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 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 национален парк "Пирин" – гр. Банско. Теренните проучвания и 
инвентаризация се извърши в периода юни – октомври 2014 г. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
- събиране на информация за наличните 

туристически ресурси; 
- анализ и оценка на техния потенциал; 
- определяне на съществуващи и 

потенциални туристически маршрути и 
туристически елементи към тях; 

- спазване на основните принципи, за 
запазване на биоразнообразието.  

В парка и региона попадат всички категории 
на туристическия ресурс, а именно локален, 
регионален, национален и международен.  



ПОСЕТИТЕЛСКА НФРАСТРУКТУРА,  
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ,  
ЕЛЕМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА  
НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП „ПИРИН“. 

ПИЦ гр.  Банско 

ПИЦ  гр. Сандански 



 основни туристически маршрути – 20 бр. (означени с римски цифри от I до XX и трайна 
туристическа маркировка в различни цветове); 

 образователни пътеки за посетители - разработени по различни програми с цел 
запознаване на различни туристически групи с природните дадености на планината и 
нейната история, част от тях са регламентирани със заповеди; 

 веломаршрути; 
 немаркирани туристически маршрути - пътеки които се използват от туристи но не са 

маркирани; 
 специализирани маршрути – туристически траверси, зимни маршрути, алпийско катерене и 

др.; 
 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. 

ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, МАРШРУТИ, ВИДОВЕ, СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД  
И ЗНАЧЕНИЕ: 



ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ  
МАРШРУТИ В ГРАНИЦИТЕ  
НА ПАРКА 







№ I 
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"Perfect day" 

"Dead dog" 

"Dobriniste" 

"Дамянишка река разказва" 

"Към Башлийца" 

"Към царството на еделвайса" 

Черната вода 

с. Влахи до м. Пещерата 

Пътека за хора със специфични нужди ("Ролбан") 

х. "Вихрен" -м. "Премката" 

х. "Яворов" - м. "Свещниците" 

м. "Пещерата" - м. "Черната вода-Влахински ез.-м. "Кабата" 

х. "Загаза" - вр. "Алибутин" - м. "Суходолски превал" 

х. "Загаза" - Червената скала 

с. Влахи - х. "Загаза" 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЪТЕКИ ЗА  
ПОСЕТИТЕЛИ, 

ВЕЛОМАРШРУТИ 
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х. "Яворов" - ез. Даутово 
х. "Безбог" - Кременски циркус - Поповски циркус 

х. "Демяница" - Десилашки и Полежански циркус - х. "Безбог" 

х. "Демяница" - Газейски циркус - Горно Полежанско езеро 

з. "Тевно езеро" - Валявишки езера 

х. "Вихрен" - Бъндеришка порта - Бъндеришки циркус - Главнишка портa 

х. "Вихрен" - Влахински превал - Георгийски циркус - х. "Синаница" 

х. "Вихрен" - Хвойнати ез. - Влахински пр. - Влахински ез. 

Бъндеришка поляна - Кутело - Бански суходол 

х. "Яворов" - Суходолски превал - Каменитица - Погледец 

х. "Яворов" - Окаденски циркус - Суходолски превал 

х. "Демяница" - Василашки ез. - Типицки езера - р. Валявица 

з. "Спано поле" - ц. Малко спано поле - р. Главница 
Железнишки циркус 
х. "Пирин" - Дебели рид - Брезнишки и Корнишки циркус 
х. Вихрен - ез. Тодорини очи - вр. Стражица - Стрижишки ез. 
Предела - вр. Пирин 

НЕМАРКИРАНИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ 
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вр.Пирин - вр. Плешки - Даутов вр. 
вр. Вихрен - вр. Хвойнати - вр. Мурат - рид Гредаро 

вр. Синаница - Момин вр. - вр. Георгийца - вр. Мурат 

хребет Дончови караули - Башлийски чукар - Бъндеришки чукар 

вр. Дженгал - вр. Малък Полежан - вр. Полежан - вр. Безбог 
вр. Полежан - Каймак чал - Десилица 
вр. Каменица - вр. Каменишка кукла 
Солището - Голи връх - Стефанов вр. 
вр. Джано - вр. Сиврия 
вр. Джано - Кадиев рид - Демир чал - вр. Хамбарташ 

