парка и да е препоръчана и 

доразвита като подход в "Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси 

чрез насърчаване на устойчив туризъм в НП "Пирин" (ЮНЕСКО, 2011) не са предприети 

достатъчно мерки за прилагането й към местни традиционни произведения и 

туристически услуги. 

 

В Приложение 1.18.2. към сборник „Социално-икономически аспекти” е представена  подробна 

информация за: етнографски забележителности и музеи; традиционни празници и обичаи по общини от 

прилежащата територия на парка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.18.1.1. 

 

Извадка от Националния документален архив при Националния Институт за недвижимо културно наследство на обекти на 

недвижимото културно наследство с потенциал за културен туризъм 

 

Община: РАЗЛОГ 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: РАЗЛОГ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ДОБЪРСКО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1.  Църква „Св. Сретение Господне”  ДВ бр. 52/ 1977г. 
архитектурно – 

художествен  
местно 

2.  
Църква „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор 

Стратилат” /иконостас/ 

Режим за опазване на 

църквата – писмо № 8240 

от 03.07.2003г. на НИПК 

ДВ бр.52/1977г. художествен национално 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: РАЗЛОГ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ГОДЛЕВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1.  
Църква „Успение Богородично” /”Св. 

Богородица”/ 

Регистър на ПК от 1956г. 

Списък от 24.10.1978г. 

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. 

 

архитектурно-

строителен  

художествен 

художествен 

 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: РАЗЛОГ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: гр. РАЗЛОГ 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 
Раннохристиянска църква, 11 км 

северозападно 
 ДВ бр.63/ 1973г. археологически местно 

 

2.  
Църква „Писаната”, 8 км югозападно, м. 

„Круше” 
 ДВ бр.63/ 1973г. археологически местно 

3.  Църква „Бялата”, 8 км югозападно, м.  ДВ бр.63/ 1973г. археологически местно 
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„Круше” 

4.  Църква „Св. Троица”, м. „Св. Троица”  ДВ бр.63/ 1973г. археологически местно 

5. 

Църква „Св. Великомъченица Катерина”, 

7 км западно от града 

Църква „Св. Катерина”, м. „Катарино”, 7 

км западно 

Списък на НИПК от 1968г. ДВ бр.63/ 1973г. 

Паметник на 

културата 

археологически 

местно 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: РАЗЛОГ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. БАЧЕВО 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1.  
Средновековна църква, м. „Морена”, 11 

км северозападно 
 ДВ бр.63/ 1973г. археологически местно 

 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Димитър” Регистър на ПК от 1956г.  
архитектурно-

строителен 
 

2 
Църква „Св. Георги” , в старите гробища 

на „Вароша”. 

Списък на НИПК от 

1968г. 
 

Паметник на 

културата 

Местно 

/пред.кат./ 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: РАЗЛОГ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Димитър”  ДВ бр. 76/ 1978г. 
архитектурно-

художествен 
национално 

2. Църква „Св. Богородица” Списък от 10.11.1972г.  художествен 
местно 

/предв. кат/ 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: РАЗЛОГ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ОСЕНОВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Успение Богородично” 

Списък от 1974г.  

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. 

 
художествен 

художествен 
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Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: БАНСКО   НАСЕЛЕНО МЯСТО: гр. БАНСКО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 

Битов комплекс – ул. „Пирин” № 17: 

-къщата на Неофит Рилски; 

-стопанска сграда /плевня/; 

-порта с ограден зид 

 

ДВ бр. 87/1967г. 

ДВ бр. 87/1967г. 

ДВ бр. 87/1967г. 

ДВ бр. 87/1967г. 

архитектурно-

строителен 

Национално 

ансамблово 

ансамблово 

2. 

Църква „Св. Троица” 

Култов ансамбъл „Св. Троица” – 

пл. „Възраждане” № 2; 

- църква „Св. Троица” -  

пл. „Възраждане” № 2; 

-кула-камбанария –  

пл. „Възраждане” № 2; 

-ограден каменен зид 

 

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. 

Протокол № 3 на 

НСОПК от 

12.05.2008г. /писмо № 

137 от 19.01.2009г./ 

 

ДВ бр. 87/ 1967г. 

архитектурно-

строителен 

 

 

 

архитектурно-

строителен  

национално 

 

 

 

национално 

национално 

3. 

Църква „Св. Богородица” 

Църква „Успение Богородично” 

Ул. „9 септември” № 7 

Църква „Св. Богородица” 

 

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. 

ДВ бр. 33/1934г.  

ДВ бр.154/ 1940г. ДВ 

бр.87 1967г. 

Протокол на НСОПК 

от 12.05.2008г. /писмо 

№ 137 от 19.01.09г./ 

 

архитектурно-

строителен  

художествен 

 

 

национално 

национално 

4. 

Останки от църква „Св. Илия” – 

0,5 км източно Светилище  

м. „Св. Иван”, 

 

ДВ бр. 32/ 1965г.  

Граници и режими – 

Протокол от 

10.05.1995г. 

Протокол на ЕС № 27 

от 28.11.2008г. 

архитектурно-

строителен  

от Античността и 

Средновековието 

 

За сведение 

5.  
Останки от църква  - м. „Палигоден” – 2 

км западно 
 „ „ „ 

6.  
Останки от църква  „Св. Георги” – м. 

„Св. Георги” – 2 км източно 
 „ „ местно 

7.  

Веляновата къща – 

Ул. „В.Огнев” № 5 

Декоративна украса на Веляновата къща 

 

ДВ бр. 87/ 1967г.  

 

ДВ бр.59/ 1973г. 

архитектурно-

строителен  

 

художествен 

местно 

 

национално 
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№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 

Късноантичен средновековен комлекс, 

средновековно селище и некропол, м. 

„Шипотско” 

Заповед № РД9Р – 

0006/09.03.2011г. на МК/ 

писмо № 514/14.03.2011г. 

Протокол на ЕС № 4/ 

25.02.2011г. граници, 

режими 

 археологически местно 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: БАНСКО   НАСЕЛЕНО МЯСТО: ДОБРИНИЩЕ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. св. Петър и Павел” 

Списък от 1974г. на НИПК  

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. на НИПК  

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: БАНСКО   НАСЕЛЕНО МЯСТО: ФИЛИПОВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Успение Богородично” 

Списък от 1974г. на НИПК  

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. на НИПК  

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: БАНСКО   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ГОСТУН 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Пророк Илия” 

Списък от 1974г. на НИПК  

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. на НИПК  

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: БАНСКО   НАСЕЛЕНО МЯСТО: ОБИДИМ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Манастирче „Св. Панталеймон” Регистър на ПК от 1956г.  
архитектурно-

строителен 
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Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: БАНСКО   НАСЕЛЕНО МЯСТО: ОСЕНОВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Успение Богородично” 

Списък от 1974г. на НИПК  

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. на НИПК 

 художествен 
I 

 

2. Църква – м. „Старото село” Регистър на ПК от 1956г.  
архитектурно-

строителен 

I 

 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: гр. САНДАНСКИ 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 

Античен и късноантичен град в следните 

граници: западна граница от о.т. 152 по 

ул. „Седми октомври” през о.т. 180 и 181 

до о.т.183 на ул. „Хр. Трайков” и ул. „Г. 

Делчев” от о.т. 183 по ул. „Г. Делчев” 

през о.т. 192 до о.т. 190 и до 189 по ул. 

„Вл. Поптомов” пред о.т. 230 до о.т. 240 

по ул. „цар Самуил” и ул. „Хр. Ботев” 

през о.т.241, 256, 313 и 314 до о.т. 316. 

Западната граница продължава по ул. 

„Хр. Ботев” до десния бряг на р. 

Бистица. Южната граница започва от о.т. 

152, минава по ул. „Н. Парапунов” през 

о.т. 151а, 151, 137, 138, 139 до о.т. 140 / 

до десния бряг на р. Бистрица/. За 

източна и северна граници на 

археологическия резерват служи десния 

бряг на р. Бистица. 

 ДВ бр. 63/ 1973г. археологически национално 

1.  
Раннохристиянска църква, ул. „8-ми 

март” 
 ДВ бр. 63/ 1973г. археологически местно 

2.  
Раннохристиянска базилика и останки от 

сграда, ул. „Г. Делчев” до № 28 
 ДВ бр. 63/ 1973г. археологически местно 

 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 
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1. 
Ранновизантийска сграда и мозаечен 

под, под сградата на Младежкия дом 
 ДВ бр.32/ 1965г. 

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

национално 

2. 
Ранновизантийска сграда с мозаечен под 

и стенописи, южно 
 ДВ бр.32/ 1965г. 

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

национално 

3. Ранновизантийска сграда с мозайка  ДВ бр.32/ 1965г. 

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

национално 

4. Църква „Св. Врачи” 

Списък от 10.11.1972г. 

Писмо № 2213 от 

16.06.1980г. 

 

художествен 

 

художествен 

местно 

/предв. 

категория/ 

5. Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” Регистър на ПК от 1956г.  
архитектурно-

строителен 
 

6. Църква „Св. Троица” Регистър на ПК от 1956г.  
архитектурно-

строителен 
 

7. Църква „Св. Марина” Регистър на ПК от 1956г.  
архитектурно-

строителен 
 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. БЕЛЕВЕХЧЕВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Георги” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. БЕЛЬОВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Атанас” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  
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Област: БЛАГОЕВГРАД    Община: САНДАНСКИ   НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. БОЖДОВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Успение Богородично” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ВИНОГРАДИ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Димитър” 

Списък от 10.11.1972г. 

писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 

 художествен  

2. Църква „Св. Георги” 

Списък от 10.11.1972г. 

писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ВИНОГРАДИ 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 
Антично селище, м. Суракево, 3 км 

южно 
 Чл. 146, ал. 3 от ЗКН археологически национално 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ВРАНЯ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Атанас” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ГОЛЕШЕВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Успение Богородично” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  
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Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ГОЛЯМ ЦАЛИМ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Пророк Илия” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ГОРНО СПАНЧЕВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Петка” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД       Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ДЕБРЕНЕ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Неделя” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен национално 

 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 2 могили, м. „Киклювица”  
РМС № 1711 на от 

МС от 22.10.1962г. 
археологически национално 

2. 3 могили, м. „Рудинето”  
РМС № 1711 на от 

МС от 22.10.1962г. 
археологически национално 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД       Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ДОЛЕНИ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Петка” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ДЪРЖАНОВО 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 

Църква „Успение Богородично” 

Списък от 24.10. 1978г. 

писмо № 2213 от 

16.06.1980г. 

 художествен  
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Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ЗЛАТОЛИСТ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 
Църква „Св. Димитър” 5 км 

северозападно 
 

ДВ бр. 32 от 1965г /с. 

Долна Сушица/ 

Архитектурно – 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

За сведение 

2. Църква „Св. Георги” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. КАЛИМАНЦИ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Николай” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

2. Параклис „Св. Илия” 
писмо 

№ 1857 от 23.05.1990г 
 

Архитектурно-

художествен 
 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД       Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. КАШИНА 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. 
Църква „Св. Богородица” 

Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. КОВАЧЕВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Атанас” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

2. 
Манастирска църква „Успение 

Богородично”, м. „Дъбая” 

Списък от 06.07.1979г. 

писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 

 художествен  
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Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. КРЪСТИЛЦИ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Св. Константин и Елена” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ЛАДАРЕВО 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Марина” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ЛЮБОВКА 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Неделя” 
Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. МАЛКИ ЦАЛИМ 

№ 
Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 
Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Димитър” 
Списък от 12.1977г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 
 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ПИПЕРИЦА 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Всих Светих” Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 

 художествен  
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Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ПИРИН/ гара ПИРИН 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Николай” Списък от 12.1975г. писмо 

№ 2213 от 16.06.1980г. 

 художествен  

2. Храм и костница „Св. Иван Рилски” Регистър на ПКот 1956г.  архитектурно-

строителен 

 

Културно-историческа зона „Мелник –“, включващ град Мелник, с. Рожен, Комплекс „Роженски манастир“, „Деспот Славова крепост“ 

и прилежащата им територия от горски и подземления фонд в землището на гр. Мелник и с. Рожен. 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД       Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. РОЖЕН 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Комплекс „“, включващ единични ПК: 

 

 Протокол № 11 от 

29.06.1998г. на 

НСОПК 

Групов архитектурно- 

художествен, 

исторически и 

археологически 

Културно-

историческа 

зона 

„Мелник - 

Роженски 

манастир “ 

 Роженски манастир „Рождество 

Богородично“ 

Списък от 10.11.1972г.  художествен  

 Роженски манастир „Рождество 

Богородично“ включващ манастирските 

крила, храма, двора, както и иконите 

 Протокол № 6 от 

16.06.1989г. на 

НСОПК 

архитектурно- 

художествен 

национално 

 Роженски манастир с църквата „Св. 

Богородица“ 

 Протокол № 11 от 

29.06.1998г. на 

НСОПК 

архитектурно- 

художествен 

национално 

2. Роженски манастир /стенописи в 

костницата/ 

 ДВ бр. 59 от 1973г. художествен национално 

 Костницата при Роженския манастир  Протокол № 6 от 

16.06.1989г. на 

НСОПК 

архитектурно- 

художествен 

национално 

 Костницата при манастира с църквата 

„Св. Йоан Кръстител“ 

 Протокол № 11 от 

29.06.1998г. на 

НСОПК 

 национално 

3. Църква „Св. Св. Кирил и Методий“, 3 км  ДВ бр. 41 от 1992г. архитектурно- местно 
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източно от с. Рожен художествен 

 Църквата „Св. Св. Кирил и Методий“  Протокол № 11 от 

29.06.1998г. на 

НСОПК 

архитектурно- 

художествен 

местно 

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. СЕСТРИНО 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Останки от църква „Св. Спас“ 500 м 

западно 

 ДВ бр.32 от 1965г. архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

местно 

2. Останки от църква „Св. Атанас“, 800 м 

югозападно 

 ДВ бр.32 от 1965г. архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

местно 

3. Останки от църква „Св. Илия“, 600 м 

южно 

 ДВ бр.32 от 1965г. архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

местно 

4. Останки от църква „Великден“, 1,5 км 

югоизточно 

 ДВ бр.32 от 1965г. архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

местно 

5. Останки от църква „Св. Петка“, 2 км 

югоизточно 

 ДВ бр.32 от 1965г. архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

местно 

6. Църква „Св. Пророк Илия“ Списък от 12.1977г. писмо 

№2213/16.06.1980г. 

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД      Община: САНДАНСКИ  НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. СКЛАВЕ 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Антично селище, м. „Курилото“ I, 1,850 

км югоизточно 

 чл.146, ал.3 от ЗКН археологически национално 

2. Антично селище, североизточен склон  чл.146, ал.3 от ЗКН археологически национално 
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Област: БЛАГОЕВГРАД     Община: САНДАНСКИ НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. СПАНЧЕВО /Горно Спанчево/ 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Петка“ Списък от 12.1975г. писмо 

№2213 

16.06.1980г 

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД    Община: САНДАНСКИ     НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. СПАТОВО 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Георги“ Списък от 12.1975г. писмо 

№2213 

16.06.1980г 

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД    Община: САНДАНСКИ     НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. 

СУГАРЕВО 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Пророк Илия“ Списък от 12.1977г. писмо 

№2213 

16.06.1980г 

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД   Община: САНДАНСКИ      НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ХЪРСОВО 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Атанас“ Списък от 10.11.1972г. 

писмо №2213 

16.06.1980г 

 художествен  

 

Област: БЛАГОЕВГРАД   Община: САНДАНСКИ      НАСЕЛЕНО МЯСТО: с. ХОТОВО 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Църква „Св. Николай“ Списък от 12.1975г. писмо 

№2213 

16.06.1980г 

 художествен  
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Област: БЛАГОЕВГРАД   Община: САНДАНСКИ     НАСЕЛЕНО МЯСТО: гр. МЕЛНИК 

№ Обект: архитектурни и художествени 

НКЦ 

Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Укрепена къща /Византийската къща, 

Болярска къща/ - изт. Част на града, м. 

Тумбата 

 ДВ/ НСОПК  

32/ 65г. 

архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

национално 

2. Църква „Св. Никола“ /средновековна/ Списък – 10.11.72 

п. №2213/ 

16.06.1980г. 

 художествен I гр. 

3. Къща на наследници на Йосиф Кехайов 

/Стоян-Велева къща/ 

Списък – 1970г. ДВ/ НСОПК  

25/ 98г. 

архитектурен национално 

4. Къща на наследници на Ангел П. Пенчев 

/Менчева къща/ /н-ци на Ангел Менчев 

Пенчев, Младен, Тодоров Менчев/ 

Списък – 1970г. ДВ/ НСОПК  

25/ 98г. 

архитектурен национално 

5. Кордопуловата къща / Къща на Гаврил 

Николов Паспалев/ Цинцарова къща 

Списък – 1970г. ДВ/ НСОПК  

25/ 98г. 

архитектурен,  

художествен и 

исторически 

национално 

6. Пашова къща /Музей – ГОНС/ 

/къща на Ибрахум бей/ 

Списък – 1970г. ДВ/ НСОПК  

25/ 98г. 

архитектурно- 

художествен 

национално 

7. Попстефанова къща /Димитър Спасов 

Воденичаров, Андон Димитров 

Воденичаров, Спас Дим. Воденичаров// 

Стефан нон Иванов/ 

Списък – 1970г. Пр. №14 от 09.11.98г. архитектурен 

 

национално 

8. Къща на Спандониеви /Хотел на 

Балкантурист/ /Андоновата къща, Х-л 

„Механа” /Паскалева/ 

Списък – 1970г. Пр. №14 от 09.11.98г. архитектурен 

 

национално 

9. Къща на Кушкови /Иван Стоянов 

Манолев, Любен Костадинов Малинов, 

Атанас Костадинов Малинов/ 

Списък – 1970г. Пр. №14 от 09.11.98г. археологически и 

архитектурен 

национално 

10. Къща на Ташо Шарланджия /н-ци на 

Димитър Атанасов Сандъкчиев/ / М-во 

на съобщения – БТК/ Сандъкчиева къща 

Списък – 1970г.  археологически и 

архитектурен  

национално 

11. Къща на Баба Ташкуба /н-ци на Атанас 

Велев Попов/ / Кирил и Стефка Велеви/ 

Списък – 1970г. Пр. №14 от 09.11.98г. архитектурен национално 
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12. Църква „Св. Яни” Списък – 1970г. 

Списък – 10.11.72г. 

п.№2213/ 16.06.80г. 

Пр. №14 от 09.11.98г. архитектурен 

художествен 

I гр. 

национално 

13. Църква „Св. Николай Чудотворец” Списък – 1970г. 

Списък – 10.11.72г. 

п.№2213/ 16.06.80г. 

Пр. №14 от 09.11.98г. архитектурен 

художествен 

художествен 

национално 

 

 I гр. 

14. Църква „Св.св. Петър и Павел” Списък –10.11.72г. 

 

п.№2213/ 16.06.80г. 

Пр. №14 от 09.11.98г архитектурен и 

художествен 

национално 

 

I гр. 

15. Църква „Св. Антоний” /”Св. Андон”/ Списък – 1970г.  

Списък – 10.11.72г. 

п.№2213/ 16.06.80г. 

ДВ/ НСОПК  

52/ 77г. 

Пр. №14 от 09.11.98г. 

архитектурен и 

художествен 

местно  

национално 

I гр. 

16. Параклис „Въведение Богородично” 

/Църква „Св. Богородица”/ 

 Пр. №14 от 09.11.98г. археологическо, 

архитектурно и 

художествено 

местно  

 

17. Параклис „Св. Марина” /Стени от 

параклис – ГОНС/ 

Списък – 1970г.  

 

Пр. №14 от 09.11.98г. археологическо, 

архитектурно и 

художествено 

местно  

 

 

№ Обект: археологически НКЦ Деклариран Обявен Вид Категория 

1. Креспост Деспот Слав – 0,3 км южно, м. 

Св. Никола 

 

 

Комплекс „Деспот Славова крепост” 

 ДВ/ НСОПК  

32/ 65г. 

 

 

Пр. №11 от 29.06.98г. 

архитектурно- 

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

 

археологически 

местно 

 

 

 

 

национално 

Забележки: 

1. Църква „Св. Варвара”, изт.част на града, кв. 14, п. II, пл.№129 е декл. Със списък от 1970г. като арх. ПК, в списъка за обявените 

– има в Регистъра като арх. ПК от местно значение, но няма в ДВ, нищо няма за ПК в Пр. На СОПК от 13.11.1964г. 

2. Манастир „Св. Зона” е декл. С регистър на паметници на културата от 1956г. като архитектурно-строителен ПК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.18.1.3 

 

СПИСЪК 

на регистрираните археологически обекти в АИС АКБ на територията на НП Пирин 

 

Гр. Банско  

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор В. Баряков:  

1. 1940002. Късносредновековна църква и параклис от Възраждането, м. Св. Георги, 

на 2.8 км ЮИ, (101 градуса), GPS координати: 41 49 50.0 23 31 11.6.  

2. 1940007. Култова постройка (манастир), Възраждане, м. Палигоден, на 3 км 

ЮЗ, (249 градуса), GPS координати: 41 49 35.3  23 27 12.7.  

3. 1940008. Параклис, Възраждане, м. Св. Катерина, на 3 км ЮЗ, (249 градуса), 

GPS координати: 41 49 35.5 23 27 13.0. 

4. 1940009. Раннохристиянска и средновековна църква и некропол, м. Шипоцко, 

на 1.875 км ЮЗ, (240 градуса), GPS координати: 41 49 35.5 23 27 13.0; площ 2 дка, 

Археологически разкопки 1990-1992 г. с научен р-л Андрей Меламед.Комисия за граници 

и режими на опазване 2011г. 

5. 1940010. Тракийска крепост, м. Юлен (Градището), на 6.375 км ЮЗ, (198 

градуса), GPS координати: 41 46 56.2  23 27 44.2; площ 5 дка. в резервата „Юлен“ 

6. 1940011. Тракийска крепост, м. Калята (Ситан кале), на 5 км ЮЗ, (218 

градуса), GPS координати: 41 47 59.2 23 26 59.2; площ 10 дка. 

7. 1940012. Античен некропол, м. Калята, на 4.6 км ЮЗ, (214 градуса), GPS 

координати: 41 48 05.3 23 26 57.4; площ 1 дка. 

8. 1940013. Антично селище, м. Карагонско, на 3.2 км ЮЗ, (256 градуса), GPS 

координати: 41 49 49.8 23 26 56.7; площ 3 дка. 

9. 1940014. Античен некропол, м. Карагонско, на 3.5 км ЮЗ, (255 градуса), GPS 

координати: 41 49 49.0 23 26 55.9; площ 5 дка. 

10. 1940015. Раннохристиянска църква и средновековен параклис, м. Карагонско 

("Св. Марина"), на 3.25 км ЮЗ, (254 градуса), GPS координати: 41 49 47.9 23 27 01.5; 

площ 1 дка. 

11. 1940016. Тракийско светилище и раннохристиянска църква, м. Св. Иван, на 1.37 км 

ЮИ, (167 градуса), Археологически разкопки 1989-1991 г. с научен р-л Катя Меламед. 

GPS координати: 41 49 29.0 23 29 26.9.Комисия за граници и режими на опазване 1995г. 

12. 1940017. Светилище, м. Св. Димитър, на 3.15 км ЮИ, (148 градуса), GPS 

координати: 41 48 52.1 23 30 27.7. 

13. 1940018. Светилище и параклис, м. Св. Влас и Св. Харалампий, на 1.75 км ЮИ, (132 

градуса), GPS координати: 41 49 33.1 23 30 11.3. 

14. 1940019. Светилище, късна античност, м. Св. Ана и Св. Яким, на 2.050 км ЮИ, (126 

градуса), GPS координати: 41 49 31.6 23 30 26.2. 

15. 1940021. Некропол, м. Мъртва поляна, на 4 км ЮЗ, 214 градуса, (214 градуса), 

GPS координати: 41 48 36.6 23 27 36.4; площ 6 дка. 

16. 1940022. Тракийско светилище и раннохристиянска църква, м. Св. Никола, на 

4.5 км ЮИ (126 градуса), GPS координати: 41 48 42.8  23 31 53.2.Археологически 

разкопки с научен р-л В. Баряков от 2003г. 
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17. 1940023. Късноантична крепост, м. Св. Никола, на 4.5 км ЮИ (126 

градуса),GPS координати: 41 48 42.6 23 31 53.8; площ 5 дка. Археологически разкопки с 

научен р-л В. Баряков от 2003г. 

18. 1940024. Могилен некропол, м. Св. Никола, на 3.1 км ЮИ (119 градуса), GPS 

координати: 41 48 58.6 23 31 56.8; площ 1 дка. 

19. 1940028. Селище, м. Пончина могила, на 3.325 км ЮЗ (224 градуса), GPS 

координати: 41 48 44.9 23 27 21.3; площ 4 дка. 

20. 1940029. Култова сграда, м. Св. Анастасий, на 3.675 км ЮИ (128 градуса), GPS 

координати: 41 48 56.1 23 31 20.1. 

21. 1940030. Параклис, м. Св. Сряда, на 1.875 км ЮИ (102 градуса), GPS координати: 

41 49 54.2 23 30 33.3. 

22. 1940031. Параклис, м. Св. София, на 2.875 км ЮЗ (205 градуса), GPS 

координати: 41 48 45.5 23 28 17.7. 

 

Гр. Добринище  

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор В. Баряков:   

23. 1940035. Църква, м. Манастир "Св. Пантелей", на 3.625 км ЮИ, (137 градуса), GPS 

координати: 41 47 46.9 23 35 25.4; площ 1 дка.  

24. 1940036. Селище, м. Селище, на 3.625 км Ю (182 градуса), GPS координати: 41 47 

20.7 23 33 38.3; площ 10 дка. 

25. 1940038. Селище, м. Гумище, на 3.450 км ЮЗ (241 градуса), GPS координати: 41 48 

21.2 23 31 27.7; площ 15 дка. 

26. 1940040. Селище, м. Добречковото, на 3.625 км ЮИ (162 градуса), GPS координати: 

41 47 48.8 23 34 36.6; площ 10 дка. 

27. 1940041. Крепост, м. Градището, на 5.125 ЮЗ (214 градуса), GPS координати: 41 46 

58.7 23 31 45.7; площ 2 дка. 

28. 1940042. Селище, м. Доматарско, на 4 км ЮИ (173 градуса), GPS координати: 41 47 

05.3 23 34 16.1; площ 4 дка. 

29. 1940043. Параклис, м. Св. Спас, на 3.45 км ЮЗ (165 градуса), GPS координати: 41 

47 29.2 23 34 37.0. 

 

с. Обидим  

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор В. Баряков: 

30. 1940052. Параклис, м. Св. Троица, на 2.75 км ЗЮЗ, (267 градуса), GPS координати: 

41 47 09.2 23 36 28.4. 

