РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г.
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
НП „ПИРИН" ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 г.
25 - 26. 02. 2015 г.
РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНО НИВО И
СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И
ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ Д „НП ПИРИН"

гр. Разлог

ПРОУЧВАНЕ, КАРТИРАНЕ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ,
ОБЕКТИ, СПОРТ И УСЛУГИ
В НП „ПИРИН“
(т. 1. 16. 7)

ландш. арх. Пламен Ненов
(туризъм, рекреация, спорт)

ISO 9001-2008
Certified Company

www.pu-pirin.com
e-mail: office.pupirin@gmail.com

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

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

1

6

5

5

3

 Маркирани пешеходни туристически маршрути – 20 бр. (означени с римски
цифри от I до XX).
 Немаркирани туристически маршрути (образователни пътеки за посетители,
веломаршрути, немаркирани туристически маршрути, специализирани маршрути
и др.).
• Съществуващи 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 Горскостопанските карти.
•
-

В табличен вид са изброени:
всички подстъпи към НП „Пирин“ по населени места и общини;
подстъпите от населени места към хижи;
основните връзки от хижа до хижа.

МАРКИРАНИ ПЕШЕХОДНИ
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

№I

№ II

№ IV

№ …XX

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

Табела, показваща обекта като част от
Световното природно наследство

Предупредителни табели и табели

с противопожарни правила

Табла по интерпретативни,
образователни пътеки и др.

Место
полож
ение
1

№
2
1

Тип

Име

Описание

4

3
хижа

Яворов

хижа

Гоце Делчев

16
17
18
19
20

тур. база
хижа
хижа
хижа

Мочарата
Малина
Яне Сандански
Попови ливади

5
двуетажна сграда
триетажна нова хижа
(95 места), двуетажна
стара хижа(73места) и
бунгала(30 места)
две масивни сгради и
бунгала
двуетажна сграда и
бунгала
пететажна сграда
триетажна сграда
триетажна сграда
двуетажна сграда
триетажна сграда
двуетажна сграда
едноетажни бунгала
барака тип
"Термофор" нощуване при нужда
барака
двуетажна сграда
едноетажна сграда
двуетажна сграда (36
места) и бунгала (70
места)
бунгала
двуетажна сграда
триетажна сграда
двуетажна сграда

хижа

Бъндерица

хижа

Вихрен

хижа

Демяница

хижа
хижа
хижа
хижа
хижа
заслон
заслон

Безбог
Пирин
Беговица
Синаница
Загаза
Тевно езеро
Спано поле

заслон

Кончето

заслон
мотел
хижа

Казана
Горски рай
Предел

21

хижа

Лагера (м. Върбите)

двуетажна сграда

извън границите на НП
"Пирин"

в границите на НП "Пирин"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

НВ в
метр
и

Леглова
база /бр./

6
1740

7
70

1810

198

1950

196

1895

217

2240
1640
1800
2200
1400
2512
2050

130
78
97
34
63
30
20

2760

12

2445
1630
1050

4
18
30

1412

106

1450
1590
1230
1410

160
68
70
70

1050

50

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

СКИ ПИСТИ ПО СКИ ЗОНИ В НП „ПИРИН“.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тип

Име

Ски зона Банско
ски писта
Банско
ски писта
Банско - ръкав
ски писта
Бъндерица
ски писта
Плато 1
ски писта
Балканиада
ски писта
Шилингарник 1
ски писта
Тодорка
ски писта
Стара писта
ски писта
Юлен
ски писта
Алберто Томба
ски писта
Алберто Томба - ръкав
ски писта
Шилингарник 2
ски писта
Плато 2
ски писта
Стражите
ски писта
Чалин Валог 1
ски писта
Чалин Валог 2
ски път
1
ски път
2
Ски зона Добринище
ски писта
Безбог
Ски зона Кулиното
ски писта
Кулиното

ВЪЖЕН ТРАНСПОРТ
В НП „ПИРИН“.

№

Име

Тип въжен транспорт

от - до

Капацитет

Банско - Междинна станция и Междинна
станция - Бъндеришка поляна

8 места

Ски зона Банско
1

Банско

Кабинков въжена линия

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

Ски зона Кулиното
15

Кулиното

Ски влек

Кулиното

2 места

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ В ГРАНИЦИТЕ НА
ПАРКА И В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Паркиране в границите на парка
разклона за Бъндеришка поляна
в м. Бъндеришка поляна
площадката при старт - финала на пистата за скибягане
разклона за х. „Бъндерица”
пред самата х. „Бъндерица“
в м. Шилигарника
до х. „Вихрен“
на две места преди х. „Вихрен“
до х-л Сикрет в м. „Чалин валог“

Приблизителен
капацитет
/бр.
места/
100
60
20
40
15
15
20
20
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:

№
16

Част от местата за паркиране в непосредствена
близост до границите на парка
до механа „Мотиката“ (на 250 м след КИП-Банско в
посока х. „Вихрен“ ) - с капацитет около 15 места;

430
Приблизителен
капацитет
/бр.
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

в м. „Попова лъка“ и м. „Туричка черква“ – общо с
20
капацитет около 100 места;

100

21 в м. Кулиното

50
ОБЩО В БЛИЗОСТ ДО ПАРКА:
ВСИЧКО ОБЩО:

315
745

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 найподходящ 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.

59,8%

ПР "Безбог"
33,4%

ПР "Каменица"
ПР "Синаница"

0,3%

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

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

2

3

3

2

2,50

ПР "Баюви дупки"
0,4% 6,0%

7

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

ОБЩО

"Вихрен"

условия за
настаняване и
услуги

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“

туристически
акценти

инфраструктура

ПР "Вихрен"

Райони в границите и близост до парка
с най - голям туристически интерес

туристопоток

Численост на туристопотока в НП „Пирин“,
разпределени по паркови райони за периода 2008 - 2012 г.