вр. Малка Каменица - вр. Каменица - вр. Зъбът - вр. Куклите 

вр. Кралев двор - вр. Момин двор - Мозговишки чукар 

вр. Възела - вр. Голям Типиц - Чаирска порта 

Тодорин вр. - Василашка чука - вр. Възела 

х. Бъндерица - Джамджиеви скали - вр. Вихрен 

рид Палашица - Равния чал - вр. Кутело1 
рид Котешки чал 
рид Средоноса 
вр. Каминитица - рида със Стъпалата 
вр. Разложки с. - вр. Каминитица - вр. Баюви д. - вр. Кутело 
вр. Каминишки - вр. Алибутин 

ТУРИСТИЧЕСКИ ТРАВЕРСИ 





 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. 

Табла с обща информация Табла със специализирана информация 



Предупредителни табели и табели  
с противопожарни правила 

Табела, показваща обекта като част от 
Световното природно наследство 



Табла по интерпретативни, 
образователни пътеки и др. 
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№  Тип Име Описание 
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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 
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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 

Списък на хижи, заслони и туристически  
бази, пряко свързани с туризма  
в НП „Пирин“. 



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 Алберто Томба 
11 ски писта Алберто Томба - 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 



№ Име Тип въжен транспорт от - до Капацитет 

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   

ВЪЖЕН ТРАНСПОРТ 
В НП „ПИРИН“. 



МЕСТА 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 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СПОРТ В ПАРКА И 
РЕГИОНА 

 СКИ СПОРТ И НЕГОВИТЕ ПОДКАТЕГОРИИ 

 ГОЛФ ТУРИЗЪМ 

 РАФТИНГ 



ФОРМИ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ  

ЗДРАВЕН (СПА)  

 ВСИЧКИ ТЕЗИ И ДРУГИ ФОРМИ 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 ЕДИН ВИД - 28% И 26% ЗА ТРИ И ПОВЕЧЕ ВИДА. 

ВИНЕН  



 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; 

 Практикуването на зимни спортове е възможно през периода декември - април, а на отделни места, 
дори и през някои от летните месеци. От гледна точка на биоклиматичните условия най - 
благоприятен е периодът януари - март. Активният зимен сезон се удължава и благодарение на 
традиционните празници в началото и края му (Коледа, Великден). За летните видове туризъм най-
подходящ е периодът юли-август, макар че сравнително благоприятни условия съществуват от май 
до октомври. Въз основа на това може да се очаква сравнително интензивно туристическо 
използване в течение на 9 - 10 месеца с продължителност на активните (“силните”) сезони 5 - 5½ 
месеца; 

 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); 

 Неравномерното разпределение на туристическия поток, условно може да се раздели на две част – 
на североизток и югозапад (по главното било), като всяка от тях се разделя на още три основни 
туристически зони. 



ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ  
РЕСУРС В ПАРКА, ПО РАЙОНИ  
С НАЙ – ГОЛЯМА НАТОВАРЕНОСТ. 

№ 
Райони в границите и близост до парка 

с най - голям туристически интерес 
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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 
В района над с. Пирин - м. "Трите реки", х. 
"Пирин", х. "Малина" до Попови ливади 

"Трите 
реки" 

2 3 3 2 2,50 

7 
Района около з. "Тевно езеро", циркусите, 
ридовете и върховете около него, р. 
Валявица до х. "Демяница" 

"Каменица
", "Вихрен", 
"Безбог", 
"Трите 
реки" 

2 3 3 2 2,50 

59,8% 

33,4% 

6,0% 0,4% 
0,3% 

ПР "Вихрен"  

ПР "Безбог" 

ПР "Каменица" 

ПР "Синаница" 

ПР "Баюви дупки" 

Численост на туристопотока в НП „Пирин“, 
разпределени по паркови райони за периода 2008 - 2012 г. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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www.pu-pirin.com 

 e-mail: office.pupirin@gmail.com 
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