31. 1940053. Параклис, м. Чуката, Св. Неделя, на 2.425 км ЮЗ, (225 градуса), GPS 

координати: 41 46 21.6 23 37 11.2. 

 

гр. Разлог  

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор И. Кулов:   

32. 1900334. Късноантична крепост, м. Калята, на 6,5 км ЮЗ на от центъра на 

града (240°), GPS координати: N41° 50' 33,2''; E23° 22' 34,1''; площ 2 дка.В 

резервата."Баюви дупки - Джинджирица 

33. 1900335. Късноантично селище, м. Раплево, на 4 км ЗЮЗ от центъра на града (263°), 

GPS координати: N 41°52' 57.8''; E 23°23' 56.8''; площ 3 дка. 

34. 1900336. Късноантично селище, м. Кулата (Чучката), на 7 км З от центъра на града 

(270°), GPS координати: N 41°53' 16,1''; E 23°20' 25,0''; площ 4 дка. 
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35. 1900337. Надгробна могила, м. Големия Чурулец, на 5,5 км ЮЗ от центъра на града 

(252°), GPS координати: N 41°52' 0,8''; E 23°22' 38,9''. 

36. 1900390. Късноантичен некропол, м. Бетоловото, на 6 км ЮЗ от центъра на града 

(230°), площ 3 дка. 

37. 1900391. Антично селище, м. Цървено бърдо, на 3.5 км ЮЗ от центъра на града 

(198°), площ 10 дка. 

38. 1900392. Надгробна могила, м. Цървено бърдо, на 3.5 км ЮЗ от центъра на града 

(198°). 

39. 1900393. Раннохристиянска и средновековна църква, м. Св. Никола, на 5 км ЮЗ от 

центъра на града, (250°), площ 1 дка. 

40. 1900394. Средновековна църква т. нар. Бялата църква, м. Круше, на 5,250 км ЮЗ от 

центъра на града, (245°), N 41° 51' 43.2"; E 23° 24' 17.4"; площ 1 дка.През 2007 г. са 

проведени археологически разкопки от Цветана Комитова, археолог в РИМ 

Благоевград. Обявена за паметник на културата (ДВ бр.63/1973 г.). 

41. 1900395. Антично и средновековно селище, м. Круше (Селището), на 5,250 км ЮЗ 

от центъра на града, (245°), площ 8 дка. 

42. 1900396. Средновековна църква т. нар. Писаната църква, м. Круше, на 5 км ЮЗ от 

центъра на града, (230°), площ 2 дка. GPS координати: N 41° 51' 33.4"; E 23° 24' 38.1"; 

През 2006 и 2007 г. са проведени археологически проучвания от Цветана Комитова, 

археолог в РИМ Благоевград. Обявена за паметник на културата (ДВ бр.63/1973 г.). 

43. 1900397. Антично и средновековно селище, м. Круше (Писаната църква) на 5 км 

ЮЗ от центъра на града, (230°), площ 5 дка.  

44. 1900441. Късноантичен некропол, м. Реденка, на 3,5 км ЮЗ от центъра на града, 

(255°), GPS координати: N 41° 52' 219"; E 23° 32' 340".  

45. 1900444. Късноантично селище, м. Изворо, на 3.5 км ЮЗ от центъра на града, 

(210°), GPS координати: N 41° 51' 337"; E 23° 26' 122"; площ 25 дка. 

 

С. Г. Сушица 

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор И. Кулов:   

46. 1900054. Антично селище, м.Клинчище 2,5 км СИ(30°), площ 20 дка. 

47. 1900055. Надгробна могила, на 500 м СИ от м.Клинчище 2,7 км СИ,(30°). 

48. 1900056. Надгробна могила, на 500 м СИ от м.Клинчище 2,725 км СИ,(30°). 

 

С. Илинденци 

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор Б. Цветков:   

49. 1910088. Антично селище и път, м. Долна Врабча, на 2,5 км СИ(25°), площ 10 дка. 

50. 1910089. Средновековна крепост, манастир, църква и път, м. Горна Врабча, на 2,5 

км СИ(75°), площ 20 дка. 

 

С. Брежани 

Регистрационни карти за АИС АКБ с автор Б. Цветков: 

51. 1910034. Късноантичен некропол, м. Откритият рудник, Качева махала, на 2,1 км 

СИ(30°).Некрополът е проучен от Б. Цветков и Цв. Ангелова през 1972 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.18.2.  

БАНСКО  

Антропогенни туристически ресурси 

1.18.2.1. Музеи. 

-  Къща-музей "Никола Вапцаров" 

 Разположена на централния площад, тя е най-стария музей в града, отворил врати 

през 1952 г. Обявена е  за недвижима културна ценност с национално значение в бр. 18 

на Държавен вестник от 1973 г. Музеят е реконструиран и обновяван няколко пъти. 

Последната експозиция е реализирана през 1992 година под ръководството на режисьора 

Въло Радев. През 2008 г. със средства на община Банско е направен ремонт на покрива и 

подпокривното пространство, импрегнирани са дървените повърхности в къщата и са 

ремонтирани старите двуметрови каменни зидове.  

 В експозицията е представена както семейната атмосфера, в която израства 

поетът - работната стая на неговата майка Елена Вапцарова, всекидневната и гостната, 

така и документални свидетелства, които проследяват неговата житейска съдба и 

творчество.  Видеоматериали и документални филми допълват представата за Никола 

Вапцаров и неговото време.  

 В продължение на години община Банско води реституционни дела с 

наследниците на Вапцаров, които продължават и днес. Амбицията на потомците на 

поета е да създадат публично-частен музей, в който да представят и други неизвестни 

или по-малко познати страни от историята на фамилията - да се даде повече информация 

и за други нейни членове, да се отдели специално внимание на протестантската им 

принадлежност и пр.  

През първото шестмесечие на 2014 г. музеят е посетен от 7573 туристи. 

  

 - Постоянна иконна изложба в Рилски метох 

 Творчеството на иконописците от Банската художествена школа е представено в 

постоянна изложба, разположена в стария Хилендарски, а по-късно Рилски метох, който 

е и най-старата датирана запазена сграда в града (1749 г.), която е обявена за недвижима 

културна ценност.   Съществува от 1986 г.   Експонирани са оригинални икони, рисувани 

от нейни представители. Основно място е отделено на творбите на основоположника на 

школата – Тома Вишанов - Молера, синa му Димитър Молеров, внукa му Симеон 

Молеров и други иконописци от Банско. През 2008 г. е извършен частичен ремонт на 

покрива със средства на община Банско. През 2013-2014 г. сградата е ремонтирана 

цялостно по проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите 

атракции в община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите”, финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие” от Европейския фонд за регионално 

развитие. За съжаление в проекта не са предвидени средства за обновяване на 

експозицията, поради което в момента липсват анотации към не малка част от 

експонатите, не е завършена и предвидената мултимедия, която би трябвало да разшири 

представата на посетителите за Банската художествена школа, нейните представители и  

технологията на иконописта.  Като съществен пропуск би могло да се отбележи и 

отсъствието  на табели , които да ориентират туристите как да стигнат до метоха. През 

периода април-юни 2014 г. музеят е посетен от 202 посетители. 
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Снимка 1 Рилски метох, Банско. 

 

- Велянова къща 

 Веляновата къща е обявена за недвижима културна ценност с национално 

значение през 1973 г. (Държавен вестник, бр.59). След реставрирането й функционира 

като музей от 1977 г. Къщата е образец на архитектурния тип банска укрепена къща от 

XVIII век.  Отличава се с уникални  стенописи и дърворезбовани и изписани 

тавани.Според легендата тя била издигната от богат търговец, който я изоставил, след 

като разбойници убили семейството му, докато той отсъствал от Банско. По-късно в 

средата на 30-те години на XIX в. като част от възнаграждението  за работата му по 

църквата "Св. Троица" банскалии я предоставили на художника-дърворезбар Велян 

Огнев, който се установил в града им и взел за съпруга сестрата на Неофит Рилски. 

Негово дело са уникалните стенописи и дърворезби, както и допълнителните 

преустройства - баня и тоалетна. Истински шедьовър е Синята стая с пейзажите на 

Истанбул и Венеция и предполагаемия автопортрет на художника в униформа на 

Наполеонов войник. През 2007-2008 г. със средства на община Банско са извършени 

консервация, реставрация и експониране на стенописите на южната фасада на 

Веляновата къща и частична  реставрация на стенописите в гостната стая. През 2013-

2014 г. е направена цялостна реставрация на стенописите на фасадата  и в стаите на 

втория етаж. Реставрирани са и дърворезбованите тавани и чардаци, укрепени са 

основите. Осигурен е достъп  за хора с увреждания. Средствата по последните 

консервационни и ремонтни дейности са получени по проект „Подкрепа за развитието и 
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диверсификацията на туристическите атракции в община Банско – Банско кръстопът на 

цивилизациите”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” от 

Европейския фонд за регионално развитие. Като недостатък би могло да се посочи 

отсъствието на обяснителни текстове с кратка сбита информация за историята на къщата 

и нейния стопанин, което прави посетителя да е изцяло зависим от екскурзовода. Липса, 

която до някъде се компенсира от аудиозаписи на екскурзоводната беседа на различни 

езици. И в този случай няма информационни табели, които да ориентират и привличат 

вниманието на туристите към обекта. През периода април-юни 2014 г. къщата-музей е 

посетена от 247 посетители. 

 
 Снимка 2. Велянова къща, Банско. 

-  Къща-музей Неофит Рилски 

 Къщата-музей Неофит Рилски (известна още като Бенина къща) се намира в 

центъра на Банско,  до църквата „Света Троица”. В нея е роден и живял до заминаването 

си за Рилския манастир (1811 г.) българският възрожденски книжовник  Неофит Рилски 

(1793 – 1881). Тя е обявена за недвижима културна ценност с национално значение - 

Държавен вестник, бр. 87 от 1967 г. От 1981 г. функционира като музей. Сградата е 

типичен образец на банска къща от края на ХVІІІ - началото на ХІХ век. Обградена с 

дебел каменен зид, опасана от външната страна с още един ред стени за укриване в 

случай на опасност, тя прилича на умалена крепост с широк двор. Запазени са тунелите 

и тайните изходи, през които от всяка стая може да се излезе от къщата. Днес в къщата е 

представена етнографска експозиция, в която могат да се видят - кухнята, стаята за 

съхранение на хранителните припаси и месалника, килийното училище на бащата на 

Неофит - поп Петър, женската стая, спалнята, приемната и пр. От големия чардак на 

двукатната къща се преминава към селскостопанската част, днес превърната в 

документална експозиция – снимки, документи и ръкописи, разкриващи подробности от 

просветната и книжовна дейност на Неофит Рилски. През 2007 г. след дългогодишни 

спорове с наследниците на имота, общината откупува изцяло къщата и със собствени 

средства ремонтира покрива, поправя калдъръмените настилки в двора и обновява 

документалната експозиция.  Днес къщата-музей е един от най-интересните и добре 

организирани музейни обекти в Банско. Неприятно впечатление прави само 

използването на част от двора като временно депо за по-обемни експонати, които нямат 
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отношение към къщата. През периода април-юни 2014 г. къщата-музей е посетена от 

2715 посетители. 

- Духовно-исторически център "Св. Паисий Хилендарски" 

От  5 октомври 2008 г. в Банско функционира и Духовно-исторически център „Св. 

Паисий Хилендарски”. Той се намира на мястото на изгорялата през 1922 година родна 

къща на бележития възрожденец. В центъра са представени възстановка на килията в 

Хилендарския манастир на Атон, в която Паисий започва прословутото си дело 

"История славяноболгарская" и копие на параклиса „Св. Иван Рилски” в същия 

манастир, предпочитано място за молитви на монаха-историограф. Част от експозицията 

е посветена на не по-малко бележитите братя на Пайсий - Лаврентий и хаджи Вълчо. 

Идеята за изграждането на мемориала е на Георги Христов, председател на 

Управителния съвет на Фондация “Национални културни и образователни традиции”, 

която заедно с Община Банско е ктитор на мемориала. През първото шестмесечие на 

2014 г. експозицията е посетена от 2438 туристи. 

- Историко-етнографски музей "Радонова къща" 

Къщата, в която днес е разположена експозицията, посветена на историята на града, е 

построена в средата на XIX в. от Георги и Иван Хаджиласкови. В нея живеят Никола 

(Конде) Хаджиласков и Михаил (Минко) Хадживълчев, участници в Кресненско-

Разложкото въстание, после става собственост на хаджи Кандид Дъгарадин, основател 

на революционен комитет в Банско, а след това е придобита от Георги Хаджирадонов, 

под чието име е известна днес. През 1971 г. в къщата е открита експозиция "Героично 

Банско", а от 1988 г. функционира като Градски исторически музей. След реставрация и 

консервация на сградата е открита и изцяло обновената експозиция, с която 

посетителите могат да се запознаят днес. От 19.10.2007 г. функционира документалната 

експозиция, а от 22 септември 2011 г. и двете нови зали, в които са показани последните  

археологически находки и етнографското богатство на локалната традиция.  Цялостният 

ремонт и обновление са осъществени със средства на община Банско.  

 Въпреки че експозицията е съвсем нова, някои пропуски правят неприятно 

впечатление. Повечето от експонатите в раздел "Археология" не са добре анотирани - 

анотациите са прекалено обобщени, липсва датировка, както и превод на английски. В 

етнографската част не малко от експонатите не са анотирани, в документалната 

експозиция те са отново прекалено обобщени, а в случаите, в които има конкретна 

анотация на отделните експонати, липсва номерация, която би помогнала на 

посетителите да разберат кой надпис за кой обект се отнася. Мястото на ерминиите и 

подложките за икони е по-скоро в експозицията в Рилския метох, отколкото тук. Отново 

липсват указателни табели в града, които биха насочили туристите към музея, още 

повече че той е разположен малко в страни от останалите музейни обекти. През първата 

половина на  2014 г. музеят е посетен от 444 посетители. 
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Снимка 3. Етнографска експозиция в Радонова къща, Банско. 

 Като цяло музеите в Банско са посрещнали през първото шестмесечие на 2014 г. 

15 094 посетители, от които 1600 чужденци. Съотношението българи-чужденци през 

предходните две години е било съответно: 2012 г. - 28 600 българи и 4 500 чужденци, и 

2013 г. - 26 200 българи и 5 700 чужденци.  

 

-  Историко-етнографски музей "Иван Козарев", с. Добринище 

 В експозицията се представя историята на селището от древността до наши дни. 

Чрез много снимков и документален материал посетителят има възможност да се 

запознае с най-важните събития и личности, а носиите, тъканите и предметите от бита го 

доближават до всекидневието на местните жители в миналото. Обособен е и отделен 

кът, посветен на партизанина Иван Козарев, чието име носи музеят. Новата експозиция е 

открита през март 2010 г. и е осъществена със средства от проект "Устойчиво развитие и 

възобновяване на целогодишния исторически и културен туризъм в община Банско" по 

Програма ФАР - ТГС България - Р Македония на ЕС. През периода април-юни 2014 г. 

музеят е посетен от 367 посетители. 

 

 

1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

 

1 януари  

- Традиционен кукерски карнавал в Банско – кукерски игри, конкурс за най-добър 

костюм, елементи от обичаи с наричания за плодородие. 

6 януари 

- Йордановден в  с. Добринище. След църковна служба в черквата „Св.св. Петър и 

Павел“ празникът продължава с хвърляне на кръста в р. Дисилица и изваждането му от 

водите от млади неженени мъже, които „събират“ благословията на съселяните си.  

21 януари 

- Честване на Бабин ден в Банско с пресъздаване на ритуала “Поливане“. 

средата на м. март 

- Тодоровден се отбелязва в с. Добринище  с общонародно веселие и конни състезания. 

- Фестивал на снежните фигури "Безбог/Добринище". Организира се през март на 

поляната през хижа "Безбог"  от 2013 г. и вече има две издания, като второто издание е 

съчетано и с празника на традиционното местно ястие - капамата, в с. Добринище. 
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март 

- Хоризон фестивал Банско. Зимен фестивал на електронната музика, който се стреми 

да допълни удоволствието от зимните спортове с качествени партита.  Организира се 

от две години и заема пето място в британската класация на Pulseradio.net – "22 

бутикови фестивала, които трябва да посетиш преди да умреш." Фестивалът се 

осъществява благодарение на две големи музикални компании, базирани в Англия, 

британски гражданин и община Банско. 

май – юни 

17-24 май 

- Празници на Банската традиция. Етнографски и кулинарни изложби, изложби на 

изобразителното и приложното изкуство, тематични вечери, посветени на банския 

хумор, песни, хора, обичаи. Тези чествания откриват и летния туристически сезон. 

- Фолклорен фестивал "Между три планини", Банско. Организира се от 11 години като 

съвместна инициатива на община Банско и продуцентска къща „Едита Груп”. В двата 

фестивални дни Банско е сцена на самодейността - певци и танцьори от цялата страна и 

региона се надпяват и надиграват в красивия курортен град.Традиция е на сцената на 

фестивала да се представят български обреди, обичаи и народни носии от различни 

етнографски области. 

 
Снимка 4. Фолклорен фестивал "Между три планини". 

20-22 юни 

- „Еделвайсите на България" - международен фестивал на дружбата, спорта и 

изкуството. Организира се за пръв път тази година. 

 м. август 

- Честване на Илинденско - Преображенското въстание. 

2  август  

- Честване на деня на Пирин. 

8 – 13  август 

- Международен джаз фестивал в Банско, най-големият летен музикален форум в 

България, който се организира от 1998 г. Концертите са безплатни за публиката, а 

организацията се осъществява с помощта на спонсори.По традиция в програмата 

присъстват стилове и групи, представящи почти всички направления в жанра. Вечерните 

концерти събират многохилядна публика пред откритата сцена в центъра на Банско - 

площад "Никола Вапцаров". През цялата фестивална седмица джаз звучи и през деня, от 

различни камерни сцени, разположени в големи курортни комплекси и ресторанти. 

Втората неделя на август 

- Общоселски събор в Добринище. Богата фолклорна програма от местни изпълнители. 
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август - септември 

- Банско Опера фест. Организира се съвместно от Монте Мюзик, община Банско и 

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско за пета поредна година. Представя заглавия от 

класически оперен репертоар.  

 6 септември 

- Световен конкурс за детска рисунка. Организира се за втора поредна година за деца от 

4 до 15 години. През 2013 г. темата на конкурса е “Да опазим зелена нашата планета 

земя”. Големите награди са статуетка “Малък Зограф” и статуетка “Малък Молер”, 

а останалите победители получават златни, сребърни и бронзови медали. 

5 октомври 

- Празник на гр. Банско. Градът чества освобождението си от османска власт през 1912 г. 

Организира се празнична програма, концерти и др.  

ноември  

19 – 23 ноември  

- Международен фестивал на изкуствата "Утринна звезда".  Организира се от Сдружение 

Арт академия „Утринна звезда”  и  Община Банско, под патронажа на Министерство на 

културата, с партньорството на Читалище „Н.Й. Вапцаров” гр.Банско. От 2009 година в 

различните конкурсни програми вземат участие и колективи от чужбина. Във 

фестивалните програми са застъпени на конкурсни начала повечето от формите за 

художествено-творческа изява: модерни танци , характерни танци, народни танци,  хип-

хоп, брейк, стрийт денс, изобразително изкуство, фолклор, попмузика, поезия и  слово, 

театрално изкуство. МФИ „Утринна звезда” съдейства за срещата на млади таланти и 

създава условия за креативни творчески контакти в атмосфера на атрактивни занимания 

и планински отдих.  

- Банско Филм Фест. Международният фестивал на планинарския филм се провежда в 

Банско през месец ноември всяка година. Организаторите имат два девиза - "Толкова 

много планини и толкова много погледи към тях" и "100% extreme, 100% adventure, 

100% adrenaline". Целта на фестивала е съхраняване, популяризация и създаване на 

планинарска култура чрез показване на многообразието на културни практики и 

планински традиции от цял свят. 
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Снимка 5.Постер на Банско Филм Фест, 2014. 
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- Международен турнир по спортни танци Bansko Open. Участват български и балкански 

спортни двойки, оценявани от международна съдийска бригада с лицензия от WDSF 

(Световна федерация по спортни танци) и над 20 български съдии. 

 7 декември 

- Чества се годишнина от рождението на поета Никола Вапцаров. 

 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Антропогенни туристически ресурси 

 

1.18.2.1. Музеи. 

 
Снимка 6. Етнографска експозиция, ОИМ, Гоце Делчев. 

-  Общински Исторически Музей - Гоце Делчев.  

 Сградата, в която се помещава музеят, е недвижима културна ценност с 

национално значение и е построена през 1877 г. като собственост на неврокопския 

търговец Янчо Чорбаджи, след това е купена от търговеца на тютюни Прокопис 

Прокопиу, а след изселването му в Драма през 1912 г. е била използвана за полицейско 

управление. През 1978 г. сградата е реновирана и приспособена за нуждите на музея от 

НПК. Първата музейна експозиция датира от 1979 г. Изцяло ремонтираната сграда с 

обновена експозиция е открита на 16 октомври 2013 г. Рехабилитацията е осъществена с 

финансиране от Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - 

Гърция 2007 – 2013”, проект „Популяризиране и опазване на културно историческото 

наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – община Просочани, Гърция". В 

новата експозиция и лапидариума в двора е отделено значително място на 

археологическите находки от района и най-вече на артефакти от Никополис ад Нестум. 

Етнографската част представя фолклорното богатство на Гоцеделчевско и местните 

занаяти, донесли голяма слава на Неврокоп в миналото. Музеят има собствен сайт в 

Интернет. И тук, макар и година след откриването на експозицията, все още не са 

поставени анотации на експонатите. През първата половина на настоящата 2014 г. 
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музеят е посетен от около 4000 посетители, около 200 от които са чужди туристи. 

Туристическият поток е по-силен през лятото, отколкото през зимата. Посетителите 

чужденци са туристи, отседнали в Банско, Сандански или Пампорово, с изключение на 

специализираните в културен и религиозен туризъм групи през лятото, които следват 

собствени маршрути. 

 

1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

 

4 февруари 

- Отбелязва се годишнината от рождението на патрона на града Гоце Делчев. 

14 февруари 

- Ежегоден фестивал на виното и любовта  - "Денят на Трифон Зарезан" с пресъздаване 

на "Делчевска Сватба", традиционно зарязване на лозята и конкурс за домашни вина 

през февруари месец. в с. Делчево.  

февруари 

- Бабугеруване. Празнува се през м. февруари в с. Мусомище, 8 км южно от Гоце 

Делчев. Отбелязва се с кукерски игри за прогонване на злото и осигуряване на здраве и 

плодородие.  

края на февруари – март 

- Сирни Заговезни в Гоце Делчев и християнските селища в общината. Подвижен 

празник, свързан с началото на Великите пости. Характерно за местната традиция е 

паленето на огромни огньове в отделни квартали на града и подготвянето на 

традиционната вечеря с баница и ловене с уста на завързано на тавана яйце. 

края на м. април - началото на м. май 

- Християнски празник, посветен на "Св. Богородица". Празнува се в манастира 

"Живоприемни източник", който се намира на 3 км югозападно от Гоце Делчев. 

Отбелязва се на първия петък след Великден с голям събор с празнична литургия в 

манастира и курбан в местността Манастирски ливади. 

 4 май 

- Отбелязва се годишнината от смъртта на патрона на града Гоце Делчев. 

6 май 

- Гергьовден. Празник на мюсюлманските села Лъжница и Корница. 

21 май 

- Св. св. Констанин и Елена, по-известен в локален план като „Св. Костадин“. Празнува 

се на връх Св. Костадин над с. Делчево. Събор с празнична литургия и курбан. 

- 24 юни 

Събор „Слънце Луна” на Еньовден в Делчево и Гоце Делчев. Арт форум на свободната 

импровизация, базирана на автентичния фолклор.  

30 юни 

- Традиционен събор в с. Борово. 

20 юли 

- Илинден. Традиционен събор на с. Добротино. Празнува се на манастира "Св. Илия" с 

курбан. 

2 август 

- Илинденски събор. Празнува се в местността Попови ливади, разположена на 18 км  

югозападно от Гоце Делчев. Традиционен събор в памет на загиналите в Илинденско–

Преображенското въстание – организиран от Община Гоце Делчев. Събират се жителите 
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от целия Гоцеделчевски район и отчасти от Санданска община. Съборът започва с 

празнична програма от фолклорни състави от общината, провеждат се спортни 

състезания – мотоциклетизъм, делтапланеризъм и др. На сергии се предлагат различни 

изделия на традиционните занаяти като звънчарство, тъкачество и др. В събора вземат 

участие и женски и детски групи за автентичен фолклор от града и селата Баничан, 

Лъжница, Брезница, Корница и др. На същия ден се чества и храмовият празник на 

църквата в село Добротино, което се намира на пътя за “Попови ливади”. 

15 август 

- "Св. Успение Богородично". Събор на с. Баничан.  

8 септември 

- Празник на с. Баничан и с. Господиновци. 

септември 

- Традиционен панаир в Гоце Делчев. 

октомври 

- Международен фестивал на класическата китара в Гоце Делчев. Всяка година  Гоце 

Делчев се превръща в една голяма сцена, където музика звучи навсякъде. 18 от 

лауреатите на конкурса са сред най-изявените изпълнители на класическа китара, 

концертиращи по родните и международни сцени, преподаватели в известни музикални 

училища и академии.  

ноември 

- Балкански фолклорен фестивал в Гоце Делчев с участието на състави от Сърбия, 

Гърция, Македония и България. Събитието се организира от общинската администрация 

и Читалище "Просвета". 

6 декември 

- Никулден. Празник на с. Мусомища. 

29 декември 

- Куртулуш байрам. Празник в с. Брезница.  Честване годишнината от връщането на 

имената на мюсюлманското население след възродителния процес. На 29 декември 1989 

г. под натиска на международната общественост, в резултат на вътрешнополитическа 

криза и след едномесечни протести на мюсюлманите в България на извънреден пленум 

на БКП по предложение на Александър Лилов се взема решение за връщане на 

религиозните и всякакъв друг вид свободи на българските граждани, изповядващи 

исляма.  

КРЕСНА 

Антропогенни туристически ресурси 

1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

1 януари 

- Бабугеруване в Кресна. Кукерски игри. 

14 февруари 

- Празник на лозята и виното в Кресна и с. Долна Градешница. Водосвет, зарязване на 

лозята и конкурс за най-добро вино. 