№

Парков участък

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

ISO 9001-2008
Certified Company

ПРОГРАМА V:
Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и рекреация и
информационното осигуряване на туристическата инфраструктура в парка.
 ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА V:
1. Решаване на проблема с топонимията в НП „Пирин“ и района около него.
2. Актуализация на част от информационните материали за НП „Пирин“ спрямо данните от
ПУ‘14
3. Туристическа маркировка в НП „Пирин“
4. Маркировка на Планинската спасителна служба (ПСС) в НП „Пирин“
5. Информационно развитие на НП „Пирин“. Посетителски информационни центрове (ПИЦ),
Контролно информационни пунктове (КИП) и информационни точки (хижи, заслони, тур. бази
и др.)

6. Указателни табели за посока с информация в НП „Пирин“
7. Пътна маркировка и информационно осигуряване в НП „Пирин“
8. Единна информационна база данни за НП „Пирин“ - достъпна за всеки
9. Прединвестиционно проучване за технически проект за безопасност на посетителите при
посещения в НП „Пирин“
10. Устройване на палатъчни лагери на територията на НП „Пирин“
11. Зимни туристически маршрути в НП „Пирин“ - проучване, обосновка, съгласуване и
предложение за трасета на туристически маршрути
12. Поддържане и обновяване на туристическата наличност на територията на НП „Пирин“

Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +
No:
по
ред

1

1.

2.

3.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
2

Решаване на проблема с топонимията в НП
„Пирин“ и района около него

Актуализация на част от информационните
материали за НП „Пирин“ спрямо данните от
ПУ‘14.

Туристическа маркировка в НП „Пирин“

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ
3

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
4

Използване на едни и същи
наименования на местности и
обекти в парка от всички
заинтересовани лица, имащи
отношение към
информационната система,
научни изследвания, печатната
информация и др.
Транслитерация на българските
наименования (букви) с
латински (букви).

По-добра ориентация за
посетителите. Улесняване на
управлението и рекламата на
дестинация Пирин.

Да се посочат актуалните научни
изследвания на флората и
фауната. Да се даде по
подробна информация за
туристическите маршрути и
техните показатели.

Разнообразие. Подобряване
безопасността на посетителите.

Обозначаване на туристически
маршрути, обекти, спортни
съоръжения и тяхното
обезопасяване.

Улесняване движението на
туристите и тяхната сигурност.

МЕТОД НА РАБОТА
5

Сформиране на екип от
специалисти в съответните
области.
Провеждане на консултации
с научни, местни, общински
админисдтрации и
заинтересовани деятели.
Вземане на единни решения,
на базата на исторически
сведения, литература, карти
схеми и др.
Проект за подходящ дизайн
на информационните
материали (табла, табели,
брошури и др.)

Правилник за маркировката
на туристическите пътища в
Р България (2003 г.) и
международни практики.

ПРИОРИТЕТНОСТ
6

++
В Средносрочния работен
план за 2 и 3 -та година

++
В Средносрочния работен
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година
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В Средносрочния работен
план от 2-та до 3 -та
година

4.

Маркировка на Планинската спасителна служба
(ПСС) в НП „Пирин“

Информационно развитие на НП „Пирин“.
Посетителски информационни центрове (ПИЦ),
Контролно информационни пунктове (КИП) и
информационни точки (хижи, заслони, тур. бази и
др.)

5.

Обозначаване на рискови участъци,
през които преминават туристически
маршрути.
Поставяне на знаци на потенциално
опасни участъци и в съчетание с
указателен знак, насочен към
възможния зимен вариант на
маршрута.
Обогатяване и модернизиране на
предлаганата актуална информация,
както за парка, така и за
туристическите
възможности
на
прилежащите територии. Включва
брошури, листовки, туристически
карти
на
няколко
езика.
Разработване на месечни програми
за събития в Парка и Прилежащите
територии.
Да се изработят и поставят на
изходните
пунктове
и
хижи,
информационни табла с по – богата и
актуална
информация
относно
туристическите
маршрути
(включващи по – голям брой
показатели, като например: цвят,
степен на трудност, дължина, време,
трудни
участъци
и
налични
съоръжения, минимални изисквания
за туристически аксесоари и др.)
Създаване на повече такива точки,
като се използва дори магазин в
селото, читалище, кметството и др.( в
селата), както и възлови кръстовища
извън населените места.

Улесняване движението на
туристите и тяхната сигурност.

Правилник за маркировката на
туристическите пътища в Р
България (2003 г.) и
международни практики.
+++
В
Първия
едногодишен
оперативен план

Предлагане
на
актуална
информация
за
туристите
за
настаняване,
услуги,
връзка
с
професионални планински водачи;
контакт с туристически агенции;
разпространяване
на
рекламни
материали и др.
- Изготвяне на мобилни приложения
за смартфони и таблети за найпопулярните платформи (Android и
Windows
Phone),
съдържащи
информация за местоположението,
кратка информация и снимки на найатрактивните
геоложки
и
геоморфоложки
обекти,
като:
циркуси, върхове, реки, долини и др.

- Оформени от художници
дизайнери
информационни
материали
(табла,
карти,
брошури и др.) с актуална
информация за туристически
маршрути, места за спорт и
рекреация, услуги, настаняване,
телефони за контакти и др.
- Програмиране на мобилен
софтуер, съдържащ картографска
информация, фотографии

++
В Средносрочния работен план
от 2-та до 3 -та година
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