април 

-  Пролетен празник на земеделието и животновъдството. Организира се от Съюза на 

фермери "Струма", Кресна. Празник на българските изконни традиции, оригиналните 

български породи и сортове, традиционните продукти и кулинарна култура. Свързан е с 

настъпването на пролетта и началото на активната земеделска дейност, както и с дните 

на река Струма.  

http://www.peika.bg/Sarbiya_l.cn_i.62041.html
http://www.peika.bg/Gartsiya_l.cn_i.22404.html
http://www.peika.bg/Makedoniya_l.cn_i.22456.html
http://www.peika.bg/Balgariya_l.cn_i.22341.html
http://www.peika.bg/Balgariya_l.cn_i.22341.html
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юли 

- Дни на Пирин - провеждат се всяка година местността Върбите - хижа Лагера, край 

Кресна. Имат за цел да привлекат интереса на туристите към традициите на населението 

от Пиринския край - занаяти, храни, напитки, носии, песни и танци. 

7-8 август 

- Традиционен събор с празнична литургия и курбан в местността Св. Петка, с. Ощава. 

5 октомври 

- Честване на Кресненско-Разложкото въстание с курбан и празнична литургия. 

19 октомври 

- Ден на св. Иван Рилски. Празник на град Кресна. 

РАЗЛОГ 

Антропогенни туристически ресурси 

 

1.18.2.1.Музеи. 

 

-  Исторически музей в Разлог 

 

Музейното дело в града води началото си от 1954 г. с придобиването на Парапунова 

къща с цел превръщането й в музей. Къщата се намира на пл. "15-ти Септември 1903" 

14  в града и е част от поредица възрожденски къщи. Официално музеят отваря врати 

през в 1957 г. като къща - музей "Никола Парапунов" (Никола Парапунов - партизанин и 

командир на Разложката чета). През 1985 г. Елиза и Иларион Астинови даряват друга 

възрожденска къща, намираща се в съседство . На мястото на стопанските й  постройки 

се изгражда нова сграда с голяма експозиционна зала, офис и ново хранилище. Музеят 

продължава да функционира като мемориален музей на Никола Парапунов и 

партизанското движение до 2000 год., когато е преструктуриран с решение на 

Общинския съвет в Исторически музей Разлог.  

В Парапуновата къща е разположена експозиция за града и автентичния стар разложки 

дом, както и археологическа изложба. В Кипрева къща пък  са представени  стари 

занаяти и фолклорни костюми от района. 

 

- Килийно училище при църквата „Свети Георги“ 

 

През 1835 г., една година след издигането на храма,  в църковния двор  е построено 

първото българско обществено училище в гр. Мехомия (Разлог). Инициатор за неговото 

построяване е поп Михаил Йосифов Манзурски, който е и пръв учител в него. 

Сегашната сграда на килийното училище е възстановена през 1981 г. по инициатива на 

гимназия „Братя Петър и Иван Каназиреви“. Основен ремонт на постройката и 

експозицията е направен през 2008 г. със средства на Община Разлог. 

 

- Стари турска и българска бани в с. Баня.  

 

По проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за 

развитие на туризма в община Разлог", финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие“ на ЕС, в с. Баня са реставрирани две старинни бани (турска и 

българска) и пътят между тях, изградени са и нови атракции, свързани с минералната 

вода, която е най-голямото богатство на населеното място. Двете бани, обявени за 
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недвижими културни ценности, са вариант на римските антични бани, градени от 

каменни корпуси и тухлени покривни конструкции. Корпусите на баните са изпълнени с 

клетъчна зидария, поради което освен дялани каменни блокове са използвани и тънки 

тухли. Отоплението на банята било хипокаустно, т.е. с мрежа от канали за горещ 

въздух, прокарани в стените. Отворите на куполите им служели за 

осветление.Специалистите археолози и османисти предполагат, че старата турска баня е 

построена около 1700 г. От запазен надпис за българската баня се знае, че ремонтирана 

от майстор хаджи Захо през 1735 г. Този двуезичен надпис е и най-ранният двуезичен 

надпис с паралелен текст на османотурски и български, запазен у нас. 

- Музейна сбирка в с. Елешница 

Създадена през 1978 г. към читалището с профил археология. През ноември 1994 г. с 

помощта на специалисти от Исторически музей – Благоевград е открита новата 

експозиция, която може да се види и днес.  

В изложбата са представени ценни находки от неолитно селище от VІ – ІV хил. пр. Хр., 

ахреологически експонати от различни периоди, керамични съдове, етнографски и 

документални материали за историята на селото. 

1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

януари 

- Международен кукерски фестивал „Старчевата” в гр. Разлог. Провежда се ежегодно от 

2008 г. насам към средата на месеца. Фестивалът е продължение на вековната кукерска 

традиция в града. Организатор е община Разлог със съдействието на Федерацията на 

Европейските карнавални градове. За международния фестивал в Разлог пристигат 

групи от Италия, Франция, Турция, Македония, Сърбия и др. Българската кукерска 

традиция е представена от многобройни групи от цялата страна. Кукерите от Разлог се 

наричат „чауши” или „старци”, костюмите им са изработени от козя кожа, а 

конусовидната им шапка, която достига до два метра, завършва с конска опашка. Най-

важният елемент от костюмите са звънците, чието тегло може да достигне 40-50 кг. 

Фестивалът има състезателен характер. Всяка група се оценява от жури на базата на 

представянето на кукерската традиция, начина по който са предадени местните обичаи 

от региона на групата, оценяват се още облеклото и артистичността на групите. 

Продължителността на фестивала зависи от броя на групите, но обикновено продължава 

два дни. От 1995 г. Разлог е член на Федерацията на Европейските карнавални градове. 

В първия ден на новата година в Разлог се провежда друг местен кукерски фестивал със 

същото име. Пак в първия ден на новата година се организират кукерски игри и в с. 

Бачево. 
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Снимка 7. Фестивал "Старчевата", Разлог. 

6 януари 

- На големия християнски празник Йордановден (Богоявление, по-познат в локалната 

традиция под името „Водици“) жителите на село Добърско отбелязват своя празник. 

Тържествата започват с традиционното отслужване на литургия в църквата „Сретение 

Господне“, ритуално хвърляне на кръста и изваждането му от ледените води на река 

Клинец и продължават с празничен концерт на площада. 

 януари 

- Балон-фиеста „Римска Баня“ край село Баня . Провежда се от три години през месец 

януари.  

март 

- Тодоровден, празник на с. Бачево. Празникът започва сутрин с освещаване на иконата 

на св. Теодор Тирон в църквата "Св. Димитър" в Бачево и на ритуалните хлябове в 

присъствието главно на възрастни жени- свекърви. Иконата се изнася на площада, 

където се  благославят конете и техните стопани. С дълбок поклон младите снахи се 

покланят на своите свекърви, за да са високи житата и да е плодородна годината. Не е 

случайно наименованието на ритуала - "Конски Великден". В този ден както на 

Великден се боядисват червени яйца и с тях се обтриват бузките на децата, челата на 

конете и на ездачите. По обяд става кушията (състезанието с коне), а вечер е голямото 

празненство на площада. 

- Традиционна кушия на Тодоровден се провежда и в местността Катарино. 
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април-май 

- Кукерски фестивал в с. Елешница. Провежда се в навечерието на Великден. 

- Фестивал „1000 носии на едно място”, организиран за пръв път през тази година, е част 

от дейностите, които сдружение „Дестинация Разлог” изпълнява по проект за създаване, 

оборудване и популяризиране на туристически и информационен център, както и за 

популяризирането на  община Разлог като туристическа дестинация. Проектът 

„Разгледай, чуй и опитай Разлог!” е финансиран по Програма за развитие на селските 

райони, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа 

инвестира в селските райони. Провежда се на Разтурни понеделник, понеделника след 

Великденските празници. Идеята на фестивала е да покаже фолклорното богатство на 

региона, като мотивира жителите да разровят старите ракли и облекат старите носии. На 

фестивала се представят и фолклорните състави от района, а празникът завършва с 

голямо пъстро хоро на централния градски площад в Разлог. 

 
Снимка 8. Постер на фестивала "100 носии на едно място" 

- На втория ден от Възкресение Христово в местността Крушата край село Баня  се 

провежда събор. Населението се придвижда до мястото с конски и магарешки каруци. 

Отслужва се литургия, а следобед се провеждат надбягвания с коне и надтегляния с 

конски каруци. 

май 

- Фестивал на баницата, Разлог. Организиран за пръв път през 2014 г. отново от 

сдружение "Дестинация Разлог" като част от проекта „Разгледай, чуй и опитай Разлог!”. 
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Целта му е да представи местната кулинарна традиция и включва както демонстрации по 

замесването на тестото, разточването на корите и приготвянето на баниците, така и 

възможност да се вкусят различни нейни варианти - баница със сирене, баница с локум и 

ябълка, баница с булгур, баница с праз, ялова баница, тиквеник и др.  

юни 

- Национален фестивал за традиционни хора „На армане с тъпане”.  Провежда се от 2012 

г. с участието на танцови клубове от цялата страна. Организатори са Община Разлог и 

НЧ „15 септември 1903-1909г. ” град Разлог. Пресъздава атмосферата на старинното 

мегданско веселие, което е събирало селищната общност на традиционните празници.  

юли 

- Празник събор на с. Баня.  Провежда се първaта събота и неделя на месец юли всяка 

година, като празничната обстановка започва да се усеща още от петъчния ден. Двата 

дни са изпълнени с музика и хора на площада пред кметството и са дълго очаквано 

събитие за всички живеещи в селото и извън него. Банялии от всички части на България 

и чужбина пристигат за празника. Присъстват фолклорни танцови и певчески състави от 

Баня, региона и други части на страната. Емблематично за Баня е "трупането" 

(изграждането) на три етажната кула от момчета в цял ръст. Съществува от 1967 г., 

нарича се хоро-кула "Здравче венче", с което местните самодейни групи в продължение 

на години са печелили медали на много събори в цял свят. Вече не се изпълнява, поради 

съображения за безопасността на участниците, но пък е наложено като запазена марка на 

годишния събор - "Празник на моето село", a под него е изписан текст "Баня пее и 

играе". 

юли 

- Мото-рок фест „Предел“ в местността Предела.  

- Рок Елешница. Музикалното събитие се организира обикновено в началото на юли от 

кметството в с. Елешница с подкрепата на Община Разлог. 

август 

- Събор на народното творчество "Пирин пее".  Съществува от 1962 г. и е спомогнал за 

опазването на много песни, танци, ритуали и традиции от Пиринския край. Обикновено 

се провежда на  2 и 3 август в местността "Предела" и събира много народни 

изпълнители от региона и любители на фолклора от цялата страна и чужбина. 

- Международна лятна академия за изкуство „Огънят на Орфей”  –  Разлог. Творчески и 

фестивален форум на утвърдени творци, педагози и млади хора от България и Европа. 

Обединява музика, изобразително изкуство, литература, театър, фотография, фолклор, 

танц. Предоставя възможност за изява и обучение на млади таланти с преподаватели на 

международно ниво.  

24 октомври 

- Празник на гр. Разлог. На тази дата по време на Балканската война от 1912 година 

градът е освободен от османска власт от Родопския отряд под командването на 

генерал Стилян Ковачев и преминава в пределите на България. 

САНДАНСКИ 

 

Антропогенни туристически ресурси 

 

1.18.2.1. Музеи. 

-  Археологически музей в гр. Сандански 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

473 

Първата музейна сбирка в града, уредена от археологическо дружество "Струма", е 

създадена през 30-те години на XIX в. Съвременният музей съществува от 1970 г. и е 

един от малкото български музеи, разположен in situ - върху останките на 

раннохристиянската Базилика на Епископ Йоан. Той е  сред 5-те археологически музея у 

нас и е специализиран в областта на античната археология. Притежава най-голямата 

колекция от римска надгробна мраморна пластика (I - III в.)  в България и мозайки от 

раннохристиянския период (IV - VI в.) с площ над 350 кв. м. Пред финализиране към 

момента е проектът „Сандански – зората на ранното християнство” .Той е сред 

приоритетите на община Сандански и се изпълнява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Безвъзмездна финансова 

помощ за обекта е предвидена и по приоритетната ос на европейската програма за 

устойчиво развитие на туризма „Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”. Археологическият парк – бъдещата туристическа атракция, 

обхваща недвижимите културни ценности с национално значение -  Епископската 

базилика, раннохристиянският комплекс и Базиликата на епископ Йоан, както и част от 

античния град, който е бил разположен под днешния град Сандански. 

 

- Градски исторически музей в Мелник  

Филиал на музея  в Сандански . В миналото е бил разположен в известната Пашова 

къща, построена през 1815 г. Сега се помещава в нова сграда. Музеят 

има етнографска експозиция, свързана с бита, културата и основния поминък 

на българите от Пиринска Македония— винарството. Изложени са находки от региона, 

датирани към всички епохи от праисторията до новото време. В богата експозиция е 

представен градският тип култура и бит на гръцките фамилии в Мелник до 1912 г. 

Интересен е акцентът към артефакти, свързани с винопроизводството — мелнишки 

бъчви, аксесоари и снимки, свързани с обработката и съхраняването на мелнишкото 

вино. 

- Кордопулова къща в Мелник 

 

Частен музей с винарска изба. Кордопуловата къща е построена през 1754 година. 

Принадлежала на богатото гръцко семейство Кордопулос. Последният представител на 

семейство - Манолис, загинал по време на Балканската война. Известно е и под името 

Цинцарова къща, защото след смъртта на Манолис, къщата се наследява от Агнеса - 

сестра или прислужница на Кордопулос. Тя се омъжва за Георги Цинцар и така къщата  

получава и името Цинцарова. Тъй като семейството на Цинцар нямало деца, те се 

осиновили племенника си Гавраил. През периода 1974-1980 Кордопуловата къща е 

възстановена и реставрирана. Днес това е частен музей на Никола Паспалев - син на 

Гавраил. Според някои източници Кордопуловата къща е една от най-големите запазени 

къщи от XIX век в България. Тя се състои от четири етажа, два от които са изградени от 

камък, и винарска изба. 150-метровият подземен тунел за съхранение на вино е издълбан 

в скалата и може да побере до 300 тона вино. Къщата е известна и със салона си с 12-те 

прозорци с витражи от венецианско стъкло. Кордопулувата къща се посещава от около 

30 000 туристи годишно.  

-  Музей на виното в Мелник 

 Относително нов частен музей (открит е на 21.12.2013), създаден от  петричния 

хотелиер Живко Литов. Представя колекция от инструменти, съдове, съоръжения и 

технологии за производство на вино и ракия.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
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1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

февруари 

- Фестивал на мелнишкото вино "Златен грозд". Провежда се в първата десетдневка на 

месеца за трета поредна година като продължение на традиционното честване на Трифон 

Зарезан в Мелник. Жителите и гостите на града могат да се насладят на разнообразието 

от вина, произведени в региона, на майсторлъшки мезета и на фолклорна програма, 

представяща местните традиции и обичаи във винопроизводството. 

 
Снимка 9. Лого на фестивала "Златен грозд", Мелник. 

19 април 

- Честване на гибелта на  Яне Сандански.  Полагане на венци на  бюст-паметника в 

гр.Сандански.  Слово и полагане на венци на гроба на войводата край Роженския 

манастир. 

Светли четвъртък (първата седмица след Великден) 

- По традиция всяка пролет на Светли  четвъртък (първата седмица след Великден) се 

чества празникът на град Сандански. Множество народ се събира  на красивите поляни 

край манастирчето с името на братята лечители “Св. св. Козма и Дамян”. Честването 

започва с празнична литургия и водосвет за здраве. Тържествата продължават с 

фолклорна програма  на поляната на местността „Манастирчето”. В програмата за 

празника са включени още народни борби, дефиле с духов оркестър и мажоретки и 

антично театрализирано шествие. Празникът завършва с концерт на пл. “България”, 

последван от тържествена заря. 

юни 

- Mеждународен фолклорен фестивал "С песните на сестри Бисерови". Провежда се 

всяка година през месец юни за три дни в селата Пирин и Левуново и в град Сандански, 

на площад "България". Прочутите в цял свят сестри Бисерови канят групи от чужбина, 

които показват своето фолклорно изкуство. Фестивалът е и повод да се съберат 

музиканти и почитатели на песните на фамилия Бисерови. Сред участниците във 

фолклорния фестивал са представители на Италия, Финландия, Англия, Япония, 

фолклорни състави от различни краища на страната, които представят автентични 

музикални изпълнения и танци. Фестивалът се провежда на три сцени - в Летния театър 

в Сандански, в родното село на изпълнителките Пирин, където участниците са 

посрещани с хляб и сол от Любимка Бисерова и на площад "България" в град Сандански, 

където е заключителната вечер на фестивала.  

август 

- Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите”. (БМФ) е най-голямото 

международно младежко събитие в Югоизточна Европа. Макар и създаден в Габрово 
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(1996) в разгара на конфликтите в бивша Югославия, от 2005 г. фестивалът се провежда 

в Сандански  с цел да се доближи по-близо до своите партньори. Основната му цел е да 

подпомага стремежите на младите хора от България, Балканите и Европа да се опознаят, 

да обменят информация, да разширят контактите си и да творят заедно в името на един 

по-добър свят. Включва разнообразни прояви - сцена за съвременни улични изкуства, , 

международна изложба "Жега, Жажда, Живот", конкурси за традиционни танци и поп-

рок изпълнители. 

31 август 

- "Полагане честния пояс на Пресвета Богородица" - храмов празник  на един от най-

старите български манастири "Св. Богородица Спилеотиса“ (наричан още "Света Зона"), 

намиращ се над град Мелник. Макар и в руини днес, манастирът се почита като свято 

място от жителите на град Мелник и околностите му, а храмовият празник на параклиса 

"Св. Зона" на 31 август е и празник на град Мелник. Всяка година на този ден се 

отслужва литургия и се раздава курбан за здраве, след което миряните се отправят към 

центъра на града, за да разгледат галерията с картини и икони, керамика и медни съдове, 

да отпият глътка от прочутото мелнишко вино и да чуят най-новите стихове на 

Мелнишките поетични вечери. 

8 септември 

- Рождество Богородично. Храмов празник на Роженския манастир.  

септември 

- Фестивал „Пирин фолк”. Основан през 1993 г. от Община Сандански, Радио 

Благоевград и Телевизионен център Благоевград.  

 края на септември-началото на октомври 

- Фестивал "Гроздобер в Мелник". Шествие на гроздоберачите, църковен водосвет за 

здраве и плодородие,  пресъздаване на ритуали, свързани с гроздобера, представяне на 

местните кулинарни традиции и фолклор.  

 

29 декември 

 

- Празник на младото червено вино в Сандански. 

 

СИМИТЛИ 

Антропогенни туристически ресурси 

1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

януари 

- Кукерски фестивал „Симитлия – древната земя на кукерите”. Провежда се от 11 

години, като представя различни кукерски традиции от региона и цялата страна. 

- Ромска нова година в събота/неделя сред Денят на Банго Васил - 14 януари. Ромската 

вечер се организира от инициативен комитет на ромската общност и община Симитли.  

15 -17 юли 

- Събор на "Света Марина", който се провежда на еднименното древно оброчище с 

многовековния бор, край село Сенокос, община Симитли.  Свързан с традицията, 

характерна за цяла България, като оброци да са се почитат вековни дървета, наричани в 

различните местности на западна България с различни общи наименувания - „кръстати”, 

„миросани” или „свети”. Характерно за тези дървета е, че те открай време по тези земи 

са били възприемани от хората за свети, нещо като символ на божествената сила и 

затова никой не посягал на тях. Оттам и множеството легенди за „божието наказание”, 

http://www.struma.com/
http://www.struma.com/
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сполетява всеки, който е посегнал към някое от тези дървета. За българите, които 

почитат големите дървета и до днес, дъбът е символ на силата и мъдростта, а според 

някои и на оста около която се обръща света, а борът е символ на безсмъртието. 

 
Снимка 10. Многовековният бор край село Сенокос, община Симитли. 

8 септември 

- Празник на град Симитли. 

СТРУМЯНИ 

 

Антропогенни туристически ресурси. 

 

1.18.2.1. Музеи. 

- Скулптурен парк над с.  Илинденци 

 

Създаден от фондация "Арт център - Илинденци" по инициатива на скулптора Иван 

Русев, той е разположен в подножието на Пирин на площ повече от 10 дка. В парка са 

експонирани творби на български и чуждестранни автори, превърнали се в художествена 

реалност по време на ежегодните скулптурни акции с начало 1998  година. По време на 

пешеходна разходка посетителите могат да се насладят  на  невероятни пейзажи от 

Пирин и да се запознаят с произведенията на над 65 утвърдени имена в скулптурата от 

България,  Австрия, Индия, Япония, Холандия, Франция, Словакия, Румъния, Израел, 

Швеция, САЩ,  Канада  и  Мексико.   Има ефектно нощно осветление, акцентиращо 

върху отделни произведения и скулптурни елементи. 

 

http://www.pirin-np.com/html/4_sin.html
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Снимка 11. Скулптурен парк Илинденци -  «Мраморният град на изкуствата», Иван Русев.  
 

- Посетителски център в Струмяни 

 

 

В процес на изграждане е посетителски център, който ще представя природното и 

културно наследство на общината. Финансирането е осигурено от Програмата за 

развитие на селските райони на ЕС. 

 

1.18.2.2.Традиционни празници, обичаи, фестивали.  

първата събота на м. февруари 

- Празник на лозята и виното в Илинденци. Селото е прочуто с гроздето и 

произвежданото от него вино - керацуда. Сортът е донесен от бежанците от Егейска 

Македония, заселили се тук през 1912 година. Всяко семейство в селото отглежда от 0,5 

до 5 декара от този сорт грозде и произвежда вино от него. 

 7 април 

- Празник на Струмяни. 

21 май 

- Св.св. Константин и Елена. Традиционен общоселски събор в Струмяни. 

17 юли 

- Храмов празник на църквата „Св. Марина“ в Илинденци. 

1-3 август 

- Събор в Илинденци. 

септември 

- Международен скулптурен симпозиум на фондация “Арт център” Илинденци. 

Провежда се от 1998 г. по инициатива на скулптура Иван Русев. Голяма част от 

творбите, създадени по време на симпозиума, след това се експонират в Скулптурния 

http://sitekreator.bg/artcenterilindentci/Admin/__1.html
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парк "Илинденци". По време на пешеходната разходка в парка посетителите могат да се 

насладят както  на  невероятните природни  красоти, така и на монументалното 

съвременно  парково изкуство на над 65 утвърдени имена в скулптурата от 

България,  Австрия, Индия, Япония, Холандия, Франция, Словакия, Румъния, Израел, 

Швеция, САЩ,  Канада  и  Мексико. Представени са и работи на млади автори, които 

сега започват  творческата си дейност. 

 предпоследната седмица на октомври 

- Международен фолклорен фестивал “Малешево пее и танцува” в с. Микрево. 

Съществува от 2004 г. Участват български и чужди групи за автентичен фолклор. Има 

конкурсен характер. 
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1.19. ЛАНДШАФТ 

 

 При определяне ландшафтната структура на НП „Пирин“ се използват двете 

ландшафтни класификации разработени за страната – регионална и типологична(Петров, 

1997).Те са определени в План ’04.  

 Ландшафтите изпълняват основно социално-икономически функции в процеса на 

взаимодействие между човешкото обществото и природата, като удовлетворяват 

определени потребности  на обществото. За да могат да се определят специфичните 

функции, които те изпълняват е необходимо да се идентифицира тяхната структура. 

 За подробно изучаване на вертикалната и хоризонталната структура на 

ландшафтите на територията на НП се използват йерархични класификации. За 

ландшафта построяването на генетична класификация е възможно само на базата 

способността му да се запазва непроменен в процесите на неговото преустройство. Това 

свойство се отнася и до всички по-малки ландшафтни единици, които изграждат даден 

ландшафт като цяло и позволяват тяхното класифициране.Мащабът, в който са 

разработени регионалното и типологичното ландшафтно райониране на България е 1:400 

000. Точността при определяне принадлежността на даден ландшафт от тези две 

класификации не отговаря напълно за целите на територията на НП. За по-подробно 

характеризиране на структурата на ландшафтите от територията на НП „Пирин“ се 

прилага по-подробна система за класифициране – по вид на земно покритие. Видът на 

земното покритие дава физиономията на ландшафта и е относително траен във времето. 

Видът на земно покритие е лесно разпознаваем за местното население и улеснява 

процеса на определяне на специфичните и ценности, който те влагат в него. 

 За определянето структурата на ландшафта се използва ландшафтно-екологичния 

подход, който включва анализ и синтез на компонентите на ландшафта. Анализът е 

приложен при характеризиране на компонентите, които имат значение за формиране на 

ландшафтната структурата. Синтезът включва получаване на нова информация във вид 

пригоден за обособяване на структурни ландшафтни единици от различен ранг, 

определяне структурата на ландшафта и нейното картографиране – изготвяне на 

ландшафтна карта.  

 Възприема се схващането, че съвременните ландшафти са продукт от 

взаимодействието между природни и антропогенни фактори, т.е. определената 

ландшафтна структура на НП е вторична.  

 Определени се следните относително еднородни ландшафтни единици – горски, 

ливаден, скален, аквален и антропогенен ландшафт. При проведените теренни 

проучвания и срещи с местното население този вид схващане за ландшафтната 

структура се оказва най-лесно разпознаваем, тъй като видът на земното покритие дава 

физиономията на ландшафта, неговият външен облик и е относително траен във 

времето. 
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Ландшафт горски 

 Физиономичен компонент в този ландшафт егорско-дървесната растителност.Тя е 

силно повлияна от характера на климата, особеностите на релефа и скалната основа. 

Преобладаващата част от насажденията са смесени или чисти иглолистни.Тъй като 

парковата територия се характеризира с голямо разнообразие на ландшафт горски, за по-

подробното му описание се предлага разделянето му по вид и произход на дървесната 

растителност. Разделя се на следните разновидности: 

- Ландшафт горски с широколистни високостъблени насаждения.Разположен е 

изцяло в Средния планински пояс на бук с иглолистни. В структурата му участват 

кафяви горски почви, развити върху гнайси и гранити. Физиономичните му 

характеристики се формират от букови насаждения, разположени на много стръмни 

предимно сенчести склонове. 

- Ландшафт горски с широколистни издънкови насаждения. Среща се също в 

средния планински пояс на бук с иглолистни. Различава се от предходния по 

преобладаващото участие на издънкови насаждения от об. бук, единично се срещат об. 

габър и други. 

- Ландшафт горски с иглолистни насаждения с естествен произход. Тази 

разновидност на ландшафта е с най-голямо разпространение и е определяща за облика 

на горските ландшафти на територията на НП „Пирин“. Разпространена е в средния 

планински пояс от 900 до 2300 м н. в.  

 До 1700 м н.в. структурообразуващи компоненти са кафявите горски почви, а на 

места и рендзини. Скалният фундамент е представен от гранити, гнайси, мрамори и 

чакъли. Релефът се характеризира със стръмен и много стръмен терен, който формира 

както сенчести, така припечни изложения. Визуалния облик наландшафта тук се 

определя от иглолистни насаждения с участието основно на бял бор и по-рядко на об. 

смърч, об. ела и черен бор.  

 Над 1800 м н.в обликът на ландшафта се определя от насаждения на бяла и черна 

мура, и по-рядко от бял бор и об. смърч. 

- Ландшафт горски с иглолистни култури. В структурата на тази разновидност на 

горския ландшафт участват иглолистни култури разположени в средния планински пояс 

от 1000 до 2100 м н.в. Те заемат припечни и сенчести терени със стръмен и много 

стръмен наклон. Почвите са кафяви горски и тъмноцветни горски, развити върху 

гранити, гнайси, мрамори и чакъли. В състава на културите участват основно чисти и 

смесени насаждения от бял бор, и по-рядко от об. смърч, об. ела и черен бор. Над 1700 

м.н.в като структурообразуващ компонент се проявяват и тъмноцветните горски почви. 

В състава на културите основно участват бяла и черна мура. 

- Ландшафти на храсталачни клекови формации.Поради своя специфичен облик и 

функции над горната граница на гората клековите формации могат да се отделят като 

самостоятелна ландшафтна разновидност. Тези ландшафти имат водоохранно, 

противоерозионно и естетическо значение над горната граница на гората в субалпийския 

подпояс на високопланинския пояс.Разпространени са на много стръмни терени, като на 

сенчести изложения достигат до 2400 м н.в., а на припечни се изкачват до 2600 м н. в.В 

структурата на тези ландшафти участват планинско-ливадни почви, развити върху 

гранити, гнайси, мрамори и чакъли. 
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Извод: Ландшафт горски се характеризира вътрешното закономерно териториално 

разделяне на ландшафти от по-нисък таксономичен ранг, с пълна вертикална структура и 

със сезонни и годишни ритмика оформящи динамиката в неговия облик.Не са 

констатирани сериозни промени в последните 10 години. Ландшафт горски притежава 

устойчивост и възможност за самоорганизиране и саморегулиране. 

 

Ландшафт ливаден 

 Към него се отнасят природно-териториални комплекси, в които отсъства 

дървесна растителност. Физиономичен белег за ландшафта са ливадните тревни 

съобщества. В зависимост от ползването им в миналото ливадните ландшафти  могат да 

се разделят на две разновидности – ливадни ландшафти и ландшафти на 

високопланинските пасища. 

- Ливадни ландшафти. Тази разновидност се формира от поляни и просеки в 

средния планински и високопланинския пояси, до 2600 м н. в. Ландшафтът се 

характеризира с открити тревни пространства с вторичен произход. 

Структурообразуващи компоненти в него са гранити, мрамори и гнайси и развити върху 

тях кафяви горски, тъмноцветни горски и планинско-ливадни почви. 

- Ландшафти на високопланински пасища. Представляват открити тревни 

пространства с вторичен произход развити върху планинско-ливадни почви, в средния 

планински и високопланинския пояси, до 2600 м н. в.В миналото са били подложени на 

интензивна паша. В структурата на тревните съобщества участват най-често 

представители на родовете Острицови, Сложноцветни и Житни. 

 

Ландшафт аквален 

 Водещ и физиономичен компонент в ландшафт аквален са повърхностните води. 

От разновидностите на ландшафт аквален, на територията на НП „Пирин“ се срещат: 

- Ландшафт аквален речен– в структурата на речните ландшафти се включват 

водосборитена реките заедно с техните притоци. 

- Ландшафт аквален езерен–в структурата му участват естествените глациални 

езера и мочурищата. Езерата са разпространени във високопланинския пояс между 2000 

и 2700 м н. в. 

 

Ландшафт скален 

 Скални ландшафти са формирани от открити на повърхността скали в 

територията на НП „Пирин“. Изградени са само от един ландшафтен компонент, който е 

с водеща и физиономична функция. Характеризират се с резки граници, спрямо 

съседните ландшафти. Тяхната специфична форма и облик са продукт от 

взаимодействието между ендогенни и екзогенни природни сили – грохоти, сипеи, скални 

образувания, морени. В зависимост от произхода, химичния и минерален състав на 

скалите се срещат следните разновидности на скалните ландшафти: 

- Ландшафт скален масивен интрузивен. В структурата му е изградена участват 

гранити. 

- Ландшафт скален метаморфен карбонатен. В структурата му участват мрамори. 

- Ландшафт скален метаморфен силикатен. В структурата му участват гнайси. 

- Ландшафт скален седиментен силикатен.В структурата му участват чакъли. 
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Като специфична разновидност могат да се отделят и пещерните ландшафти. Те са 

разположени основно във високопланинския пояс. Те са свързани с разпространението 

на докамбрийските мрамори. 

 

Ландшафт антропогенен 

 В зависимост от вида на антропогенната дейност, оказала влияние за 

образуването на антропогенните ландшафти, на територията на парка се срещат 

следните разновидности: 

- Ландшафт антропогенен комуникационен– тук се отнасят всички природо-

териториални комплекси, в които антропогенното въздействие се изразява в 

строителство на различни категории пътища, включително горските, както и 

електропроводи, паркинги, ски писти и влекове. 

- Ландшафт антропогенен индустриален– заема ограничена площ на територията 

на бивша кариера. 

- Ландшафт антропогенен селищен– към него се отнасят природо-териториални 

комплекси, в които присъстват антропогенни елементи – сгради на заслони, хижи, 

планински вили и бази, хотели, бунгала, селскостопански комплекси (мандри, обори и 

др.), дворни места и други. 

 Тези ландшафтни разновидности характеризират детайлно хоризонталната и 

вертикална ландшафтна структура на НП. Те са относително еднородни ландшафтни 

единици и на базата на тях е съставена Карта на ландшафтна структура на НП „Пирин“ – 

Приложение 1.19.1.2. Ландшафтната карта на НП представлява образно-знаков модел, 

който разкрива структурата, динамиката и функционирането на ландшафтите от 

съответния таксономичен ранг. 

 

Социално-икономическите функции на ландшафтите се определят от целите на 

обществото. Основните социално-икономическите  функции, които ландшафтите 

изпълняват са производствена, средообразуваща и природозащитна.  

 

Производствената функция на ландшафтите от територията на НП е свързана главно с 

потенциала за добив на дървесина. Тази функция се изпълнява от ландшафт горски. На 

територията на НП има уникални горски ландшафти, даващи облека на парка като цяло. 

Възможностите за изпълняването на производствени функции на ландшафт горски са 

ограничени и се регламентират от Функционалното зониране на парка.  

 

Средообразуваща функция на ландшафтите от НП е свързана главно с основните 

фактори на живота на хората като състав на атмосферния въздух, качество на водата, 

естетическо разнообразие. Тези функции се изпълняват от ландшафти горски, аквален, 

ливаден и скален. На територията на НП ландшафтите имат възможност да изпълняват и 

други средообразуващи функции свързани с осигуряване на условия за спорт и 

рекреация. Възможностите за изпълняването на тези функции са ограничени и се 

регламентират от Функционалното зониране на парка.  

 

Природозащитната функция на ландшафтите на територията на НП са свързани с 

регулирането на елементи или компоненти на ландшафта при изпълняването на дадена 

функция като: направата на противоерозионни мероприятия върху стръмни склонове, 

поставяне на съоръжения за снегозадържане, създаване на хранилки за застрашен видове 
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от фауната и др. Тази функция може да се изпълнява от ландшафти горски, ливаден, 

аквален, скален и антропогенен. 

 Степента на повлияване на ландшафтите от територията на ПР от антропогенна 

дейност се оценява като средна. Това е така, тъй като територията на ПР съчетава 

разнобразна природоохранна, средообразуваща и частично производствена функции. 

Идентифициране на ландшафта, вземайки под внимание специфичните ценности, 

които заинтересованите страни и населението му придават 

 За идентифициране на специфичните ценности на ландшафтите от територията на 

НП се използва методът на теренните проучвания, както и анализ на данни от ГИС. При 

проведените теренни проучвания и срещи с местното население отново се възприема 

схващането за диференциране на ландшафта по вид на земно покритие и неговият 

външен облик. 

 Чрез теренните проучвания e набрана  изходна информация за ландшафта. 

Извършено е чрез предварително разработен на маршрут във вертикална посока, с цел 

проследяване на промените в отделните компоненти на ландшафта, с промяната на 

надморската височина и възможностите за тяхното визуално възприемане и естетическа 

оценка. 

 От база данни в ГИС са използвани данни за характеристиките на ландшафтните 

компоненти и техните елементи. 

 Релеф – разчлененост, трайни нарушения, потенциални панорами в зависимост от 

наклона и др.; 

 Скали – наличие на показващи се на повърхността отделни скали или скални 

групи; 

 Води – наличие на естествени езера, чисти води на реки; 

 Почви – наличие на ерозионни процеси; 

 Води – наличие на замърсеност на водите; 

 Растителност – наличие на естествена горска растителност, поляни, пасища; 

 Антропогенни елементи – инфраструктурни обекти, пътища и др. 

 Проведени са разговори с местното население относно какви специфични 

ценности те му придават и са важни за тях. 

 На базата на тези проучвания могат да се направят следните изводи. 

 Естетическото въздействие на ландшафт горски се характеризира с 

физиономичност и динамика. Основният физиономичен компонент е горско-дървесната 

растителност. Динамиката зависи от промените в горските фитоценози и може да има 

ежедневен цикъл (сутрин, обед и вечер, при това със светлосенките) и сезонен цикъл 

(пролетен, летен, есенен, зимен, когато зрителното въздействие е различно).  

 Въздействието от смяната на сезонните цикли е най-чувствително при ландшафт 

горски широколистен, поради вегетационните особености на широколистните видове. С 

много високи естетически качества се оценяват горски ландшафти, в които основен 

физиономичен и структурен елемент са високостъблени насаждения на об. бук – 

ландшафт горски с широколистни високостъблени насаждения. Особено силно е 

естетическото въздействие на об. бук през зимния сезон, когато сивата кора на стъблата 

му контрастира с зеления цвят на иглолистните видове доминиращи в НП „Пирин“. 

Впечатляващо красиво е и есенното обагряне на листата, което също контрастира на 

фона на иглолистните гори на Пирин. 
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 Ландшафт горски широколистен с издънкови насаждения и ландшафт горски с 

иглолистни култури изпълняват основно противоерозионни и водоохранни функции. 

При тях естетическото въздействие може да бъде различно в зависимост от 

разстоянието, от което се наблюдават. Например отблизо оценката е възможно да не 

бъде висока поради спецификата на издънковите насаждения – наличие на криви стъбла,  

множество издънки, по-често проявление на болести и вредители, и т.н. От друга страна 

в тези насаждения могат да бъдат наблюдавани интересни форми на отделни дървета 

или групи. Не може да се отрече, че при по-голямо разстояние общото впечатление от 

зеления склоп на гората на НП „Пирин“ е изцяло положително и запълват впечатлението 

за красотата на планината. Иглолистните насаждения в тези ландшафти независимо, че 

са изкуствено създадени култури поддържат възприемането за високопланински 

ландшафт, чието възприятие винаги е положително. 

 Ландшафт горски с иглолистни насаждения с естествен произход също 

притежава високи естетически качества. Като обекти с висока ценност и принос към 

положителното възприятие за красота, могъщество и сила на природата на НП „Пирин“, 

са насажденията от бяла и черна мура, в които се срещат вековни дървета излъчващи 

огромното величие на природата. Характерен пример е Байкушевата мура, която е 

символ на дълговечност. Като цяло този ландшафт е доминиращ за територията на НП и 

определя обликът му, като красив, неповторим и същевременно досегаем.  

 Ландшафти на храсталачни клекови формации. Създават своеобразно  визуално 

възприемане ландшафт, чрез спецификата на стъблата на клека, които оцеляват при най-

неблагоприятните климатични условия в планината. Създават естественият преход 

между ландшафт горски и ливаден, което затвърждава впечатлението за желаната 

естествена и неподправена среда на НП „Пирин“.  

  Естетическата ценност на ландшафтите от територията на парка може да бъде 

временно нарушена. Това се случва при проява на екстремни природни явления като 

ветровали, ветроломи, снеголоми, лавини и др. могат да увредят дървесната 

растителност.   

 

Ландшафт ливаден  

 Както ландшафт горски, така и ландшафт ливаден притежава специфична сезонна 

динамика. Високопланинските пасища и поляни осигуряват плавен преход между 

клековите храсталаци и първичните скални ландшафти. През топлото полугодие 

повишават особено силно естетическите качества на субалпийския и алпийския 

подпояси с богатия флористичен състав. Създават усещане за непокътнатост и хармония 

на природата.   

 Високопланинските ливади и пасища осигуряват перспективи към близки и 

далечни панорами от територията на НП „Пирин“и завършват цялостното възприемане 

на Пирин като една от най-красивите планини. 

 

Ландшафт скален 

 Ландшафт скален от територията на НП „Пирин“ образува твърде интересни и 

уникални релефни форми, които имат висока естетическа стойност. Със своята сезонна 

динамика скалните ландшафти повишат естетическото възприемане на парковата 

територия като цяло. През зимните месеци снежната покривка по високите върховете на 

Пирин омекотява визуалното възприемане на ландшафта, като същевременно 
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контрастира с зеленият цвят на иглолистните гори. През летните месеци отсъствието на 

растителната компонента засилва усещането за надмощието и силата на природата.  

Разнообразието от уникални форми – скални реки, сипей, зъбери, циркусни била, 

гребени, морени и т.н., рязко подчертава алпийския тип релеф и величието на планината.  

 

Ландшафт аквален 

 От всички ландшафтни компоненти, водата е тази, която повишава в най-голяма 

степен естетическите качества на ландшафта.  

Естествените езера на територията на НП „Пирин“, със своите чисти води, са 

притегателен център за много туристи. Пейзажните форми на естествените водни 

огледала създават усещане за хармония в природата. Същевременно рязката 

хоризонтална граница между сушата и водата създава контраст на цветовете. Тези 

ландшафти притежават изключителна живописна ценност. 

 На територията на парка има множество реки и потоци. Течащите води се 

възприемат не само зрително, но и сетивно – чрез шумът на течащата вода. Освен това 

водните течения създават и специфични микроклиматични условия, които най-силно се 

усещат през летните месеци. Речните долини придават по-голяма живописност на 

ландшафта. Всичко това прави реките и потоците  в парка предпочитани за 

рекреационен и познавателен туризъм. 

 С най-ниски естетически качества е ландшафт антропогенен, където 

антропогенната дейност е довела до замърсяване на ландшафтни компоненти, 

унищожаване на биоразнообразие, ерозия на почвата, минна дейност и др. В зависимост 

от интензивността на антропогенното въздействие ландшафтите се разделят на: 

- Антропогенно модифицирани ландшафти, при които са настъпили количествени 

изменения в параметрите, на някои от компонентите, например: бракониерски сечи, 

ерозионни процеси, пожари, ски писти, горски пътища, шосета и др. 

- Антропогенно трансформирани ландшафти, при които промените в компонентите 

са довели до изменения в структурата им, например: изоставена кариера, сгради и 

съоръжения обслужващи ски зоната, други сгради и съоръжения на ВиК, 

Електроразпределение и др. 

Степента на естественост на антропогенните ландшафти се оценява като ниска, тъй като 

в тях преобладава антропогенната дейност. Наличието на антропогенни явления и 

процеси (сгради, далекопроводи, шосе и др.) нарушава ландшафта и намалява неговите 

естетически качества и възможност за самовъзобновяване. 

 Като мерки за подобряване на естетическите качества на ландшафта и 

същевременно запазване на изключителното биологично разнообразие на територията 

му могат да се предложат следните мерки: 

- Да се активизира участието на местното население и заинтересованите страни в 

опразването и възстановяването на ландшафтите чрез изпълняването на конкретни 

дейности. Например организиране на дни за почистване на парка, ремонт на 

туристически пътеки и инфраструктура, опазване на биологично разнообразие и т.н.  

- Да се направи проект за уеднаквяване на парковата мебел – табели, указателни 

знаци, пейки, заслони, места за пикник, парапети и т.н., като е желателно използване на 

естествени материали налични на територията на НП – дървен материал, камъни. 

- Да се увеличат информационните и образователни дейности за популяризиране 

на биологичното и ландшафтно разнообразие на НП. 
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1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 При разработката на настоящия доклад е използвана официална информация, 

събрана от Годишните доклади за състоянието на ОС на РИОСВ – Благоевград, 

Националните доклади за състоянието на ОС-ИАОС, Общински програми и доклади, 

Доклади на Басейнова дирекция-Благоевград, научни разработки.  Той е допълнен с 

резултатите от теренни замервания за установяване на зависимости и специфики по 

отношение на типични и атипични фактори, влияещи върху режима и разпределението 

на абиотичните фактори, с анализи по различните компоненти на околната среда от 

проучвания на експертите, разработващи раздел Абиотични фактори, от 

инвентаризацията на НП Пирин,както и.собствени анализи, впечатления и посещения на 

терен. 

 

 Поради спецификата на раздела, обхващащ компоненти на околната среда като 

въздух, води, радиация, които се отличават с голяма динамика, както и управление на 

отпадъци, който зависи от депа на известно разстояние, са събрани и анализирани данни, 

както от територията на НП „Пирин“, така и общините около него. 

 

 Мониторингът на компонентите на околната среда се извършва от РИОСВ 

Благоевград и лабораторният комплекс на Изпълнителната агенция по околна среда 

гр.София и обхваща всички общини на територията на РИОСВ-Благоевград. 

 

 Общините, които са на територията на НП Пирин и в непосредствена близост са: 

 

 Община Разлог 

 Община Банско 

 Община Гоце Делчев 

 Община Сандански 

 Община Струмяни 

 Община Кресна 

 Община Симитли 
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Анализ на компонентите на ОС от наличната официална 

информация 
 

Анализът на състоянието на компонентите на околната среда (въздух, води, земи и 

почви с ерозия, отпадъци, шум и радиация) е направен въз основа на официална 

информация съдържаща се в: 

 

 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - 

БЛАГОЕВГРАД ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА -2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

 Национални доклади за състоянието на околната среда в Р. България – ИАОС-

МОСВ– 2008-2012 

 Доклади от Басейнова дирекция на Западно беломорски район – Благоевград 

 Общински програми и отчети на общините в и в близост до НП Пирин 

 Информация от Предишни отчети по отношение на управлението на Парка 

 ПУ на НП Пирин – 2004 

 Отчети относно състоянието на Парка към ЮНЕСКО 

 Данни от експертите разработващи Абиотични фактори - Мониторинг 

 Научни разработки 
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1.20.1. Качество на атмосферния въздух  

 

Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на 

РИОСВ- Благоевград като част от НСМОС – подсистема „въздух”. 
 

 Законът за чистотата на атмосферния въздух урежда условията, реда и начина за 

оценка и управление качеството на атмосферния въздух (КАВ) за провеждането на 

държавната политика по управление на ООС. 

 Качеството на атмосферния въздух (КАВ) е компонент на ОС, който се отличава 

с динамика и има както локално и регионално, така и глобално измерение. Ето защо 

данните получени от постоянния и периодичен контрол и техния анализ  не могат да 

бъдат ограничени само на територията на Парка, а обхващат най-малко и околните 

общини. 

 Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в област Благоевград се оценява чрез 

анализ на получените от пункта за мониторинг (АИС - Благоевград) данни и сравнение 

на измерените концентрации за контролираните замърсители с нормите за КАВ, 

установени с нормативни актове (национални и на ЕС).Съгласно изискванията на чл. 11, 

Приложение № 6 от Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.58/2010 

г.), АИС – Благоевград е градски фонов пункт, разположен в застроената част на града, 

без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности. Обхватът на 

АИС – Благоевград,оборудвана със стандартен набор метеорологични параметри 

(СНМП), е 100 м - 2 км, Изпитванията се извършват съгласно – БДС ISO 10 473, БДС EN 

14 212, БДС EN 14 211, БДС EN 14 625, БДС EN 14 662-2. АИС – Благоевград 

контролира основните показатели за КАВ по чл.4 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух (Директива 96/62/ЕС), 2 допълнителни (Toluene и P-Xylene). 

 КАВ се контролира и в отделните общини на територията на РИОСВ-

Благоевград. Общините, които се намират на територията на НП Пирин и в околностите 

му са:Община Разлог, Община Банско,  Община Гоце Делчев, Община Сандански, 

Община Струмяни,Община Кресна, Община Симитли. 

 

 Община Разлог 

 

На територията на общината се контролират 68 обекта по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух:  

 Контролират се 4 бр. обекти с измерване на емисиите - две мандри - “Матанд” 

ООД, с. Елещница и ЕТ „Велес – Костадин Велев“, “Магнетик Хед Текнолоджис” 

АД, „НПМ Трейдинг“ ООД, подобект ПКЦ към бороварна инсталация, който 

работи сезонно. Периодични измервания през 2013 г. показват спазване на 

нормите за допустими емисии за горивни процеси.  

 

 В общината са застъпени и фирми с дървообработваща дейност (“Белар антик” 

АД, “Балканстрой” АД, „Техноууд” ЕАД, „Пирин пеллет“ ООД и др.), които 

отделят в атмосферния въздух дървесен прах и ЛОС. Дървообработващите фирми 

са съоръжени със сухи циклони за отделяне на дървесния прах и 

стърготини.“Белар антик” АД разполага с ефективни пречиствателни съоръжения 
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за отработените газове след лакозаливните кабини.Периодични измервания 

показват спазване на нормите за допустими емисии. „Техноууд” ЕАД и 

„Пиринпеллет“ ООД притежават инсталации за производство на пелети, които 

подлежат на контрол  чрез измерване. Извършените СПИ и контролни 

измервания на инсталацията на „Техноууд“ ЕАД, показват, че дружеството не 

спазва нормата за допустими емисии по показател „прах“, съгласно Наредба № 

1/2005 г.  

 

 Всички бензиностанции отговарят на техническите изисквания за ограничаване 

на емисиите от летливи органични съединения - фаза І за улавяне на бензиновите пари. 

За замърсяване на атмосферния въздух през зимния сезон в град Разлог съществено 

влияние оказват емисиите от битовото отопление и отоплението на административните 

сгради (локални горивни източници на твърдо гориво – дърва и въглища) - “малки” и 

много на брой.  

 Атмосферният въздух в община Разлог допълнително се натоварва с емисии на 

вредни вещества, отделяни в резултат на чести случаи на самозапалване на отпадъците 

депонирани на общинското депо. 

 

 Община Банско 

 

На територията на общината се контролират 27 обекта по ЗЧАВ:  

 

 “Пиринска мура” АД и “Далкия България” ЕАД (отоплителна централа на 

биомаса) се контролират за емисии на вредни вещества от горивни източници.“Далкия 

България” ЕАД използва централата от м. 09.2013 г. и до края на 2013 г. не са 

извършвани измервания. “Пиринска мура” АД и „ЗТА“ АД се контролират като 

източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и емисии от галванични 

инсталации. „Пиринска мура” АД е променила технологията си, в резултат на което през 

2012 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и 

не разработва ПУР.„ЗТА” АД има инсталация за отлагане на метални покрития 

(галваничен цех). Извършените СПИ показват спазване на нормите за допустими 

емисии. 

 

 Емисиите от битовото отопление и дървообработване оказват влияние върху 

състоянието на атмосферния въздух. 

Бензиностанциите в общината -“Петрол” АД, “Лукойл България“ ЕООД, “ЕКО- 

България“ ЕАД, “OMW България “ ЕООД, са приведени в съответствие съгласно 

изискванията на Наредба № 16/1999 г. и не нарушават целевите норми за допустими 

емисии на ЛОС - фаза І за улавяне на бензиновите пари. 

 

 Община Гоце Делчев 

 

На територията на общината се контролират 40 обекта по Закона за КАВ:  

 

 Контролираните обекти с неподвижни източници на емисии, подлежащи на 

измервания са: "Хера 2006" ООД, гр. Гоце Делчев, "Наталия ММ" ООД, гр. Гоце Делчев, 

"БКС" ЕООД, гр. Гоце Делчев, "Орбел 2001" АД и "Пиринтекс" ЕООД. Представените 
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доклади от извършени периодични измервания, показват спазване на нормите за 

допустими емисии  

 Някоиот парово-котелните централи в град Гоце Делчев са преустановили 

експлоатация. 

– ателие за химическо чистене, собственост на „Кис 

Бон“ ООД.  и “Пиерик груп” ООД,  с инсталация за производство на обувки.  През 2012 

г. Няма установено превишение на  праговата стойност за консумация на разтворители 

съгласно Наредба № 7/2003 г.  

 В общината “Пиринпласт” АД , "Пиринтекс" ЕООД, "Наталия ММ" ООД, 

"Меркез" ООД прилагат мерките за контрол, поддръжка и сервиз на използваните в 

производството охлаждащи инсталации за ограничаване на емисии на 

озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове.  

 Всички бензиностанции на територията на общината - “Лукойл България” ЕООД, 

"УНО- 58" ЕООД, "ИПМ" ООД, “ЕКО -България” ЕАД, "Петрол" АД и др., отговарят на 

техническите изисквания за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения 

емитирани по време на пълнене на резервоарите - фаза І за улавяне на бензиновите пари. 

 

 Емисиите от автомобилния транспорт и битовото отопление замърсяват 

атмосферния въздух. Автогарата е в централната част на града, което допълнително 

натоварва атмосферния въздух. 

 За ограничаване на емисиите на парникови газове при депониране на твърди 

битови отпадъци, в Регионалното депо на общината се изгражда съвременна 

газоотвеждаща система за улавяне на биогаз и последващото му обезвреждане.  

  

 Община Сандански 

 

 На територията на общината се контролират 38 обекта по Закона за ЧАВ 

 Контролираните обекти с неподвижни източници на емисии са 5 бр., съгласно 

Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, 

бр.64/2005 г.) - „Интерхотел Сандански“ АД, „Мело- 98“ ООД, оранжериен комплекс с. 

Дамяница, „МБАЛ - Св- Врач“ ООД, гр. Сандански, „Ново тех“ ООД, с. Ново Делчево, 

„Лийв Табако А. М.“ АД, гр.Сандански.Извършените собствени периодични измервания 

през 2013 г. показват спазване на нормите за допустими емисии. 

 “Медика” АД, “Интерхотел Сандански” АД, “Примотрейд” ЕООД, “Гилд Груп” 

ЕООД, “Винпром Дамяница” АД, “Салвамед” АД, Магазини “Билла”, „Кауфланд 

България“ ЕООД и др. обекти в общината прилагат мерките за контрол, поддръжка и 

сервиз на използваните стационарни климатични и хладилни инсталации, за 

ограничаване трансграничното замърсяване на атмосферата с емисии на 

озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове.  

 “Салвамед” АД извършва дейности с употреба на органични разтворители, 

съгл.Наредба № 7/2003г. Операторът ежегодно представя в РИОСВ – Благоевград, План 

за управление на разтворителите (ПУР) и доклади за изпълнение на планираните мерки 

за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата. “Салвамед” АД  поддържа 

съответствие с нормите за допустими емисии на ЛОС.  
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 “Малинов Инвест” ЕООД разполага с инсталация за химическо чистене, 

подлежаща на контрол за спазване на НОЕ за ЛОС.През 2013 г. дружеството е 

преустановило експлоатацията на инсталацията за химическо чистене. 

 Все още има обекти, които не са регистрирали наличните климатични и хладилни 

инсталации, и термопомпи съдържащи повече от 3 кг хладилни агенти, класифицирани 

като озон разрушаващи вещества или флуорирани парникови газове сервизи, които не 

представят ежегодно информация съгласно нормативните изисквания.  

 

 Бензиностанциите, отговарят на техническите изисквания за ограничаване на 

емисиите от летливи органични съединения - “Лукойл- България” ЕООД, “ОМВ 

България”ЕООД, “Драки” ЕООД, “ НСБ- Комерс 2001” ЕООД, “Сакса” ООД са 

оборудвани са с херметични свързващи системи, улавящи бензиновите пари при 

зареждане на подземните резервоари на бензиностанциите, съгл. изискванията на 

Наредба№ 16/1999г.  

 

 За ограничаване на емисиите на вредни вещества и парникови газове – метан при 

депониране на твърди битови отпадъци, в Регионалното депо на общината се изгражда 

съвременна газоотвеждаща система за улавяне на биогаза, образуван в тялото на депото 

и последващото му обезвреждане и оползотворяване.  

 

 Община Струмяни 

 

Локален източник на емисии от мраморен прах в общината е „Бумар” ООД.  -  През 2013 

г. не са констатирани нарушения на НДЕ по показател „прах”.  

 

 В общината няма дейности, свързани с контролирана употреба на органични 

разтворители.През зимния отоплителен сезон, замърсяването на въздуха е основно от 

бита - за отопление на жилища и административни сгради. 

 

Бензиностанциите на територията на общината са приведени в съответствие. 

 

 Община Кресна 

 

Контролираните обекти с измерване, съгл. Наредба № 1 от 2005 г. са: 

 „Енергоремон Кресна” АД,- извършва собствени периодични измервания, 

съгласно условията в издаденото Комплексно разрешително, за съдържание на 

прах, серен диоксид , азотни оксиди, въглероден монооксид и др. в изходящите 

газове от леярски цех и пещите за претопяване на метали. Няма нарушение на 

установените норми 

 „Алт Ко“ АД - оранжериен комплекс, гр. Кресна - ПКЦ в оранжерии на „Алт Ко“ 

АД е на гориво природен газ. Измерванията показват спазване на нормите за 

допустими емисии. Дружеството притежава разрешително за емисии с парникови 

газове /РЕПГ/, издадено по реда на ЗООС. 

 ЕТ „Мейл Комерс - Илиян Тодоров“- инсталация за производство на пелети - 

установено е неспазване на нормите за допустими емисии по показател „прах“за 

2013 
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Бензиностанциите отговарят на изискванията за ограничаване емисиите на ЛОС- фаза І 

за улавяне на бензиновите пари. 

 

През зимния отоплителен сезон, замърсяването на въздуха в общината е основно от 

бита, за отопление на жилища и административни сгради. 
 

 Община Симитли 

 

Контролираните обекти с неподвижни източници на емисии са 3, съгласно Наредба № 1 

от 2005 г. 

 Асфалтовата база на “Пиринстройинженеринг” АД 

Базата  работи сезонно и епизодично. През 2013 е установено няколкократно 

намаляване на НДНТ, а именно въвеждането в експлоатация на нова 

асфалтосмесителна инсталация, с пречиствателно съоръжение “ръкавни филтри”. 

 “Фурнир пласт” ЕООД  

Поради неспазване на нормите за допустими емисии на „Фурнир пласт” ЕООД, е 

наложена текуща месечна санкция за 2013. 

 “Росела” АД, обект оранжерии 

Емисиите са в рамките на допустимите концентрации.  

 

Бензиностанциите на територията на общината са приведени в съответствие с 

изискванията за фаза І за улавяне на бензиновите пари. 
 

През зимния отоплителен сезон, замърсяването на въздуха в общината е основно от бита 

- за отопление на жилища и административни сгради. 

 

 Кратка обобщена оценка за качеството на атмосферния въздух на територията, 

контролирана от РИОСВ - Благоевград за 2013 (източник: ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -2013): 

 

От изложеното до тук, могат да се направят следните заключения за състоянието на 

атмосферния въздух в разглеждания район:  

 Атмосферният въздух на територията  контролирана от РИОСВ – Благоевград, 

където попада и НП Пирин  е с  много добро качество.  

 Качеството на атмосферния въздух е нарушено единствено по показател 

ФПЧ10(фини прахови частици) и това продължава да бъде основен проблем за 

качеството на атмосферния въздух не само за разглеждания район, но и за цялата 

страна (източник ИАОС – Национални доклади за състояние на ОС, 2006-2012), 

преди всичко в населените места.  Основни фактори за превишенията са ползването 

на твърди горива за отопление, автомобилният транспорт и неподдържана пътна и 

прилежаща инфраструктура. През всички години са регистрирани превишения на 

СДН и СГН за ФПЧ10; 

 През 2013 г. на територията контролирана от РИОСВ – Благоевград, са обхванати за 

текущ контрол, включително чрез задължаване за провеждане на собствен 

мониторинг, всички по-съществени неподвижни източници на емисии.  

 При промишлените източници не са констатирани съществени превишения на 

нормите за допустими емисии.  
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 За територията на Парка няма текущ мониторинг за КАВ. Констатирани са 

спорадично замърсявания с ФПЧ10 от автомобилния транспорт и от строителни 

работи. 

1.20.2. Води  

 

 Опазването на повърхностните води от замърсяване обхващат  поречията на 

реките Струма и Места. Информацията използвана в доклада е на базата на извършени 

проверки за изпълнение на условията и изискванията, поставени в разрешителните за 

заустване и по условия на издадени Комплексни разрешителни, в това число: спазване 

на индивидуалните емисионни ограничения и изпълнение на плана за собствен 

мониторинг на отпадните води.  

 Анализирани са и действащите пречиствателни станции за отпадни води на 

населени места и промишлени обекти в района и около НП, както и по-малките 

предприятия с локални пречиствателни съоръжения, които  работят периодично, с 

нарушен режим на пречиствателните съоръжения. 

Качеството на повърхностните води са разгледани по поречия и обхващат и общините 

извън територията на Парка.  

 

1. Повърхностните води  

 

 1.1.Източници на отпадни води:  

 

Информацията, използвана за анализ на състоянието на повърхностните води на 

територията на Парка е ползвана от РИОСВ – Благоевград, която осъществява контрол 

на:  

 обектите, които формират отпадни води;  

 обектите, които формират отпадни води с емисии на опасни и вредни вещества;  

 изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за ползване на 

водни обекти за заустване на отпадни води, издадени по Закона за водите и 

комплексните разрешителни и по ЗООС, в т.ч. собствен мониторинг на дадените 

обекти. 

  

 Основни източници на отпадни води са градските канализационни мрежи и по-

големите промишлени обекти, заустващи отпадни води в селищните 

канализации.Голяма част от населените места в териториалния обхват на Парка са с 

изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от ВиК дружества.На 

територията на около Парка има една действаща градска пречиствателна станция за 

отпадни води - ГПСОВ гр.Разлог. Изградените локални пречиствателни станции и 

съоръжения се поддържат сравнително в задоволително техническо и експлоатационно 

състояние. 

 За обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти има изготвен 

списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от министъра на околната 

среда и водите.Промишлените предприятия, ползващи водни обекти, се проверяват и се 

извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. 
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Таблица 1.20.1. Обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, 

които подлежат на задължителен контрол през 2013 г. 
 Наименование  Населено място  Община  Място на заустване  

1  

Община Благоевград, 

Канализационна система с ПСОВ 

гр.Благоевград  

гр. Благоевград  Благоевград  р. Струма  

2  
„ 26 май“ ЕООД гр.Благоевград, 

Галваничен цех с. Покровник  
с. Покровник  Благоевград  р. Струма  

3  

„Агромах” ЕООД с.Бело поле, 

ТМСИ и асфалтова база с. Бело 

поле  

с. Бело поле  Благоевград  р. Струма  

4  
Община Симитли, Канализационна 

система гр. Симитли  
гр. Симитли  Симитли  р. Струма  

5  
Община Симитли, Канализационна 

система с. Черниче  
с. Черниче  Симитли  р. Крупнишка  

6  

„В и К” ЕООД гр.Кресна, 

Канализационни колектори гр. 

Кресна, с. Сливница и с. Долна 

Градешница  

гр. Кресна, с. Сливница и с. 

Долна Градешница  
Кресна  р. Струма  

7  

Община Струмяни, Външен 

Канализационен колектор – с. 

Струмяни  

с. Струмяни  Струмяни  р. Струма  

8  

Община Струмяни, Външен 

Канализационен колектор – с. 

Микрево  

с. Микрево  Струмяни  р. Струма  

9  

Община Сандански, 

Канализационна мрежа с ПСОВ с. 

Вълково  

с. Вълково  Сандански  р. Струма  

10  

Община Сандански, 

Канализационна система гр. 

Сандански  

гр. Сандански  Сандански  р. Санданска Бистрица  

11  
„Дамяница”АД с.Дамяница, 

Винарна с. Дамяница  
с. Дамяница  Сандански  

отводнителен канал р. 

Струма  

12  

Община Сандански, 

Канализационен колектор с.Ново 

Делчево  

с. Ново Делчево  Сандански  р. Склавска  

13  
Община Петрич, Канализационна 

система гр.Петрич  
гр. Петрич  Петрич  р. Струмешница  

14  

Община Петрич, Външен 

канализационен колектор за с. 

Михнево и с. Кърналово  

с. Михнево  Петрич  р. Струмешница  

15  

„Бест пластик“ ООД с. Капатово, 

Цех за рециклиране на пластмасови 

отпадъци с. Капатово  

с. Капатово  Петрич  р. Мелнишка  

16  
Община Якоруда, Канализационни 

колектори гр. Якоруда  
гр. Якоруда  Якоруда  р. Места  

17  
„Меандър“ ООД гр. София, Мандра 

с. Черна Места, общ. Якоруда  
с. Черна Места  Якоруда  

р. Дрещенец, приток на р. 

Черна Места  

18  

„Община Белица, Канализационна 

система гр. Белица, с. Краище, с. 

Горно Краище и с. Дагоново,  

гр. Белица  Белица  р. Места  

19  
„Екоинженеринг-РМ”ЕООД 

гр.София, ПСОВ с.Елешница  
с. Елешница  Разлог  Вълчо дере, р.Места  
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20  
Община Разлог, Канализационна 

система с ПСОВ гр. Разлог  
гр. Разлог  Разлог  р. Изток  

21  
ЕТ”Векир- Радка Бележкова” с. 

Годлево, Манда с. Годлево  
с. Годлево  Разлог  р. Радоновец  

22  
Община Банско, Канализационна 

система гр. Банско  
гр. Банско  Банско  р. Глазне  

23  

„Юлен“АД гр. Банско  

Канализационна система с ПСОВ 

“Бъндеришка поляна“  

Ски зона гр. Банско  Банско  р. Бъндеришка  

24  

Юлен“АД гр. Банско  

Канализационна система с ПСОВ 

“Шилигарника“  

Ски зона гр. Банско  Банско  
дере, ляв приток на 

р.Икришка  

25  

Юлен“АД гр. Банско  

Канализационна система с ПСОВ 

“Платото“  

Ски зона гр. Банско  Банско  
дере, десен приток на 

р.Икришка  

26  

Община Гоце Делчев, 

Канализационна система гр. Гоце 

Делчев  

гр. Гоце Делчев  
Гоце 

Делчев  
р. Градска  

27  
Община Гоце Делчев, Регионално 

депо за неопасни отпадъци  
с. Добротино  

Гоце 

Делчев  
дере, приток на р. Сушица  

28  
Община Гърмен, Канализационен 

колектор с. Дъбница  
с. Дъбница  Гърмен  р. Върбишка  

29  
Община Гърмен, Канализационни 

колектори с. Огняново  
с. Огняново  Гърмен  р. Канина  

 

1.2. По-големи обекти, източници на отпадни производствени води, които имат 

изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения: 
 

Поречие СТРУМА 

 Община Сандански  

гр. Сандански - населеното място е със смесен тип канализационна 

система.Състоянието на съществуващата канализационна система е добро.Изграден е 

Главен канализационен колектор, който зауства директно в р. Санданска Бистрица. 

Изготвен е технически проект за изграждане на ГПСОВ.За изграждането на ГПСОВ е 

отредена площадка с площ 42 дка на 3 км.югозападно от града, в района на вливането на 

р. Санданска Бистрица в р. Струма.  

 „Медика” АД - гр. Сандански, ПСОВ  

Дружеството произвежда медикаменти и превързочни материали.На производствената 

площадка функционира ПСОВ за битови и производствени отпадни води, в добро 

техническо състояние.Заустването е в градския канализационен колектор, отвеждащ 

водите в р. Санданска Бистрица. Няма констатирани нарушения. 

 „Пирин мрамор”АД - гр. Сандански, Цех за тънки плочи гр. Сандански  

Има изграден утаител.Издадено е разрешително за заустване на отпадните води в р. 

Сандански Бистрица - водоприемник втора категория.Наложената текуща месечна 

санкция.  

 „Винарска изба - Вила Мелник” ООД - с. Левуново, ПСОВ към предприятие 

за преработка на грозде чрез дестилация и ферментация с. Хърсово, общ. 

Сандански  

Заустването на смесения поток – производствени и битово-фекални отпадни води е в 

дере, приток на р. Мелнишка. Не е предвидено биологично пречистване на 
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производствените отпадни води, поради което се нарушават емисионните ограничения, 

съгласно издаденото разрешително за заустване.Във връзка с констатираното нарушение 

са предприети административно наказателни мерки. 

 „Щампа експрес“ ООД - гр. Сандански, Работилница за щамповане на 

дрехи, земл. на с. Плоски, общ. Сандански  

Дружеството е титуляр на разрешително за ползване на р. Струма за заустване на 

производствени отпадни води. Заустването се осъществява в отклонение от условията в 

издаденото разрешително  – в р. Потока, а не в р. Струма, за чието ползване е издадено 

разрешителното.За констатираното нарушение е наложена имуществена санкция. 

 „Примотрейд” ЕООД - гр. Сандански, Предприятие за преработка на птиче 

месо гр. Сандански  

Отпадните води от обекта се заустват в градската канализационна мрежа на 

гр.Сандански.Има изградено пречиствателно съоръжение – мазниноуловител. Не са 

констатирани нарушения  

 ПСОВ - с. Вълково  

Населеното място има изградена ПСОВ, пусната в експлоатация през 2009 г. За 

неспазване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото 

разрешително за заустване на Община Сандански е налагана текуща месечна санкция  

 „Дамяница” АД - с. Дамяница, Винарна с. Дамяница  

Заустването на отпадните води е в отводнителен канал, отвеждащ водите в р. Струма. 

Изградена е нова ПСОВ за пречистване на битовите и производствени отпадни води, 

която все още не е постигнала оптимален технологичен режим и не могат да се 

достигнат индивидуалните емисионни ограничения.За констатирани нарушения на 

дружеството са налагани текуща и еднократна имуществени санкции. 

 „Стоун 2002” ООД - гр. Сандански, „ТМСИ и Бетонов център” с.Вълково  

Заустването на отпадните води от производствената дейност е в р. Речичка и в р. Струма. 

Изградени се пречиствателни съоръжения и към двата обекта на производствената 

площадка.Дружеството е титуляр на два броя разрешителни за заустване на отпадните 

води.За констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения за ТМСИ 

през 2013г.е наложена текуща месечна санкция, която в последствие е отменена. За 

бетоновия център е налагана еднократна имуществена санкция през отчетния период. 

 ПСК „Спартак” - с.Склаве, ТМСИ с. Склаве  

Кооперацията притежава разрешително за ползване на воден обект Горно Сушички 

поток, приток на р. Склавска, за заустването на отпадните води от производствената 

дейност.През 2013 г. кооперацията е извършвала предимно търговска дейност с 

наличните инертни материали.Констатирано е неподдържане на пречиствателното 

съоръжение в експлоатационна изправност, за което е наложена еднократна 

имуществена санкция.  

 „Рок 2005” ООД 0 гр. Сандански, ТМСИ и бетонов възел с. Дамяница  

На обекта се формират производствени отпадни води, които се заустват в р. Склавска на 

основание издадено разрешително за ползване на воден обект.Дружеството извършва 

собствен мониторинг на заустваните отпадни води.За нарушение на индивидуалните 

емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване на дружеството 

е наложена текуща месечна санкция, която през отчетния период е отменена. 
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 Община Струмяни– 

С финансиране от Агенция „САПАРД” е изградена канализационна мрежа на населените 

места с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци и с. Драката. Общината кандидатства по 

Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на обща ПСОВ за населените места 

Струмяни, Микрево и Драката.  

с. Струмяни - населеното място е със смесена канализационна система. Състоянието на 

съществуващата канализационна система е добро.Заустването на отпадните води е в р. 

Струма, към момента без пречистване. 

 „Илинденци мрамор”АД - с. Илинденци, цех с. Струмяни  

Разрешителното за заустване на отпадните води в р. Шашка е с прекратено действие. 

 „Илинденци мрамор”АД - с. Илинденци, цех”Злина”  

Дружеството е титуляр на разрешително за заустване на отпадните води в р. Злинска. Не 

са констатирани отклонения  

 „Бумар”АД - гр. Сандански, Мраморен цех с. Струмяни  

Производствените отпадни води се заустват в р. Струма посредством отводнителен 

канал, въз основа на издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район 

разрешително за заустване на отпадни води.Не са констатирани нарушения за отчетния 

период. 

 „Черкезов” ООД - с. Струмяни, Мраморен цех с.Струмяни  

За заустване на производствените отпадни води в р. Шашка, дружеството е титуляр на 

разрешително за заустване на отпадните води. С месечна санкция, наложена през 

предходната година.  

 „Диманков” ЕООД - с. Струмяни, Мраморен цех м. „Злина”  

Изградено е пречиствателно съоръжение- утаител.Приемник на пречистените 

производствени отпадни води е р. Злинска, въз основа на разрешително за заустване. Не 

са констатирани нарушения  

 „Крисмар” ЕООД - гр. Сандански, Мраморен цех с. Струмяни  

Изградено е пречиствателно съоръжение - утаител.Приемник на пречистените 

производствени отпадни води е р. Струма, въз основа на разрешително за 

заустване.Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадни води.Не 

са констатирани нарушения. 

 Община Кресна  

Канализационната мрежа на територията на общината е общинска. Канализацията на 

гр.Кресна зауства в р. Струма чрез два броя колектора.Обектите са включени в списъка 

за Задължителен контрол през 2013 г. По отношение на пречиствателните станции за 

отпадните води общината има един разработен проект за изграждане на ПСОВ 

гр.Кресна. 

 гр. Кресна - населеното място е със смесена канализационна система. Състоянието 

на съществуващата канализационна система е добро. Няма изградена ПСОВ към 

канализационната мрежа.  

 „Енергоремонт- Кресна” АД - гр. Кресна  
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 Община Симитли  

Проектна готовност за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води имат 

следните населени места в Община Симитли: гр.Симитли, с.Крупник, с.Черниче.  

 

гр. Симитли има смесен тип канализационна система.Състоянието на съществуващата 

канализационна система е добро.Има 2 бр.зауствания в р. Струма.Обектът фигурира в 

списъка за Задължителен контрол през 2013 г. Общината има изготвени проекти за 

изграждане на ПСОВ .  

„Георесурс” ЕООД - гр. Симитли, „ТМСИ” с. Крупник  

„Росела“ АД - гр. Симитли, Оранжериен комплекс гр. Симитли  

Поречие МЕСТА 

 

 Община Якоруда  

Община Якоруда има инвестиционен проект за реконструкция и разширяване на ВиК 

мрежата, както и за изграждане на ПСОВ гр.Якоруда. Канализацията на гр.Якоруда 

зауства в р. Места чрез два броя колектора.Обектите са включени в списъка за 

Задължителен контрол през 2013 г. 

 „Меандър” ООД - гр. София, Мандра с. Черна Места  

 

 Община Белица  

Град Белица има смесена канализационна система.Има проект за изграждане на ПСОВ 

„Белица”, която ще пречиства отпадните води от гр.Белица и с.Краище.Предвижда се да 

се включат и отпадните води от с. Дагоново и с. Горно Краище. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро.Канализацията на гр.Белица зауства в 

реката директно чрез 8 бр.зауствания. Обектите са включени в списъка за задължителен 

контрол през 2013 г. 

 „Лукойл - България” ЕООД - гр. София, Бензиностанция и търговски 

комплекс гр. Белица  

За заустване на отпадните води от обекта има издадено разрешително за заустване във 

воден обект.Дружеството провежда собствен мониторинг на заустваните отпадни води. 

 

 Община Разлог  

Град Разлог има смесена канализационна мрежа.От 2008 г. има изградена ГПСОВ с 

капацитет 30000 екв.жители. Технологичната схема включва механично и биологично 

пречистване с удължена аерация и третиране на утайките. 

 „ВиК” ЕООД - гр. Благоевград – ГПСОВ гр. Разлог  

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадните води.Извършения контрол от 

РИОСВ показва спазване емисионните норми на водния обект.През 2013 г. не са 

констатирани нарушения. 

 „Балканстрой” АД - гр. Разлог, Производствена база  

Производствени отпадни води на площадката се формират основно от измиването на 

собствения автомобилен парк и от бетоновия център.Има сключен договор за 

заустването им в канализационната мрежа на „ВиК”.Дружеството извършва собствен 

мониторинг на отпадните води.През 2013 г. не са констатирани нарушения. 

 „Магнетик хед текнолоджик - България” АД - гр. Разлог, ПСОВ химически 

цех  
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Отпадните производствени води се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в градска 

канализация. Дружеството има сключен договор с „ВиК“ за заустване на водите и 

извършване на собствен мониторинг. Обектът се контролира за емисии на опасни и 

вредни вещества в отпадните води.Няма констатирани нарушения за 2013 г. 

 „Екоинженеринг РМ” ЕООД - гр. София, ПСОВ «Звезда» с. Елешница, 

община Разлог  

ПСОВ е изградена във връзка с ликвидиране на уранодобива по програма ФАР.Има 

разрешително за заустване на водите от ПСОВ.Извършва собствен мониторинг.Обектът 

фигурира в списъка на РИОСВ за задължителен контрол за 2013 г. Не са констатирани 

нарушения за периода. 

 „Матанд“ ЕООД - гр. Перник, Предприятие за преработка на мляко с. 

Елешница  

Отпадните води се пречистват в локални пречиствателни съоръжения и се заустват в 

канализацията на с. Елешница. Не са констатирани нарушения през 2013 г. 

 ЕТ «Векир- Радка Бележкова» ООД - с.Годлево, Предприятие за преработка 

на мляко с. Годлево, общ. Разлог  

Отпадните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение. Има издадено 

разрешително за заустване в р. Радоновец, поречие Места. За констатираните нарушения 

през 2013 г. е наложена текуща месечна санкция впоследствие прекратена  

 ЕТ «Сарай-73-георги Бележков» - гр. Разлог, Предприятие за преработка на 

месо гр.Разлог  

Отпадните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение - 

мазниноуловител. Отпадните води се заустват в канализационната система на 

гр.Разлог.Няма констатирани нарушения през 2013 г. 

 „Пирин голф холидейз клуб“АД - гр. Разлог, Голф игрище землище гр. 

Разлог  

Отпадните води от комплекса се заустват в канализационната система на гр. Разлог. 

Няма констатирани нарушения за 2013 г. 

 „Белар антик“ ООД - гр. Разлог, Мебелна фабрика гр. Разлог  

Отпадните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение.Има издадено 

разрешително за заустване във воден обект.Не са констатирани нарушения през 2013 г. 

 

 Община Банско  

Град Банско има 4 бр.зауствания в р. Глазне. Състоянието на съществуващата 

канализационна мрежа на гр.Банско е добро. Община Банско има проект за изграждане 

на ГПСОВ, за 28000 екв.жители. Има решение за ОВОС и разрешително за заустване на 

отпадните води, условията в които се контролират.Извършва се задължителен контрол 

на отпадните води. 

 „Юлен” АД - гр. Банско, Туристическа и Ски-зона с център гр. Банско  

Има изградени 3 бр.ПСОВ, в м. Платото, м. Шилигарника и м. Бъндеришка 

поляна.Дружеството притежава разрешителни за заустване на отпадните води и 

извършва собствен мониторинг за качеството на отпадните води.За 2013 г. са 

констатирани нарушения на емисионните норми, за което е наложена текуща месечна 

санкция. 

 „ЗТА” АД - гр. Банско, ПСОВ към галваничен цех  
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Извършена е реконструкция и модернизация на съществуващата линия за 

електрохимическо покритие на метални повърхности и локалната ПСОВ.Заустването на 

отпадните води е в градска канализация.Обектът се контролира за емисии на опасни и 

вредни вещества в отпадните води.Не са констатирани нарушения през разглеждания 

период. 

 „Пиринска мура” АД - гр. Банско, Завод за столове гр.Банско  

Отпадните води от обекта се заустват в канализационната мрежа на населеното 

място.Дружеството извършва собствен мониторинг.Няма констатирани нарушения през 

разглеждания период. 

 

 Община Гоце Делчев  

Град Гоце Делчев има смесена канализационна система.Състоянието на съществуващата 

канализационна мрежа е добро. Заустването на отпадните води от населеното място е в 

р. Градска. Обектът фигурира в списъка за Задължителен контрол на РИОСВ през 2013 

г. Общината има разрешително за заустване за рехабилитация на ВиК мрежата и 

изграждане на ГПСОВ, проектирана за 22500 екв. жители. Община Гоце Делчев е 

кандидатствала с проекти за подобряване на ВиК мрежите в с. Корница, с. Брезница, с. 

Лъжница, с. Буково, с. Делчево пред различни финансиращи институции.Извършва се 

задължителен контрол на отпадните води. 

Изградената ПСОВ на с. Баничан през 2009 г. няма издадено разрешително за заустване 

на отпадните води и не е включена за контрол от РИОСВ - Благоевград. 

 „Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев, ПСОВ галваничен цех  

Извършва дейност по нанасяне на галванични покрития.Има изградена и 

функционираща ПСОВ към галваничния цех.Заустването на отпадните води е в 

градската канализационна мрежа.Извършва собствен мониторинг на производствените 

отпадни води.Обектът се контролира от РИОСВ за съдържание на приоритетно опасни и 

вредни вещества.Не са налагани санкции през 2013 г. 

 „Орбел”АД - гр. Гоце Делчев, ПСОВ галваничен и багрилно-апретурен цех  

Произвеждат се ципове и пасмантерия.Отпадните води се формират от галваничния и 

багрилно-апретурния цех.Заустването е в градска канализация.Има сключен договор с 

ВиК. Не са констатирани нарушения за 2013 г. 

 „Бистрица 2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев, ТМСИ гр. Гоце Делчев  

За пречистване на производствените отпадни води има изградени 2 

бр.утаители.Издадено е разрешително за заустване на отпадните води в р. Места. 

Извършват собствен мониторинг на отпадните води.Нямат констатирани нарушения 

през 2013 г. 

 „Меркез“ ООД - гр.Гоце Делчев, Месопреработвателно предприятие  

Отпадните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение.Отпадните води се 

заустват в канализацията на гр.Гоце Делчев.Няма констатирани нарушения за 2013 г. 

 ЕТ “Тодор Червенков“ - гр. Гоце Делчев, Мотел “Червенкова воденица“, 

землище гр.Гоце Делчев  

Отпадните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение.Има издадено 

разрешително за заустване във воден обект.Няма констатирани нарушения за 2013 г. 

 ЕТ “Зортев-МД-Михаил Зортев“ - гр. Гоце Делчев, Мотел “Барото“, 

землище гр. Гоце Делчев  



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

503 

Отпадните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение.Има издадено 

разрешително за заустване във воден обект.За констатирани нарушения е съставен акт 

2013 г. 

 

 Община Хаджидимово  

Има проект за изграждане на ГПСОВ, землище на гр. Хаджидимово. Проекта включва 

пречистване на отпадните води на населените места с.Копривлен, с.Садово, с.Ново 

Ляски. Има изготвени работни проекти за изграждане на вътрешна канализационна 

мрежа на с. Абланица, с. Блатска, с. Теплен, с. Ново Ляски и с. Илинден 

 „Вента” ООД - с. Копривлен, Багрилно-апретурен цех с. Копривлен 

(ползвател „Колоратекс“ ООД с. Копривлен)  

Има багрилно-апретурен цех с ПСОВ, изградена и пусната в експлоатация през 2003 г. 

За обекта има издадено решение по ОВОС.Има сключен договор с ВиК и план за 

собствен мониторинг на отпадните води.Ползвателят извършва собствен мониторинг на 

отпадните води.Не са констатирани нарушения през 2013 г. 

 „Шербетов-М“ ООД - гр. Гоце Делчев, ТМСИ землище на с. Блатска  

Има изградени утаители.Издадено е разрешително за заустване на отпадните води в 

р.Места - водоприемник трета категория в участъка.Дружеството извършва собствен 

мониторинг на отпадните води.През 2013 г. няма констатирани нарушения. 

 ЕТ “Шейнур Моллов-Нуртаб“ - комплекс „Ханчето“ - с. Абланица  

Извършено е разширение на комплекса и канализационната мрежа на обекта.Отпадните 

води се пречистват в локална ПСОВ.През 2013 г. няма констатирани нарушения. 

 „Форел“ ООД - гр.Гоце Делчев, Рибовъдно стопанство м. Света Петка, 

землище с. Тешово, гр. Община Хаджидимово  

Водите от рибарниците се утаяват в локално пречиствателно съоръжение.Има издадено 

разрешително за заустване във воден обект.Няма констатирани нарушения за 2013 г. 

 

 Община Гърмен – 

Община Гърмен има проекти за изграждане на вътрешни ВиК мрежи за с. Лещен, с. 

Ковачевица, с. Горно Дряново, с. Долно Дряново и с. Огняново. 

Село Гърмен има смесена канализационна система.Състоянието на съществуващата 

канализационна мрежа е добро.Предвижда се изграждане на ПСОВ на с. Огняново и с. 

Дебрен. 

1.3. Обобщение 

    Обекти, за които са необходими пречиствателни съоръжения:  

Повечето населени места, с изключение на гр.Благоевград, гр.Разлог, с. Баничан и 

с.Вълково, заустват отпадните води на практика без пречистване. 

 Обекти, които имат изградени ПСОВ  и работят ефективно:  

- „Биляна трико” АД - гр. Петрич, ПСОВ към апретурен цех;  

- „Беласица” АД - гр. Петрич, ПСОВ към галваничен цех;  

- „Магнетик хед текнолоджик- България” АД - гр. Разлог, ПСОВ химически цех;  

- „ЗТА” АД - гр. Банско, ПСОВ към галваничен цех;  

- „Екоинженеринг РМ” ЕООД - гр. София, ПСОВ «Звезда» с. Елешница;  

- „Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев, ПСОВ галваничен цех;  

- „Вента” ООД, с. Копривлен, ПСОВ-Багрилно-апретурен цех с.Копривлен. 
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 Обекти с изградени ПСОВ и локални пречиствателни съоръжения, които не 

работят ефективно:  
- „Дамяница” АД 0 с. Дамяница, Винарна с. Дамяница;  

- „Карлсберг” ЕАД - гр. София, Пивоварна Благоевград;  

- „Юлен” АД - гр.Банско, Ски зона с център гр. Банско;  

- „Меандър” ООД - гр. София, Мандра с. Черна Места;  

- ЕТ «Векир - Радка Бележкова» - с. Годлево, Предприятие за преработка на мляко с. 

Годлево;  

- „Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград, Месо и млекопреработващо 

предприятие гр. Кочериново;  

- „КФМ” ООД - гр.Благоевград, Месопреработващо предприятие гр. Благоевград;  

- „Черкезов” ООД - с. Струмяни, Мраморен цех с.Струмяни;  

- „Агромах“ ЕООД - с. Бело поле, ТМСИ с. Бело поле, Община Благоевград.  

 Общ брой на стопанските субекти, които с отпадните си води емитират 

приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно Приложение 1 към 

чл. 1, ал. 2 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители);  
Таблица 1.20.2. Общи брой на обектите за прилагане на Директива 76/464/ЕЕС за опасните 

вещества във водната среда по Наредба №6/2000 г.( ДВ,бр.97/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр.24 /2004 

г.)  
 №  Наименование на ползвателя  Населено място  Обект на контрол  

1  „26 май“ ЕООД  гр. Благоевград  Галваничен цех - ПСОВ  

2  „Магнетик хед текнолоджик” АД  гр. Разлог  Химически цех - ПСОВ  

3  „Завод за телефонна апаратура“ АД  гр. Банско  Галваничен цех - ПСОВ  

4  „Калида” ООД  гр. Гоце Делчев  Галваничен цех - ПСОВ  

5  „Орбел” АД  гр. Гоце Делчев  Галваничен цех - ПСОВ  

6  „Хера 2006” ООД  гр. Гоце Делчев  Галваничен цех - ПСОВ  

7  „Беласица” АД  гр. Петрич  Галваничен цех - ПСОВ  

Източник: Регионален доклад/РИОСВ 

 

 Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират 

биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно Приложение 4 към 

чл. 35, ал. 2 на Наредба 2 за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните 

емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване);  
o Поречие СТРУМА - 12 бр. 

o Поречие МЕСТА - 10 бр.  

o Проблеми със замърсяване на реките с руднични води – няма. Най-честите 

нарушения на екологичното законодателството са неспазване на условията и 

изискванията, в т. ч. на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в 

разрешителните за заустване на отпадни води.  

o През 2013 г. на територията на РИОСВ – Благоевград няма въведени в 

експлоатация нови ПСОВ на населени места, поради което екологичната 

обстановка, по отношение на отпадните води, не се е променила спрямо 

предходната отчетна 2012 г. 

1.4. Изводи 
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 Басейн на река Струма  

 

От данните на  РИОСВ – Благоевград за 2013 г.изводите са както следва:  

 

От 37 броя повърхностни водни тела категория „река”:  

- в много добро състояние са 5 ВТ,  

- в добро състояние са 17 ВТ;  

- в умерено състояние/потенциал са 8 ВТ;  

- в лошо състояние/потенциал са 5 ВТ;  

- не е направена оценка на 2 броя ВТ, тъй като по време на пробовземанията не е имало 

вода в реката.  
 

 Басейн на река Места  
 

От данните на  РИОСВ – Благоевград за 2013 г.изводите са както следва:  

 

От 36 броя повърхностни водни тела категория „река”:  

 

- в много добро състояние е 1 ВТ,  

- в добро състояние/потенциал са 15 ВТ;  

- в умерено състояние са 9 ВТ;  

- в лошо състояние/потенциал са 9 ВТ;  

- не е направена оценка на 2 броя ВТ, тъй като по време на пробовземанията не е имало 

вода в реката.  
 

 Територия на НП 

 

Дирекция “Национален парк Пирин”, съгласувано с Изпълнителната агенция по околна 

среда /ИАОС/, е определила езера и участъци от реки, в които ежегодно по определен 

график се изследва качеството на водите. Пробовземанията се осъществяват и 

обработват от служителите в регионалните лаборатории към ИАОС. В последствие в 

ДНП “Пирин” се представят протоколи с направените анализи за състоянието и 

качеството на водите по показатели. Също така за целите на настоящия План за 

управление са направени изследвания на качеството на водите на територията на НП от 

хидрохимична гл.точка, които са представени подробно в Раздел „Абиотични фактори“ - 

Хидрохимия. Направена е и оценка на хидробиологичния статус на реките и езерата на 

територията на НП и тяхната способност да се самопречистват. Анализиран е 

показателят екологично състояние, резултатите от който са представени подробно в 

Раздел „Абиотични фактори“ – Хидробиология. Изводите, които се налагат, са както 

следва: 
 

 Направените изследвания отразяват статуса на повърхностните води на 

територията на парка през периода на маловодие (август) и периода на 

пълноводие (юни). До момента всички направени анализи на изследванията на 

реките и езерата характеризират водите като чисти и с високо качество.  

 Резултатите от химичните анализи на водните проби от реките и езерата при 

пълноводие показват, че по показателите съдържание на разтворен кислород, 
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сулфатни йони, неразтворени вещества, киселинност и електропроводимост, 

изследваните водни тела са в „отлично“ състояние.  

 Установено е повишено съдържание на амониев азот и фосфатни йони, с по-

високи стойности във водите от езератакато средната концентрация на 

амониевия азот за езерата е близо 10 пъти по-висока от тази в реките и възлиза на 

1,45 mg.dm-3при изискване за умерено състояние над 0,08 mg.dm-3, а на 

нитратния азот 0,92 mg.dm-3, съответстващо на “умерено” състояние. 

 Отлично е състоянието по амониев азот само на езерата Тевно Малокаменишко 

и Долно Кременско.  

 От реките, най-високо съдържание на амониев азот има в р. Бъндерица, Десилица 

и Ретиже. В много добро състояние по съдържание на нитратен азот са водите на 

реките Плещка, Безбожка и Пиринска Бистрица, а р. Десилица, Дългото и 

Жабешкото Бъндеришки езера съдържат по-високи концентрации на нитрати от 

изискванията дори за умерено състояние. 

 При маловодие се потвърди по-високото съдържание на амониев азот и фосфати 

в езерата, в сравнение с реките, близо два пъти. Установено е двукратно 

повишаване на биологичната потребност от кислород през периода на маловодие 

 Наблюдава се развитата еутрофизация в повечето от езерата (Дълго, Жабешко, 

Рибно, Окото от Бъндеришките езера, Долно и Горно Василашки, Рибно от 

групата на Поповите езера и др.). 

 Не се наблюдава еутрофизация само в Тевно Василашко, Тевно Кременско, 

Попово и Валявишките езера, както и почти във всички реки. 

 В сравнение с ПУ 2004 се наблюдава слабо влошаване на качеството на 

повърхностните води в Парка по отношение на азот, фосфор и биохимична 

потребност от кислород. 

 Стойностите на ecological quality ratio характеризират неповлияни, референтни 

условия и съответстват на много добро състояние на проучваните водни тела. 

Като такива се открояват преобладаващата част от проучваните реки в НП 

Пирин - Бъндерица (над хижата и под къмпинга), Демяница, над хижата, Глазне 

над Банско, Плешка, Дисилица, Ретиже, Каменица, Брезнишка, Пиринска 

Бистрица и Влахинска (Таблица 1.10.3-1). С добър екологичен статус за оценени 

реките Бела река, Безбожка и Икришка. Причина за регистрираните по-ниски 

оценки са основно локални антропогенни въздействия, резултат от застроените 

вили, както и засиленият туристопоток през летния сезон. 

 Като крайна оценка по показателите фитопланктон и фитобентос всички стоящи 

водни тела на територията на Парка се характеризират с отлично екологично 

състояние. 

 Независимо от липсата на локални пречиствателни съоръжения на 

туристическите хижи, състоянието на водите на границата на парка и под нея се 

определя като отлично и добро. Типичен пример в това отношение е 

състоянието на водите на проучвания пункт разположен на река Икришка, на 

около половин километър под м.Шилигарника. 

 Посоченото, обаче не игнорира необходимостта от изграждане на локални 

пречиствателни съоръжения на съществуващите хижи и комплекси. 

 Сравнителният анализ на състоянието на водите през настоящия (2014 г.) и 

предходния период на проучване (2001-2002 г) показва, че като цяло течащите 
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води се характеризират с непроменено качество. Слабо влошаване на 

екологичната ситуация (качествата на водите) се наблюдава на пункта на река 

Бела река. 

2. Проекти, свързани с качеството на водите 

За подобряване управлението на водите на територията на НП и около него, са подадени 

следните проекти:  

 „Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води към хижите 

Яворов, Бъндерица и Пирин”- схема за безвъзмездна помощ за опазване на 

околната среда, културното наследство и институционално сътрудничество на 

регионално и местно ниво. – трансграничния регион България – Македония реф. 

№: BG2004/016-786.01.01/Grants – 04MAC03.02-033. 

Проектът достигна да трета фаза на оценка (пред подписване на договор), но поради 

липса на част от съпътстваща документация на граничния партньор, проектът не беше 

одобрен. 

 „ Към ефективен мениджмънт на водите и устойчиво развитие на туризма в 

трансграничния регион Благоевград-Солун” – програма Устойчиво развитие, 

чрез опазване и запазване на водите и биоразнообразието в трансграничния 

регион България – Гърция, реф. №: BG2005/017-454.03.03/Grants – 06.04. 2007г. 

В проекта е включено изграждане на Пречиствателни съоръжения на  хижите – Яворов, 

Бъндерица и Дамяница. Кандидатстваща организация е БТС – Туристическо дружество 

“Вихрен” – Банско, Дирекция “Национален парк Пирин” е асоцииран партньор по 

проекта. 

Бюджет на проекта: EUR 343 932, Искана безвъзмездна помощ: EUR 300 000. 

Проектът не е одобрен поради липса на административен капацитет на 

кандидатстващата организация (Туристическо дружество “Вихрен” – Банско), и  е 

преапликиран за изграждане на Пречиствателни съоръжения на  хижите Пирин, 

Синаница  и туристически заслон Тевно езеро по Програма ФАР ТГС България 

Македония Реф №: 2005/017-456.01/Grants- 05MAC/02/02/02, Sustainable Development 

Grant Scheme (04.12.2007г.) България – Македония ТГС 

Реф №: 2005/017-456.01/Grants- 05MAC/02/02/02, Sustainable Development Grant Scheme 
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Таблица 1.20.3. Информация за проекти, финансирани по ОПОС 2007-2013  
 

Община 

бенефициент 

Наименование на проекта Статус 

Банско Рехабилитация на водоснабдителната и 

канализационна система на гр. Банско с изграждане 

на ПСДВ 

В процес на изпълнение 

Разлог Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Разлог  

Временно спрян 

Разлог Подготовка на интегриран инвестиционен проект за 

подобрения във водния сектор на гр. Разлог – 

реконструкция и разширяване на водопроводното и 

канализационната мрежа и разширение на ПСОВ 

Разлог 

Прекратен 

Сандански Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение 

на ВиК мрежата на гр.Сандански 

Временно спрян 

Сандански Техническа помощ за ИП – Изграждане на ПСОВ Прекратен 

Симитли Подготовка за реконструкция и доизграждане на ВиК 

мрежа на гр. Симитли и изграждане на ПСПОВ 

Приключен 

Симитли Подготовка за реконструкция и доизграждане на ВиК 

мрежа на с. Крупник и изграждане на ПСПОВ 

В процес на изпълнение 

Източник: МОСВ 
 

 

1.20.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ  

 

1. Обобщена информация за територията на НП Пирин, определена с устройствените 

схеми и планове/урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), 

земеделските територии, горските територии, нарушени територии за възстановяване  

 

Таблица 1.20.4. Разпределение по видове територии и по общини: 
 
Община  Обща 

площ 

дка 

Земеделски 

Площи 

дка 

Горски 

площи 

дка 

Населени 

места 

дка 

Водни 

площи 

дка 

Територии 

за добив на 

пол. изк. и 
депа 

дка 

Територии 

за 

транспорт 
и инфр-ра 

дка 

Съотношение 

земед.площ/ 

обща площ 

% 

Разлог  440 314  165 306  257 592  11 884  3 412  982  1 138  37.5  

Банско  475 881  138 556  327 035  7 112  2 027  18  1 133  29.1  

Г. Делчев  330 210  162 482  155 797  8 282  2 735  0  914  49.2  

Сандански  998 416  389 203  575 825  19 430  9 631  22  4 305  38.9  

Струмяни  355 190  155 002  190 115  4 738  3 715  24  1 596  43.6  

Кресна  344 549  88 215  248 930  5 240  1 413  13  738  25.6  

Симитли  553 004  193 682  342 949  9 448  3 512  1 424  1 989  35  

Общо  6 660 123  2 616 751  3 798 594  157 281  54 924  9 979  22 593  39  

 
Забележка: Ползвани са данни от Стратегия за устойчиво развитие на област Благоевград-2000г., 

Областна дирекция „Земеделие и гори” гр.Благоевград, Регионално управление на горите гр.Благоевград, 

Общински планове за развитие 2005-2013 на общините  
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1.1. Почвени типове на територията на НП Пирин 

 

На територията на парка са представени: 

 

  тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols)  - 12905,4 ха 44,30% 

 кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos)– 8053,0 ха        27,70% 

планинско-ливадна почва (Rankers)-  6962,0 ха          22,10% 

 хумусно-карбонатна почва (Rendzinas)-  1721,9ха            5,90% 

 

(Източник: За характеризиране на почвите е ползвана информация от Почвена карта на 

РБот 2000 г., Държавна дигитална карта за почвената покривка и категориите 

земеделски земи в М 1:10000 (2000г.) в „План за управление на НП Пирин” (2004), 

резултати от мрежата за широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в страната, 

както и данни от 18 броя почвени разрези заложени при предишни проучвания за обекта 

и 17 нови почвени изследвания – Раздел 1.11.) 
 

1.2. Разпределение на земите на територията на НП „Пирин” 

В границите на Национален парк “ Пирин” земите са разпределени както следва: 

 

 Населениместа 

 Водни площи 

 Горски фонд 

 Селскостопански фонд   

 За паша са определени 9300.8 ha, от които:         

- 5029.1 ha са от селскостопанския и  

- 4271.7 ha са от горския фонд  

 Територии за добив на пол. изк. и депа                  

 Територииза транспорти инфраструктура 

 

Всички площи за паша са в територии страдиционен режим на селскостопанско 

ползване, разпределени в 5 паркови района – “ Баювидупки”, “Вихрен”, “Безбог”, 

“Каменица” и “Синаница”. 

От селскостопанския фонд най-големите територии, разрешени за паша са в район “ 

Каменица “– 4040.3 ha, следват “ Синаница” – 426.8 ha, “Безбог” – 256 ha и “ Вихрен” – 

252.1ha . 

 

2. Състояние на почвите 

         2.1. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди  

 От 2004 г. е въведена програма за почвен мониторинг в три нива. 

I–во ниво /широко мащабен мониторинг/. Обхваната е територията на РИОСВ - 

Благоевград, с изключение на общините Кочериново и Рила (с изменение на Правилника 

за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите от 

23.12.2011 г. ДВ бр. 103,са в равномерна мрежа 16х16 км с 22 броя постоянни пункта.  

 Наблюдавани показатели - мед, цинк, олово, кадмий, никел, хром, кобалт, арсен, 

живак, общ азот, общ фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH), 

нитратен азот, общ въглерод, устойчиви органични замърсители /16РАН, 6РСВ, 8 
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хлорорганични замърсители/, обемна плътност, влагосъдържание, специфична 

електропроводимост, гранулометричен състав.  

 През 5 години се прави обследване от всички пунктове.В останалото време от 

редуциран брой пунктове, съгласно утвърдени програми за почвен мониторинг от 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда. 

 През 2010 г. е извършено цялостно пробонабиране и изпитване.Резултатите 

показват, че само от два пункта, Банско и Брезница, общ.Гоце Делчев има превишение 

на максимално допустимите концентрации.За пункта в с. Брезница по показател олово 

149 мг/кг при норма 130 и за пункта край гр. Банско по показател арсен - 29,45 при 

норма 25 мг/кг, само в едно от трите повторения.  

 През 2011 г. са обследвани8 бр.Пункта, от които само Симитли, се намира на 

територията на парка.Няма превишение на максимално допустимите норми на този 

пункт. Стойностите са идентични с тези от 2010 г. 

 За 2012 г. са обследвани 8 бр .пункта, а за 2013 г. - 5 бр. РИОСВ Благоевград не 

разполага с резултати от изпитванията за последните две години. 

 Според анализа на РИОСВ – Благоевград на базата на резултатите от 

провеждания почвен мониторинг по широк спектър от показатели по всички компоненти 

на околната среда и фактори които и влияят, структурата и обемите на производство в 

региона, както и възраждане на земеделието в последните години, състоянието на 

почвите е добро. 

 

2.2. Състояние на почвите от ски пистите (Източник - Раздел 1.11.) 

 От извършените анализи през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 

2215 m) „Тодорка” (н. в. 2080 m), разположени в зоната на разпространение на 

планинско ливадните почви, „Томба” (средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна част - 

н. в. 1752 m),разположени в зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви и 

контрола –планинско ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в. 1947 m са направени следните 

констатации: 

 По отношение на рН на изследваните почви - почвите от„Балканиада” и 

„Тодорка” са със силно кисела реакция, а тези от писта „Томба” (средна идолна 

част) са със средно кисела реакция 

 По отношение на съдържание на хумус - почвите от писти„Балканиада” и 

„Тодорка” са обилно хумусни, а тези от писта „Томба” (средна идолна част) са 

със средно хумусно съдържание 

 По отношение на запасеност с общ азот  - почвите от писти „Балканиада” и 

„Тодорка” са с обилна запасеност, а тези от писта„Томба” (средна и долна част) 

са с малка запасеност; 

 По отношение на макро и микроелементи - почвите от писти „Балканиада” и 

„Тодорка” са с добра запасеност с усвоим фосфор,силно обилна до свръх обилна 

запасеност с калий и много слаба запасеност с усвоим магнезий, а тези от писта 

„Томба” (средна и долна част) са със средна запасеност с усвоим фосфор, свръх 

обилна запасеност с калий и много слаба запасеност с усвоим калий. 

 

Резултатите от провеждания мониторинг на почвите на територията на НП „Пирин“ 

(предоставен протокол №794/15.06.2005 г. за 12 бр. почвени проби, взети през 2005 г. от 

територията на НП „Пирин”) показват, че няма замърсяване с тежки метали и 
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металоиди на мъртвата горска постилка и на повърхностния (0-10 cm) органичен почвен 

хоризонт. 

 

 Извършените изследвания през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. 

в. 2215m), „Тодорка” (н. в. 2080 m), „Томба” (средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна 

част - н.в. 1752 m) и контрола – планинско ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в. 1947 m 

същопотвърждават, че няма замърсяване на почвите с тежки метали. 

 

3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост  

 Нарушени терени от добивната промишленост и депа са 9979 дка, като се 

позоваваме на данни от Областна стратегия за развитие на област Благоевград и 

Общински планове за регионално развитие на общините.  

 За област Благоевград, традиционно от години, се водят от 2500 до 3000 дка с 

издадените концесии в последните години.  

 С измененията на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерство 

на икономиката, енергетиката и туризма е държавният орган, отговорен за упражняване 

на контрол върху дейностите по добиване на подземни богатства, включително и 

изпълнението на проекти за рекултивация. 
 

4. Ерозионни процесив почвите  

 Наблюдението за интензитета и размера на площите подложени на ветрова и 

водна ерозия се извършва от ИАОС към МОСВ на базата на математичен модел.В 

РИОСВ няма налична информация за засегнатите площи, точно местоположение и 

степен на развитие на ерозионните процеси.Съгласно разпоредбите на Наредбата за реда 

и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите 

възстановителни мероприятия на площи с увредени почви приета с ПМС № 187 от 

23.07.2009 г., компетентни органи са МЗХ и ИАГ. 

 

 За оценка на ерозионните процеси в територията на НП “Пирин” са ползвани 

топографски карти в М 1:50000 и наличната в парка техническа информация. Обектът е 

проучен допълнително на терена през юли-август-септември 2014 г.при извършване на 

цялостната инвентаризация на парка.Използвана е Скалата за степените на ерозираност 

и връзката им с почвените показатели по Класификационна схема на типовете горски 

месторастения в Р България. 

 

 В резултат на направените проучвания са установени 855,2 ха с ерозионни 

процеси с различна степен.  

 Разпределението на ерозирани площи с различна степен е представена в Таблица 

1.20.5., както следва: 
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Таблица 1.20.5. Разпределението на ерозирани площи на територията на Парка 

 

Територия 
Степен на ерозираност (ха)  

Общо 

ерозирани 

площи 

Нерозирани 

площи 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

V 

НП „Пирин“ 32508.0 27.3 749.3 0.0 14.5 0.4 791.5 

Буф. зона-

ЮНЕСКО 
1062.1 0.0 0.0 3.7 12.2 0.6 16.5 

Общо 33570.1 27.3 749.3 3.7 26.7 1.0 808.0 

% 97.6 0.1 2.2 - 0.1 - 2.4 

Резервати 5943.6 12.0 35.2 0.0 0.0 0.0 47.2 

% 99.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 

Всичко 38451.6 39.3 784.5 3.7 1.0 1.0 855.2 

 

В Буферна зона-ЮНЕСКО ски-пистите заемат обща площ 118.3 ха, или 11.0% от 

площта на буферната зоната.По ски-пистите на ски-зона с център гр.Банско – част от 

Буферна зона-ЮНЕСКО, с потенциална заплаха за развитие на площна и ограничено 

линейна ерозия е установена обща площ на тези места 16.5 ха.(за сравнение с 2004 г. – 

102ха). Те са описани в Таблица 1.20.6.Отнесена тази площ към площта на Буферна 

зона-ЮНЕСКО показва, че са ерозирани 1.5% от терените на зоната. Ски писти с 

различна степен на ерозираност в Буферната зона заемат 1,1% или 12.4 ха. 

 

Таблица 1.20.6. Списък на ерозиралите подотдели в буфер "Юнеско" 

№ Отдел Подотдел Площ (ха) 

1 146 10 0.5 

2 146 11 0.1 

3 147 22 0.4 

4 132 1 3.7 

5 143 11 1.3 

6 143 14 0.9 

7 144 11 0.3 

8 144 12 0.1 

9 144 13 0.2 

10 152 19 0.1 

11 152 20 3.6 

12 152 21 0.2 

13 151 4 0.3 

14 121 11 2.8 

15 121 12 2 

  

  Общо: 16.5 
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 В резултат на затревяване в ерозирани участъци на ски писти № 2,3,4,5,5А, 5В,6, 

7, 8, 9, 9А, 10, 11, 15, 16 в Ски зона с център гр Банско и ПР Вихрен от „Юлен“ АД, е 

постигнато затревяване с покритие на чима с различна плътност – от 50% до 100% . 

 За периода 2005-2014 „Юлен“ АД провежда непрекъсната борба с ерозионните 

процеси, като на стръмните участъци (над 10°) на пистите са изградени валове-канавки; 

канавки –колектори (писта Томба) за отвеждане на оттеклите води безопасно към 

хидрографската мрежа; в основата на стръмни скатове –изграждена е суха каменна 

зидария (писта Бъндеришка поляна – Стара писта); направено е строителство на 

сандрачни баражи в дерето под писта Томба; извършено е укрепване на писта Томба с 

подпорна стена. В резултат на тези укрепителни и корекционни мероприятия в 

последните години се наблюдава до голяма степен овладяване на ерозионните процеси 

около пистите, но тъй като тези терени са особено уязвими, поради туристическия 

натиск, усилията трябва да продължат за да се поддържат достигнатите 

резултати. 

 

 В частта от Буферната зона на ски-зона с център гр.Добринище не са 

констатирани ерозионни процеси в т.ч. 12.4 ха (1.1% от зоната) са ерозирани ски-писти в 

зоната. 

 На територията на Резерват „Баюви дупки-Джинджирица” в отдели и 

подотдели: 39 а,в; 52 б, в; 65 б, в с обща площ 47.2 ха е установена площна ерозия, както 

следва: 

 Площи със слаба I степен на ерозираност – 12.0 ха, като е ерозирана горната 

половина на хоризонт А; 

 Площи със слаба до средна II степен на ерозираност – 35.2 ха, ерозиран е 

целият хумусен хоризонт А. 

На територията Резерват „Юлен” не са установени терени с ерозия. 

 

 

5. Антропогенно натоварени земи  

5. 1. Оценка на застроените територии 

 

 Елементите на урбанизация са формирали няколко основни зони на територията 

на НП, съсредоточени в: м. Шилигарника, м.Уплето, м. Бъндеришка поляна, м. Чалин 

валог, м.Карантията, м.Борова ливада, м.Мъртва поляна и районите около 

туристическите хижи. В структурата на легловата база преобладават хижи и почивни 

станции. Териториалното разпределение на изследваната леглова база е неравномерно. 

Най-голямо съсредоточаване има в ПР”Вихрен”.В паркови райони“Баюви дупки” и 

“Трите води” няма леглова база. В момента легловата база се състои от 18 274 легла с 

тенденция на нарастване – очакванията са 22 000 легла през 2030г. 

 

 На територията на парка и около него са ситуирани 21туристически обекта за 

настаняване от типа „хижа/заслон”. В границите на парка попадат 9хижи (от които 6 бр. 

се стопанисват от местни туристически дружества към БТС, 2 бр. от юридически лица и 

една от община), 4 заслона стопанисвани от местни туристически дружества и един 

мотел стопанисван от юридическо лице. 
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 В последните 20 години развитието на туризма в района и около НП Пирин 

доведе до бурна урбанизация на извънселищните територии със смяна на 

предназначението на поземлени имоти – основно в землището на гр.Банско и в по-малка 

степен в землището на Добринище. В резултат на този процес извън населените места са 

усвоени и урбанизирани 121 ха. Тази площ е използвана предимно за спортни, вилни и 

рекреационни зони, обекти за обществено обслужване, за комунално стопанство и т.н. 

които нямат планове за устройството им. 

 

 Застроените зони все още са обременени с проблеми от различно естество-

отпризнаци на стихийност в изграждането, естетически качества,физическо състояние, 

техническо съответствие, енергийна ефективност,качество на обитаване и ефективност в 

управлението и ползването на намиращите се в тях строежи. Наличието  на неподдържан 

сграден фонд и изоставени и полуразрушени сгради,  които загрозяват качествата на 

ландшафта, за съжаление се наблюдава във всички паркови участъци и туристически 

зони. 

  

5.2.Оценка на техническата и транспортна инфраструктура 

 

1. Транспортната инфраструктура - Съществуващата пътна мрежа (Източник 1.16.) 

 

    по отношение на мощността 

• държавна пътна мрежа - в границите на контактната зона,държавната пътнамрежа 

като мощност е достатъчна със своите 413км дължина. 

• горска пътна мрежа – мощността е недостатъчна, както като обща дължина, така и 

като гъстота, сравнявайки със средната гъстота на съществуващата пътна мрежа в 

подобни по конфигурация на терена други райони на България, където оптималната 

гъстота варира между 10 и 15м/ха, докато в района на парка е 3,96/ха, а в контактната 

зона 6,40м/ха. 

 Плътността е сравнително равномерна в контактната зона, докато на територията 

на парка на места липсва (Места,Г.Делчев,Илинденци и Симитли  ), а в Добринище е 

двойно по-голяма от средната. 

 

 по отношение на състоянието 

• държавна пътна мрежа – Според критериите за състояние на държавната пътнамрежа, 

може да се приеме, че състоянието и е добро. Пътищата в лошо състояние са19,5км или 

5% от общата дължина. 

•горска пътна мрежа – Анализът и показва, че състоянието на пътищата в лошо 

състояние т.е.земните пътища към пътищата в добро и задоволително състояние е в 

границите на 60:40. По-различно е положението в частите на зоните за подход в 

парка.Там където ги има пътищата са в лошо състояние. 
 

 ефективност на съществуващата пътна мрежа 
 

 Ефективността, това е понятие което разглежда условията,които предлага 

съществуващата пътна мрежа за управлението, охраната, поддържането, колективните и 

индивидуални посещения в парка.Тези условия в преобладаващите случаи са добри.  

Задоволителни са при Места, Г.Делчев, Кресна и Симитли и то при използване на 
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високопроходими превозни средства.Груповият организиран автомобилен туризъм има 

условие само в подходите от гр. Банско,с. Добринище и гр. Разлог и то до определени 

граници, поради липса на места за паркиране.Индивидуалния автомобилен туризъм, 

няма условия само в подхода през гр.Симитли, докато в другите зони за подход 

условията за осъществяването му са задоволителни и то главно до или в близост до 

границите на парка.Като цяло се налага извода, че има прекомерно натоварване на 

територията на парка с посетители от североизток, което пък от своя страна води 

до непоправими последици за състоянието на парка. 

 

5.3.Съществуващи паркинги 

 

 Паркингът на Шилигарника е с изчерпан капацитет за върхово натоварване. Това 

създава условия за нерегламентирано паркиране по протежение на пътя.Проблемите са в 

паркирането на личните автомобили през уикенда и през зимния сезон. Необходимо е те 

да се решават с технически и организационни мероприятия, където е възможно да се 

организират нови паркоместа, изградени по подходящ, ненарушаващ начин.Според 

инвентаризацията на НП местата за паркиране в непосредствена близост до него са 

около 315, а общо за парка са около 745. Оказва се, че те са крайно недостатъчно и това 

води до нерагламентирано паркиране на различни места, което води от своя страна на 

проблеми с утъпкване, провокиране на ерозионни процеси и т.н. 

 

Установените места за паркиране в границите на Парка с брой места, са както следва: 

 

1. разклона за Бъндеришка поляна  - 100 

2. в м. Бъндеришка поляна - 60 

3 площадката при старт - финала на пистата за ски-бягане - 20 

4 разклона за х. „Бъндерица”  -40 

5 пред самата х. „Бъндерица”-  15 

6 в м. Шилигарника  -15 

7 до х. „Вихрен”  -20 

8 на две места преди х. „Вихрен”  -20 

9 до х-л Сикрет в м. „Чалин валог” - 10 

10 до х. „Яворов”  -15 

11 до х. „Пирин” и мотел „Райски кът”  -20 

12 до х. „Беговица”  -15 

13 до х. „Загаза”  -10 

14 до КИП-а на р. Влахинска (м. Пещерата)  -10 

15 Други-  60 

ОБЩО В ПАРКА: 430 бр. 

 

Местата за паркиране в близост до Парка са както следва: 

 

1. до механа „Мотиката” (на 250 м след КИП-Банско в посока х.„Вихрен” ) - с 

капацитет около - 15 

2.  до почивна станция МС - с капацитет около - 30 

3.  до х. „Гоце Делчев” - с капацитет над 100 места 

4. в м . „Върбите” - с капацитет около 20 места 
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5.  в м. „Попова лъка” и м. „Туричка черква” – общо с капацитетоколо 100 места 

6.  в м. Кулиното  - 50 места 

ОБЩО В БЛИЗОСТ ДО ПАРКА: 315 бр. 
 

Всичко места за паркиране – 745 бр. 

 

5.4. Въжени линии 

 

Ски зона Банско 

1. Банско - Кабинков въжена линия Банско - Междинна станция и Междинна 

станция - Бъндеришка поляна  

2. Чалин валог  -Седалкова въжена линия Чалин валог - Горна станция  

3. Коларски - Седалкова въжена линия Бъндеришка поляна - Коларски  

4. Бъндерица 1- Седалкова въжена линия Бъндеришка поляна - Междинна станция  

5. Шилигарник - Седалкова въжена линия Шилигарника - Платото  

6. Моста Седалкова въжена линия Железен мост - Шилигарника  

7.  Бъндерица 2 - Седалкова въжена линия Междинна станция - Тодорка  

8. Плато - Седалкова въжена линия Плато - Тодорка  

9. Тодорка - Седалкова въжена линия Шилигарника - Тодорка  

10. Стара котва - Ски влек Стара котва - Шилигарника (паркинг) 

11. Детска котва  - Ски влек Детска котва - Шилигарника 

12. Паница Б - Ски влек Бъндеришка поляна - до път х.„Бъндерица” 

13.  Влек Чалин Ски влек Чалин валог 

 

Ски зона Добринище 

Гр. Добринище: Двуседалков лифт, с долната станция на лифта при х. „Гоце Делчев”, 

достъпен по 12 километров асфалтиран път. 
 

Ски зона Кулиното 

Ски влек -Кулиното 

 

5.5 . Пешеходни туристически пътеки  

 

 Проектираните пешеходни туристически маршрути с Паркоустройствения проект 

от1993год.са достатъчни за равномерното разпределение на посетителите на територията 

на парка.Определените главни и второстепенни маршрути осигуряват насочване на 

туристите към всички части на обекта.Слабост е, че не са обозначени на терена връзките 

с някои от подходите към парка: 

- от гр.Симитли и с.Брежани /от северозапад/ 

- от с. Стара Кресна и с.Ощава /запад/ 

- от с.Струмяни /югозапад/ 

- от с.Места през м.Хайдушки кладенец /изток/ 

Изводи 

       Затруднена транспортна достъпност;  

       С изключение на ПУ „Вихрен“, лошо състояние на пътищата до и в парка. 

   Транспортният достъп до обектите за настаняване е силно затруднен и 

единствено възможен с транспортни средства с висока проходимост.  
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  Неравномерно разпределение на обектите за подслон, респективно 

разпределението на легловата база и спортни съоръжения. Най-голямо 

съсредоточаване има в ПУ „Вихрен“. 

     Застроените зони са обременени с проблеми от различно естество - от признаци 

на стихийност в изграждането, през естетически качества, физическо състояние, 

техническо съответствие, енергийна ефективност, качество на обитаване и 

ефективност в управлението и ползването на намиращите се в тях строежи.  

   Наличие на неподдържан сграден фонд, който загрозява качествата на 

ландшафта; 

    Наличие на нефункциониращи обекти, в пред аварийно състояние, други с 

отпаднала необходимост, изоставени от собствениците им, които са опасни за 

здравето и сигурността на хората и подложени на атмосферните влияния, водят до 

замърсявания на околната среда 

     Не са разрешени въпросите за достъпността в т.ч и за хора с увреждания 
 

5.6. Зони и площи с туристическо натоварване (източник 1.16.) 

В последните години през времето на ПУ’04 се наблюдава непрекъснато повишаване на 

туристопотока на 5 туристически зони, от които с най-голямо туристическо натоварване 

е Ски зона „Банско“– Таблица 1.20.6. 

Таблица 1.20.7.Динамика в числеността на туристите по паркови райони (2008-2010 г.) 

ПР  2008  2009  2010  2011  2012 

Вихрен*    530 650 724 680 400650  550200 818 700 

Безбог*  165 320  360 240  190 500  325 280  650 800 

Каменица  70 500  68 540  50 800  62 320 49 850 

Синаница  5 800  4 300  4 780 3 580 4 020 

Б. Дупки  2 300  3 500  3 110  4 200  4 580 

 774 570  1 161 260  649 840   945 580 1 527 950 

* забележка – броят е на туристите посетили ски-зона гр. Банско и гр. Добринище. 

Дирекцията на НП „Пирин” въвежда ежегоден мониторинг на туристопотока. Той се 

провежда целогодишно в два от парковите района „Вихрен” и „Безбог”, а в останалите 

три – за летния туристически сезон. 

 

Ски-зона Банско и прилежаща територия 

 Обща характеристика 

Ски-зона Банско или наричана понастоящем според критериите на ЮНЕСКО „буферна 

зона” е с площ 1004.2 ха. В границите на „буферната зона” съгласно инвентаризацията 

от 2014г. са включени: 

• Гори, поляни - 837.9 ха; 

• Ски-писти - обща дължина –20,8 км; площ –116,8 ха; 

• Ски-път - обща дължина - 10.7 км; площ –12,3 ха; 

• Лифт -обща дължина –21,1 км; просека обща дължина 11.2 км; обща площ на просеки-

15.6 ха 

• Сгради с прилежащи територии, пътища и паркинги - площ - 21,6 ха 

 

Изграждането и функционирането на всички съоръжения и сгради е съобразено 

снеобходимите екологични норми. Изградени са 3 броя биологични стъпала за 

пречистванена отпадните води, подбрани и внедрени са екологични технологии на 
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високо ниво, работисе по програма за затревяване и зачимяване на откритите терени, 

работи се попротивоерозионно укрепяване и др. Ски-зоната е значително натоварена. 

През зимния сезон на ден минават средно между 3500 и 4500 човека. В пикови моменти 

поема около 7-8 хил. туристи.  

 

Ски-зона Добринище и прилежаща територия 

 Обща характеристика 

Ски-зона Добринище или наричана понастоящем според критериите на ЮНЕСКО 

„буферна 

зона” е с площ 83.0 ха. В границите на „буферната зона” съгласно инвентаризацията 

от2014г. са включени: 

• Гори, поляни –78.0 ха; 

• Ски-писта - обща дължина - 0.6 км; площ –1.9 ха; 

• Лифт - обща дължина - 2.4 км; просека обща дължина 2.2 км; 

 

 Строителство през периода след приемане на План’04 свързано с реконструкция, 

ремонт и подмяна на съоръжения в района на ски-пистите. През периода 2008-2012 год. 

в МОСВ са постъпили и реализирани следните инвестиционни предложения от фирма 

„ЮЛЕН” АД – концесионер на ски зона с център гр.Банско: 

- „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. „Бъндеришка поляна” до 

м.„Коларски път” с нов седалков лифт 6 СLD, зона Бъндерица, ски-зона с център гр. 

Банско”; 

- „Подмяна на съществуващ седалков лифт 3 FIX от м. „Шилигарника” до 

подножието на вр. Вихрен със седалков лифт тип „Купелбар” /4 CLD/; 

- „Подмяна на съществуващ влек тип „котва” към „Старата писта” със седалков 

лифт 4 FIX демонтиран от трасето „Бъндеришка поляна-Коларски път”,зона 

„Шилигарника”, ски-зона с център гр. Банско”; 

- Реконструкция на съществуващо заведение за хранене на Бъндеришка поляна, 

ски-зона с център гр. Банско. 

- Подмяна на съществуващи два влека тип „паничка” и „котва” със седалков лифт 

тип„Купелбар” /4 CLD/. в м. „Платото”, ски-зона с център гр. Банско, 

- Реконструкция, преустройство и модернизация на сграда със смесено 

предназначение 

- „Финална къща”, зона „Шилигарника”, ски-зона с център гр. Банско”; 

- Реконструкция и разширение на ПСОВ „ Бъндеришка поляна”, ПСОВ „Платото” 

ПСОВ „Шилигарника”; 

- Проекти за рекултивация на ски писти и ски-път, в участъци с ерозия. 
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5.6. Оценка на антропогенното натоварване върху Парка 

 

Антропогенното влияние върху ЗТ и прилежащата й територия се изразява в: 

 

- Загуба на почва при оформяне на ски-писти 

 По-значимо влияние върху почви се констатира при ски-писта 11 

(„Платото”),където с цел на подравняване в средната й част преди 10-12г.горния слой на 

почвата е събран в депо със ширина на основата му 5-7 м, надлъжно (с дължина 400-450 

м) по средата на пистата. Подобно депо за почва, но със значително по-малка площ от 

описаното по-горе е на разклонението на ски-писта 5.В двата случая не става въпрос за 

загуба на почва, а за депониране с цел съхранението й. 

- Ерозия на почвата 

 На територията на НП „Пирин” са установени терени с възникнали ерозионни 

процеси и потенциална заплаха за развитие в тях на площ на и линейна ерозия, върху 

обща площ 855.2 ха, в т.ч. по ски-пистите в ски-зона с център гр.Банско –територии 

отдадени на концесия. С потенциална заплаха в зоната на концесия за развитие на площ 

на и ограничено линейна ерозия е констатирана обща площ 16.5 ха. 

- Утъпкване на почвата 

Причинява се от многократен и продължителен натиск от едър добитък върху терени 

около някои високопланински езера в парка. 

- Загуба на приоритетни природни местообитания предмет на опазване в 

ЗЗ„Пирин”.  

Според Директива 92/43/ЕЕС приоритетни са 4 природни местообитания: 

4070* Храстови съобщества с Pinus mugo;  

6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 

91D0* Мочурни гори и  

9530*Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. 

 

 Установените разлики са положителни с изключение при 9530*, което се дължи 

на по-точното картиране. Следователно не се констатира загуба на приоритетни 

природни местообитания (Източник – Инвентаризация на Парка) 

- Загуба на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Пирин” 

 Съгласно Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” референтните площи 

за останалите (неприоритетни) природни местообитания, както и установените такива 

при инвентаризацията, 2014 г. са посочени в Сборник: Социоано-икономически аспекти. 

 При сравнението на площите на природните местообитания от Натура 2000 

Стандартен Формуляр и площите на установените природни местообитания при 

инвентаризацията,2014г. се установяват, както отрицателни, така и положителни 

разлики.Най-големи са разликите при природни местообитания с код 4060 (-3051.7 ха), 

91CA(+1315.7 ха), 62D0 (-1102.5 ха) и 8110 (+1101.0). 

 Причината за посочените разлики е, че референтните площи за природните 

местообитания в Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” са посочени с 

неточни данни, отклоняващи се значително от инвентаризацията през 2014г. При това 

обстоятелство не може да се установи дали има някаква реална загуба на природно 

местообитание или има естествено нарастване/намаляване на площите им. 
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1.20.4. ОТПАДЪЦИ  

 

1. Кратка информация и анализ за управление на отпадъците  

 С влизане в сила на Закона за управление на отпадъците през м. юли 2012 г. са 

поставени нови изисквания към местната власт по отношение на разработване и 

изпълнение на общинските програми за управление на отпадъците, които се разработват 

и приемат за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния 

план за управление на отпадъците. Това е една основополагаща мярка, програмите да 

предвиждат мерки и срокове за изпълнение на основни изисквания поставени от ЗУО. 

 През 2013 г. управлението на битовите отпадъци се извършва съгласно ЗУО, 

Общинските програми за управление на отпадъците и местните наредби, като 

последните два документа са разработени по отмененият ЗУО и не отразяват голяма и 

важна част от задълженията на кмета на общината.  

 Предвид новите изисквания, през 2013 г. продължиха да действат старите 

програми за управление на отпадъците, като тези с изтичащ срок на действие бяха 

удължени по отношение на мерките с цикличен срок на изпълнение, свързани основно с 

почистване на замърсени площи, системите за сметосъбиране и сметоизвозване, 

неизпълнени дейности в периода на действие и др.  

 Информацията за организацията по оползотворяването, срока на действие на 

договора и др. е представена в табличен вид, за 2013 г. с отразени промени спрямо 

същите през 2012 г., поради отнемането на разрешение. 

 

Таблица.1.20.8. Въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 

други масово разпространени отпадъци 
Община  Вид масово 

разпространен 

отпадък  

Организация по 

оползотворяване  

№ на договор и 

дата на 

подписване  

Срок на 

действие на 

договора  

Брой контейнери 

за разделно 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки, обем на 

съдовете в литри  

Разлог  Отпадъци от 

опаковки  

„ЕКОПАК 

България” АД, 

София  

433/18.11.2009  31.12.2012  79 бр. т. – 1 500  

Банско  Отпадъци от 

опаковки  

„ЕКОПАК 

България” АД, 

София  

Няма номер  

03.01.2005  

безсрочен  30 бр. т. - 240  

30 бр. т. - 120.  

9 бр. т. - 1 100  

Гоце 

Делчев  

Отпадъци от 

опаковки  

„РЕПАК” АД, София  Няма номер  

15.06.2006  

15.06.2011  15 бр. - 1 100  

62 бр. - 240  

Сандански  Отпадъци от 

опаковки  

„РЕПАК” АД”, 

София  

240-5/25.06.2007  30.06.2013  42 бр. – 1 100  

24 бр. -240  

Булекопак“ АД   42 бр. – 1 100  

24 бр. -240  

Струмяни  Отпадъци от 

опаковки  

„ЕКОПАК 

България” АД, 

София  

ДГ-1/09.04.2007  безсрочен  14 бр.т. – 1 100  

Кресна  Отпадъци от 

опаковки  

„ЕКОПАК 

България” АД, 

София  

Януари 2007  31.12.2011  23бр.т. – 1 000  

Симитли  Отпадъци от 

опаковки  

„ЕКОПАК 

България” АД, 

София  

Няма номер  

04.04.2007  

31.12.2011  22 бр. т. – 1 000  
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Задължените общини за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки са предоставили следната информация за внедрените системи: 

 

Община Разлог - общинската администрация е дала предписания на търговските обекти 

на основание ЗУО и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки за недопускане 

смесването на отпадъци от опаковки с общите генерирани битови отпадъци на 

територията на общината.Търговските обекти периодично се проверяват за изпълнение 

на направените предписания.При събирането на разделно събраните опаковки от 

фирмата подизпълнител на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД, присъства и служител от Об.А 

– Разлог. Служители на общината ежедневно проверяват местата за РСОО с цел 

проследяване на количествата събрани опаковки и поддържане на контейнерите в добро 

състояние.При констатиране на нередности своевременно се сигнализира до „ЕКОПАК 

БЪЛГАРИЯ” АД. 

 

Община Банско - налице е договор с „ЕКОПАК” АД, която в качеството си на 

организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки е сключила договор за 

обслужване на 135 бр. контейнери, разположени в 45 точки, съответно в син (за хартия и 

картон), жълт (за пластмаса) и зелен (за стъкло) цвят, на територията на градовете 

Банско и Добринище с „Феникс” ЕООД, гр. Дупница. Отпадъците от три контейнерната 

система се транспортират до гр.Дупница. 

Разработва се Стратегия за управление на отпадъците, която ще разреши основна част от 

проблемите за управление на отпадъците. 

 

Община Гоце Делчев - на територията на гр.Гоце Делчев са разположени 54 комплекта 

съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки,които са в добро техническо 

състояние.Обслужват се по график от „РЕПАК” АД, гр.София. 

 

Община Сандански - Събирането и транспортирането на отпадъците от опаковки са 

извършва в срок от фирма „Евроимпекс Благоевград” ООД, гр.София – подизпълнител 

на „РЕПАК” АД, което извършва и дейностите по предварително третиране – сортиране 

на доставените отпадъци на площадка в с. Зелен дол. 

 

Община Симитли - основно отпадъците в съдовете се събират разделно и по-рядко се 

наблюдава смесване с битови отпадъци.Събирането и транспортирането се извършва от 

„Феникс Дупница” ООД, гр.Дупница, по утвърден график и на основание договор с 

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД.Местоположението на точките се променя след разрешение 

на кмета на общината. 

Депа с преустановена експлоатация през годината, осъществена рекултивация – 

местоположение и площ на депата (в дка) - инсталации с преустановена 

експлоатация за третиране на отпадъци, различни от депа.  

Проектът за рекултивация на депото в м. Въковия, землище на гр.Банско, собственост на 

Община Банско претърпя необходимите корекции и предстои неговото съгласуване с 

компетентният орган МОСВ. 

Населени места, количество и видове на битовите отпадъци, които се третират в 

инсталации/ съоръжения със срок на експлоатация, който предстои да изтече през 

следващите две години. Предприети мерки за решаване на проблема;  
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Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините 

Разлог, Банско, Симитли. 

        Списък на депата за битови отпадъци  

 

2.1. Община Разлог 

Местоположение: 6 км северозападно от гр. Разлог в м. “ Седръч”; земеделски фонд на 

площ 26 дка. Обща площ 68 дка. В експоатация от 1996 г. 

 

2.2. Община Банско 

Местоположение: 8 км югозападно от гр. Банско в м. “Въковия”земеделски фонд: на 

площ 7,5 дка. Общината има програма за управление на дейностите по отпадъците,която 

се актуализира ежегодно. 

 

2.3. Община Г. Делчев 

До февруари 2001 г. се експлоатира старо депо.Предстои рекултивиране.От февруари 

2001 г. се предвижда експлоатирането на  ново депо, което отговаря на всички 

изисквания по наредба № 13/ 06.11.98 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депата за отпадъци/ ДВ бр. 152/1998 г. 

Местоположение: 6 км североизточно от гр. Г. Делчев в м.”Мокра поляна “.Заета площ 

19 дка.Двете с депа са разположени непосредствено едно до друго. 

 

2.4. Община Сандански 

Местоположение: по пътя 2 км югозападно от гр. Симитли в м. Диновандък; земеделски 

и горски фонд;Заета площ 10 дка. В момента приключва изграждане на ново депо, 

отговарящо на Наредба № 13, което ще обслужва общини Сандански и Струмяни 

 

2.5. Община Струмяни 

Местоположение :в землището на с. Микрево ; на 5 км. Западно отс. Струмяни в м. 

Винка”; Земеделски фонд. 

 

2.6. Община Кресна 

Местоположение: 3 км югоизточно от гр.Кресна в м. “Падина “;Земеделски фонд;заета 

площ 9 дка. 

 

2.7. Община Симитли 

Местоположение: 2 км югозападно от гр. Симитли в м. “ Диновандък “;земеделски и 

горски фонд; заета площ 10 дка. Депото е с изчерпани капацитетни възможности. 

Предстои изграждане на ново депо на регионален принцип, съгласно изискванията на 

Наредба № 13 /06.11.98 г. 

 

Третирането на всички гореизброени депа е запръстяване.Основен проблем по 

отношение на битовите отпадъци, е че почти всички депа, с изключение на Г.Делчев и 

новостроящото се в Сандански, неотговарят на Наредба №13 за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депата за отпадъци. 
 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

523 

 

3. Списък на депата за промишлени отпадъци 
 

 Таблица 1.20.8. Депа за промишлени отпадъци  
Собственост “Мина Пирин 

“ЕАД 

общ.Симитли 

с. Полето 

“Илинденци 

мрамор” 

ЕАД-с. 

Струмяни 

Общ. Струмяни 

 

“Пиринхарт” АД – гр. Разлог 

общ. Разлог 

Вид на 

хранилището 

шламоотвал Депо лагуни Депо м.Седрач” шламоотвал 

Отстояние 

- от населено 

място 

- от водни 

течения и др. 

обекти 

0,25км от 

с.Полето 

10 м.от 

р.Брежанска 

500 м. южно 

с.Струмяни 

500 м. южно 

с.Шашка 

2 км източно от 

гр.Разлог 

1км северно от 

р.Разложка 

4 км североиз.от 

гр.Разлог 

0,5км северно от 

р.Седрач 

3 км източно от 

гр.Разлог 

0,5 км източно от 

р.Разложка 

Обща площ (дка 

) 

44 дка-80% са 

рекултивирани 

15 дка 27дка 17дка 17дка 

Видове заети 

територии 

Земеделски 

фонд 

Земеделски фонд Земедел. фонд 

Необратв.земя 

Земедел. фонд 

Необратв.земя 

Земедел. фонд 

Необратв.земя 

Експлоатация 

- начало 

- край 

1956 г. 

2015 г. 

1977 

няма данни 

1974 

няма данни 

1982 

няма данни 

1976 

няма данни 

Обем 

- проектен (м³) 

- зает от 

отпадъци (м³) 

 

111000 

100800 

 

280 000 

56 112 

 

36180 

9000 

 

340000 

170000 

 

107500 

60000 

Начин на 

депониране 

Разделно Смесено Разделно Смесено Разделно 

Описание на 

отпадъците 

Пясък 

Глина 

Въглища 

частици 

Мраморни късове 

Мраморен шлан 

Излишна акт. 

утайка на 

биолог.стъпало 

на СПОВ 

Кора от дърво, 

утайки от влакна и 

хартии, отпад.от 

рецикл. на стара 

хартия 

Калциев 

карбонат,получен 

при каустизация 

на варта с цел 

получаване на 

NaOH 

 

4. Количества на образуваните утайки от ПСОВ  

 

На територията на РИОСВ-Благоевград са пуснати в експлоатация четири ПСОВ:  

- гр. Благоевград;  

- гр. Разлог;  

- с. Вълково, общ. Сандански;  

- с. Баничан, общ.Гоце Делчев. 

Отоплителната централа в гр.Банско е първата в България използваща ВЕИ 

(възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 

kW. Като гориво в централата се използва дървесна биомаса. 

5. Микросметища на територията на НП Пирин 

Според направената инвентаризация в момента не се наблюдават микросметища на 

територията на НП. 

6. Нарушени площи вследствие на замърсяване с отпадъци 
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 На територията на парка се установиха площи с влошено хидрохимично 

състояние на водите от дифузни източници на замърсяване – септични ями, пашуващи 

животни, третиране на ски-пистите с торове за стабилизиране на тревната покривка. 

Същевременно липсва пречистване на отпадъчните води от преобладаващата част от 

точковите източници(хижи и др.п. обекти, подробно описани по-горе в т.1.17.3). 

 Замърсяване с битови отпадъци – при обхода на туристически пътеки не се 

констатират нарушения с практическо значение, както по пътеките така и в 

прилежащите им територии в резултат на туристическа дейност.Ограничени по 

количество на места саизоставени отпадъци – стъклени и пластмасови бутилки, 

торбички, хартиени, хранителни идр.отпадъци. Това се наблюдава много рядко и 

изолирано. 

 Замърсяване със строителни отпадъци – малки количества около корекцията 

сгабиони на р. Бъндеришка. 

 Нерегулирано използване на пестициди (пръскане със самолети и др.), складиране 

на химически вещества, изкуствени торове и др.в непосредствена близост със ЗТ и ЗЗ не 

са установени. При изкуственото затревяване в някои изолирани участъци на ски-

пистите в ски зона с център гр. Банско са внасяни в миналото изкуствени торове заедно с 

тревната смеска – еднократно.  

 Наличието  на амортизирани и подложени на разрушаване или разрушени и 

полу-разрушени или изоставени сгради, стари и неподдържани заслони, също трябва да 

се счита като замърсяване с отпадъци. Те не само загрозяват ландшафта и 

естетическата стойност на парка, но и крият опасност от нараняване на хора и животни. 

Такива сгради за съжаление има почти навсякъде до туристическите обекти. 

 

6. Обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с отпадъците  

 Въз основа на извършваните от РИОСВ проверки фирмите започват да 

изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове - извършват 

класификация на отпадъците и сключват договори за предаването им с лица, имащи 

разрешение за дейности с отпадъци, получаване на разрешения за дейности с отпадъци. 

- Изградените регионални депа за отпадъци (3 бр.), на които се обезвреждат 

отпадъците на 7 бр. общини от общо 15 в териториалните граници на РИОСВ-

Благоевград, осигуряват в максимална степен защита на околната среда и човешкото 

здраве за териториите които обслужват. 

- Предвид забавеното изграждане на регионалните депа за битови отпадъци в Разлог 

и Благоевград, ключов екологичен проблем в региона е третирането на битовите 

отпадъци 

- Проблем представляват старите депа за отпадъци общо 6 бр. (от тях 1 бр. депо за 

инертни отпадъци и 5 бр. депа за неопасни отпадъци), които не отговарят на 

нормативните изисквания и тяхната експлоатация ще продължи до въвеждане в 

действие на регионалните системи за управление на отпадъците. Старите депа са с 

изтекли планове за привеждане в съответствие и изчерпан капацитет, което създава 

сериозни проблеми свързани с минималните технически изисквания при 

експлоатацията (прибутване, уплътняване и запръстяване на отпадъците, осигуряване 

на ограда охрана и входящ контрол).  

- През 2013 г. се наблюдават редица положителни тенденции, като резултат на 

прилагане на законодателството и упражнения контрол по управление на отпадъците. 

Повишен е контрола и мерките предприети от общините, областно пътно управление 
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и др. институции по отношение чистотата на обществените територии около хижи, 

хотели и др. туристически обекти. Все по-рядко се регистрират нерегламентирани 

сметища, а възникналите локални замърсявания с отпадъци се почистват 

своевременно. 

 Относно трансграничния превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006 г. на 

Европейския парламент от 14.06.2006 г. през 2013 се наблюдава ограничаване на  

нерегламентирания внос/износ на отпадъци при гр. Г. Делчев. 
 

 Високите стандарти, наложени в областта на обезвреждането на отпадъците в депа, 

са сериозно предизвикателство пред общинските администрации по отношение 

задължението им да заплащат отчисления в лева за всеки тон депониран отпадък. 

Финансовите проблеми са основната причина, с която общините обясняват 

неизвършването на отчисленията  
 

   Екологичен проблем се явява и съхранението на негодни за употреба препарати за 

растителна защита. Тревожно е състоянието на складовете в община Сандански и 

община Струмяни. В по-малка степен това се отнася и за община  Разлог. Общините 

кандидатстват за финансиране на проекти за екологосъобразно обезвреждане на тези 

препарати, но с променлив успех 

 

 В териториалния обхват на НП няма изградени инсталации за третиране на 

строителни и биоразградими отпадъци, каквито са задължителни с оглед прилагането 

на ЗУО и подзаконовите нормативни документи. 

Не се наблюдават микросметища на територията на Парка. 

 

  Наличие на нефункциониращи обекти, с отпаднала необходимост, изоставени от 

собствениците им или останки/руини/, които са опасни за здравето и сигурността на 

хората и подложени на атмосферните влияния, водят до замърсявания на околната 

среда, следва да се възприемат като строителни отпадъци и много спешно да бъдат 

почистени. Такива сгради има във всички паркови участъци. 

 

  С малки изключения, в обектите посещавани от туристи, вкл. по протежение на 

маршрутите, на местата за отдих и пр., не се установи повече от обичайното 

замърсяване с механични отпадъци (следи от човешки престой) и продукти. Т.е. 

може да се твърди, че присъствието на хора (туристи, пастири и пр.) в НП Пирин, 

не е оказало негативно влияние върху опазването на биоразнообразието, върху 

видовете от флората и фауната, за което говори и сравнително малкия брой 

констатирани /санкционирани нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

526 

7. Проекти финансирани от ОПОС 2007-2013 (източник МОСВ) 

 

 Таблица 1.20.9. Проекти 

Община/бенефициент Наименование на проекта Статус 

Разлог Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Разлог 

В процес на 

изпълнение 

Разлог Подготовка на ИП за Регионално депо – 

Разлог и предприятие за предварително 

третиране на отпадъците 

Приключен 

Сандански  Техническа помощ за ИП „Изграждане на 

втора клетка за Регионално депо за твърди 

битови отпадъци за общините Сандански, 

Струмяни и Кресна 

Приключил 

 

 

1.20.5. ШУМ  

 

Контрол на градски и промишлените източници по отношение на излъчвания от 

тях шум в околната среда 

 

Гр. Гоце Делчев – не са регистрирани промишлени обекти в града и общината през 2013 

г., създаващи шумови проблеми при извършване на производствена дейност.  

- Съгласно утвърдения график за измервания през 2013 г. на територията на община 

Гоце Делчев са извършени контролни измервания на нивата на шум излъчван в околна 

среда от промишлен обект- „Юро Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев – фабрика за 

производство на ковчези.Не са констатирани наднормени стойности на нивата на шум. 

- Депо за твърди битови отпадъци - гр.Гоце Делчев като обект с издадено комплексно 

разрешително по ЗООС през 2013 г. е провело собствен мониторинг по фактор 

«Шум».Не са констатирани наднормени стойности на нивата на шум. 

- Основният източник на шум в града е натоварения автомобилен трафик по улиците. 

 

Гр. Сандански - по данни от общината в града има 2 бр.кръстовища с натоварен 

автомобилен трафик около 200 МПС/час. През 2013 г. няма значителна промяна в 

акустичната обстановка в град Сандански и община сравнено с предишни 

години.Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират 

предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените 

места. 

- Депо за твърди битови отпадъци - гр.Сандански. Съгласно условията в издаденото 

комплексно разрешително се спазват изискванията за периодичност за провеждане на 

собствен мониторинг на източниците на шум.Последните измервания са извършени през 

2012 г. Не са констатирани наднормени нива на шум, съгласно действащите норми. 

През 2013 г. не са съставяни актове за установяване на административни нарушения. 

 

Гр. Кресна - централната градска част е под въздействие на шумово натоварване от 

автомобилен транспорт и ж.п. транспорт.Измервания не са извършвани.Няма изработена 

общинска програма за намаляване на шумовото натоварване. 

- „Енергоремонт Кресна” АД - гр. Кресна. През 2013 г. са извършвани измервания за 

еквивалентно ниво на шум, излъчван от промишления източник, съгласно условията в 
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издаденото комплексно разрешително.Резултатите от мониторинга показват спазване на 

нормите за промишлени зони. 

Нивата на шум са завишени преди всичко от автомобилния транспорт на градовете  и 

около туристическите обекти 

През зимния период се наблюдава завишаване на шума окoло туристическите обекти от 

туристическо натоварване 

 

 

1.20.6. РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ  

 

1. Нормативна база в областта на радиологичния мониторинг  

Закон за безопасно използване на ядрената енергия(Обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., 

изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., 

бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 

г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 11 от 

2.02.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 

4.04.2008 г., бр. 67 от 29.07.2008 г.)  

Този закон урежда обществените отношения, свързани с държавното регулиране на 

безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното 

управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и правата и 

задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности за осигуряване на ядрена 

безопасност и радиационна защита.  

Наредба за основни норми за радиационна защита (ПМС № /2004 г.) 

Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Националната автоматизирана 

система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Р България(ПМС № 

434/19.11.1997 г.) 

Наредба за планиране и готовност за действия при радиационна авария(ДВ бр. 33 от 

1999 г., ПМС № 58/26.03.1999 г.)  

Наредба за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране 

на последствията от урановата промишленост в Р България (Наредба № 1/15.11.1999) 

 

2. Радиационен гама-фон и атмосферна радиоактивност  

В системата на МОСВ се извършват постоянни наблюдения за стойността на 

радиационния гама-фон чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон по утвърдена мрежа от пунктове и 

периодичност.Автоматизираната система има за цел своевременно установяване на 

инцидентно повишаване на радиационния гама-фон на територията на страната. 

Радиоактивността на земята се нарича «естествена», за разлика от създадената от човека 

«изкуствена» радиоактивност.Всички живи организми, включително и човекът са 

подложени на нейното влияние. Естествената радиоактивност има два компонента: 

земна и космическа. Земната компонента се дължи на естествените радиоактивни 

елементи главно от уран-радиевия и ториевия редове, както и на радионуклида калий-

40.Тези елементи съществуват навсякъде в природата.Намират се в почвената покривка, 

в различните видове скали и речните наноси. 

Естественият радиационен гама-фон е конкретна физична характеристика на околната 

среда , характерна за всеки пункт, област и регион.  
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Дозовото натоварване на населението от природни източници на радиоактивност във 

всеки отделен пункт на земната повърхност се дължи основно на:  

- концентрацията на радон във въздуха – 54%;  

- космическото лъчение – 16%;  

- съдържанието на калий 40 в елементите на околната среда – 13%;  

- други естествени източници на радиация – 17%.  

 

В резултат от дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на 

околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено 

преразпределение. 

Наблюденията през 2013 г. на територията на РИОСВ – Благоевград показват, че 

радиационният гама-фон е в границите на характерния естествен-гама фон за 

региона.Няма регистрирани превишения. 

 

3. Обобщени изводи за радиационното състояние на околната среда.  

 За водните обекти се прилага Наредба № 1/15.11.1999 г. за норми за целите на 

радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от 

урановата промишленост – обща бета активност (2000 mBq/l), обща алфа 

активност (500 mBq/l), съдържание на общ уран (0,3 mg/l) и специфична 

активност на радий-226 (500 mBq/l).  

Изследванията на водите от реките протичащи в райони на контролираните 

обекти (р. Златарица, р. Мелнишка, р. Луда река и р. Канина) са с показатели под 

допустимите норми. 

 През 2013 година е провеждан контрол върху радиационното състояние на река 

Места. Резултатите от наблюденията и анализите показват, че рекатае в добро 

радиационно състояние и стойностите на радиологичните показатели са 

значително под ПДК.  

 Радиологичният контрол на руднични води от бивши уранодобивни обекти се 

изразява в контрол на радиологичните показатели, съгласно Наредба № 

6/09.11.2000 г. за емисионнинорми за допустимо съдържание на вредни и опасни 

вещества, зауствани във водни обекти – съдържание на общ уран (2mg/l) и 

специфична активност на радий–226(/700 mBq/l ).  

 Радиологичният контрол на руднични води установи повишени показатели във:  

- вода от щолната на обект „Сугарево” - повишена обща алфа и бета активност, и 

съдържание на уран над ПДК;  

- вода от щолна-1 на обект „Игралище” – повишена обща алфа активност, обща 

бета активност и радий над ПДК;  

- вода от щолната на обект „Сенокос” – повишена обща алфа и бета активност, 

уран и радий над ПДК:  

- вода от щолна – 9 на обект „Елешница” – уран, радий, обща бета и алфа 

активност над ПДК.  

- извор в местност „Лозята“ на обект „Елешница” - повишена обща алфа 

активност.  

 Останалите проби взети от районите на бивши уранодобивни обекти са с 

радиологични показатели под ПДК.  

 През 2013 г. са взети и анализирани проби от всички обекти с ликвидиран 

уранодобив. Изследвани са съдържанията на следните естествени радионуклиди: 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

529 

уран-238, радий-226, торий-232, калий-40, олово-210 и цезий-137. (Източник 

Регионален доклад 2013) 

 

- Обект „Елешница” – общ. Разлог  

Повече от анализираните през годината проби (12 бр.) от необработваеми почви и дънни 

утайки показват характерни фонови стойности на изследваните естествени 

радионуклиди. Завишени съдържания на радий-226, уран-238 и олово-210 (от 5 до 10 

пъти над фоновата стойност) са установени при проби от кариера „Копитото”, „Вълче 

дере след хвостохранилището“ и района на завод „Звезда”.  

 

- Обект „Мелник – Сугарево - Златолист” – общ. Сандански. 

През 2013 са анализирани 10 бр.проби от необработваеми почви и дънни утайки. 

Завишени съдържания на уран-238, радий-226 и олово-210 (3 до 7 пъти над фоновите 

стойности) е установено при проба от района на шахта -3, шахта - 1 и сорбционния 

комплекс. При останалите проби, стойностите на изследваните естествени 

радионуклиди, варират в границите на характерните за региона. 

 

- Обект „Игралище” – общ. Струмяни.  

През 2013 са анализирани 6 бр.проби от необработваеми почви и дънни утайки. 

Завишени съдържания на уран-238, радий-226 и олово-210 (3 до 10 пъти над фоновите 

стойности) е установено при проба от района на куповото извличане и щолна - 1.При 

останалите проби, стойностите на изследваните естествени радионуклиди, варират в 

границите на характерните за региона. 

 

- Обект „Сенокос” – общ. Симитли.  

През 2013 са анализирани 4 бр.проби от необработваеми почви и дънни утайки. Пробите 

извън границите на кариерата са с показатели близки до фоновите стойности по 

изследваните елементи. 

 

- Обект „Брежани” – общ. Симитли.  

През 2013 са анализирани 2 бр.проби от необработваеми почви. Пробите са с показатели 

близки до фоновите стойности по изследваните елементи. 

 

- Обект „Струма” – общ. Симитли.  

През 2013 са анализирани 7 бр.проби от необработваеми почви и дънни утайки. Всички 

анализирани проби показват характерни за района фонови стойности на изследваните 

естествени радионуклиди. 

 

- Изследваните през 2013 година проби от необработваеми почви и дънни утайки на 

територията на Благоевградска област, показват характерните фонови стойности на 

естествените радионуклиди.  

 

- Завишени съдържания се наблюдават в районите на обекти – потенциални 

замърсители и особено в пробите взети от ликвидираните добивни изработки.  

 

- Няма особени различия на състоянието в сравнение с 2012 г. 
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ІІ. Горещи точки с проблеми, касаещи компонентите на околната среда 

 От анализа на данните за тренда на различните компоненти на околната среда и 

тяхното пространствено разпространение, информацията от отчетните доклади на 

РИОСВ-Благоевград, данните от мониторинга, данните получени от изследванията на 

експертите от Раздел Абиотични фактори и от лични впечатления от обходи на място, 

могат да се предложат следните места като горещи точки по отношение на състоянието 

на околната среда:  

 

І тип – територии с висок антропогенен натиск 

 Наименование  Източник на отпадни 

води- <50 EЖ 

Други проблеми 

1 Бъндеришка 

поляна 

ПСОВ Бъндеришка поляна-

недостатъчно пречистване 

Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

2 Шилигарника ПСОВ Шилигарника- 

недостатъчно пречистване 

Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

3 Платото ПОСВ Платото- 

недостатъчно пречистване 

Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

4 х. Вихрен Туристическа зона Вихрен Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

5 Мъртва поляна Хотел Сикрет Туристическо натоварване,  шум, отпадъци 

6 Мъртва поляна Хотел Тофана Туристическо натоварване,  шум, отпадъци 

7 х. Безбог Хижа Безбог Туристическо натоварване,  шум, отпадъци 

8 Тевно езеро Заслон Тевно езеро Отпадъци 

9 х. Синаница Хижа Синаница Туристическо натоварване,  шум, отпадъци 

10 х. Бъндерица Хижа Бъндерица Туристическо натоварване, шум, отпадъци 

11 х. Яворов Туристическа зона Яворов  Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

12 х. Демяница Хижа Демяница Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

13 х. Бъндерица Таверната – до Къмпинг 

Бъндерица 

Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

14 х. Беговица Хижа Беговица шум, отпадъци 

15 Спано поле Заслон  

Спано поле 

Шум отпадъци 

16 х. Пирин Хижа Пирин Туристическо натоварване, антропогенно 

натоварване, шум, отпадъци 

 

ІІ тип – ерозирани терени 

В този тип са поставени преди всичко ски пистите, които през последните години имаха 

проблеми с площната ерозия и бяха укрепвани и затревявани. За да бъдат в добро 

състояние се изисква ежегодно наблюдение и поддържане . Това са пистите в Ски зона 

Център Банско-ПР“Вихрен“. 
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ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Запазва се тенденцията на превишения на нивата по показател ФПЧ10 (фини 

прахови частици) в атмосферния въздух, вследствие на битовото отопление, 

транспорта, неподдържана пътна и прилежаща инфраструктура. 

 Няма данни за динамиката на замърсяването на атмосферния въздух от 

автомобилния транспорт през различните сезони.  

 До момента всички направени анализи на изследванията на реките и езерата 

характеризират водите като чисти и с високо качество.  

 Резултатите от химичните анализи на водните проби от реките и езерата при 

пълноводие показват, че по показателите съдържание на разтворен кислород, 

сулфатни йони, неразтворени вещества, киселинност и електропроводимост, 

изследваните водни тела са в отлично състояние.  

 Установено е повишено съдържание на амониев азот и фосфатни йони, с по-

високи стойности във водите от езерата. От реките, най-високо съдържание на 

амониев азот има в р. Бъндерица, Десилица и Ретиже. В много добро състояние 

по съдържание на нитратен азот са водите на реките Плещка, Безбожка и 

Пиринска Бистрица, а р. Десилица, Дългото и Жабешкото Бъндеришки езера 

съдържат по-високи концентрации на нитрати от изискванията дори за умерено 

състояние. 

 Стойностите на ecological quality ratio характеризират неповлияни, референтни 

условия и съответстват на отлично състояние на проучваните водни тела. С 

добър екологичен статус за оценени реките Бела река, Безбожка и Икришка. 

Причина за регистрираните по-ниски оценки са основно локални антропогенни 

въздействия, резултат от застроените вили, както и засиленият туристопоток през 

летния сезон. 

 Независимо от липсата на локални пречиствателни съоръжения на 

туристическите хижи, състоянието на водите от хидробиологична гл.точка в 

границата на парка и извън нея се определя като отлично и добро. Посоченото, 

обаче не игнорира необходимостта от изграждане на локални пречиствателни 

съоръжения на съществуващите хижи и комплекси. 

 Сравнителният анализ на състоянието на водите през настоящия (2014 г.) и 

предходния период на проучване (2001-2002 г) показва, че като цяло течащите 

води се характеризират с непроменено качество. Слабо влошаване на 

екологичната ситуация (качествата на водите) се наблюдава на пункта на река 

Бела река. 

 Според анализа на РИОСВ – Благоевград на базата на резултатите от 

провеждания почвен мониторинг по широк спектър от показатели по всички 

компоненти на околната среда и фактори които и влияят, структурата и обемите 

на производство в региона, както и възраждане на земеделието в последните 

години, състоянието на почвите е в добро състояние. 

 От инвентаризацията на НП са установени 855.2 ха ерозирали площи в различна 

степен. Площи с ерозионни процеси с най-висока степен са установени на 16,5ха 

в буферна зона „Юлен“ (за сравнение с 2004 г. – 102ха). 
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 В резултат на укрепителни и корекционни мероприятия в последните години се 

наблюдава до голяма степен овладяване на ерозионните процеси около пистите, 

но тъй като тези терени са особено уязвими, поради туристическия натиск, 

усилията трябва да продължат за да се поддържат достигнатите резултати. 

 В последните години се наблюдава непрекъснато повишаване на туристо-

потока на 5 туристически зони – ПРайони – Вихрен (Ски зона „Банско“), Безбог 

(Ски зона „Добринище“, , Каменица, Синапица, Баюви дупки, от които с най-

голямо туристическо натоварване е Ски зона „Банско“ 

 В територията на НПняма изградени инсталации за третиране на строителни 

и биоразградими отпадъци. 

 Наличие на нефункциониращи строителни обекти, с отпаднала необходимост, 

изоставени от собствениците им или останки/руини/, които са опасни за здравето 

и сигурността на хората и подложени на атмосферните влияния, водят до 

замърсявания на околната среда, следва да се възприемат като строителни 

отпадъци и много спешно да бъдат почистени. Такива сгради има във всички 

паркови участъци. 

 Наблюдава се намаляване броя на нерегламентираните замърсявания с отпадъци 

и площите заети с тях. Не се наблюдават микросметища на територията на 

Парка. 

 Нивата на шум са завишени преди всичко от автомобилния транспорт на 

градовете  и около туристическите обекти. През зимния период се наблюдава 

завишаване на шума окoло туристическите обекти от туристическо натоварване. 

 Резултатите от радиологичния мониторинг на околната среда през 2013 г. 

показват, че радиационният гама фон е в границите на характерните за 

страната фонови стойности. Не са наблюдавани повишавания на 

специфичните активности на естествени и техногенни радионуклиди в 

атмосферния въздух. 

 Изследванията на водите от реките протичащи в райони на контролираните от 

радиологичния мониторинг обекти (р. Златарица, р. Мелнишка, р. Луда река и р. 

Канина) са с показатели под допустимите норми.  

 Като горещи точки или терени с по-големи проблеми относно някои от 

компонентите на околната среда са определени 16 обекта с по-високо 

антропогенно натоварване и ски-пистите на ски-зона с център гр.Банско – част от 

Буферна зона-ЮНЕСКО, с потенциална заплаха за развитие на площна и 

ограничено линейна ерозия с обща площ на тези места 16.5 ха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


