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Посещаемост на парка:
⇒ Мониторинг на туристопотока


един летен сезон (юли-септември 2014 г.)



един зимен сезон (13 декември 2014 - 31 януари 2015 г.)

⇒ Анкетно проучване сред посетителите


един летен сезон (юли-септември 2014 г.)



един зимен сезон (декември 2014 - 31 януари 2015 г.)

Мониторингът:
 в 13 преброителни пунктове (летен сезон) –
във всички 6 паркови района;


в 5 преброителни пунктове (зимен сезон) на
територията на 3 паркови района (ПР „Баюви
дупки”, ПР „Вихрен“, ПР „Безбог)

Таблица: Обобщен мониторинг на посетителите на НП „Пирин”
летен сезон 2014 г. и зимен сезон 2014-2015 г.
Общ брой туристи
Лято

99 211

Зима

144 776

Националност
Лято

Зима

Българи, поляци,
чехи, словенци,
англичани, гърци,
испанци, израелци,
руснаци, румънци,
турци, украинци,
македонци,
латвийци, шведи,
германци,
холандци,
белгийци,
италианци,
австрийци,
французи, сърби,
бошняци,
азиатци, японци,

Българи,
гърци, сърби,
англичани,
македонци,
румънци,
руснаци,
турци,
украинци,
латвийци

чилийци

Превозни средства (общ
брой)
Лято

16 091

Зима

13 710

Национално представително изследване на
общественото мнение


Общественото мнение - разбиране за
„Национален парк”:
 защитени

със закон редки растителни и
животински видове (около 62% от всички
отговори),
 „защитена територия” (54%),
 територия с уникална природа (41%)



Сравнително висока степен на информираност на
обществеността за НП „Пирин”, независимо от това
дали е посещаван или не.






Две трети от изследваните лица знаят, че по-голяма част от
територията на Пирин планина е национален парк, като 23% от
тях познават парка от неговото създаване.
Една трета от интервюираните са посещавали парка – предимно
като пешеходни туристи, почиващи/ на летуване, при гостуване,
или като скиори.

Профилът на посетителите на НП „Пирин”:





хора предимно в по-високите възрастови групи (45-60+ г.),
по-образовани градски жители,
работещи (във всички форми на заетост),
предимно в частния сектор.




Медиите са основният източник на
информация за НП „Пирин”.
Представите на хората за НП „Пирин”:
 природата

и природни феномени (65,7% от всички

случаи),
 ски туризъм (42,4%),
 пешеходен туризъм и преходи в планината (38,3%),
 занаяти, традиции, празници, фестивали (20%) и
др.
 61% от българите се интересуват в по-голяма или
по-малка степен от състоянието и опазването на
природата в НП „Пирин”.

Регионално изследване на населението в
прилежащата територия на НП „Пирин“

По-висока степен на познаваемост на
местните хора за НП „Пирин”
 Висока оценка на факта, че той е част
от световното природно и културно
наследство под закрилата на ЮНЕСКО.




Осъзната значимост на близостта на парка за
развитието на местните общности:







Една трета от местните жители споделят, че близостта на
населеното им място до НП „Пирин” се отразява благоприятно
върху създаването на работни места и повишаването на
доходите на населението,
37-38% смятат, че близостта на парка не влияе върху тези
процеси.
42% от хората - близостта на парка се отразява благоприятно за
развитие на бизнеса
40-45% - за благоустрояването и обновяването на пътната
мрежа на територията около парка
54% - за развитие на туризма





Двойно (60-62%) нараства делът на хората,
които вярват, че в бъдеще предимството им
да живеят в района около парка би имало
благоприятно въздействие върху всички
гореспоменати показатели.
Най-голям (72%) е делът на тези, които
свързват бъдещето развитие на Пиринския
край именно с развитието на туризма в парка.

Местните жители:


В бъдеще НП „Пирин”
трябва да се развива
като се съхрани
природата и
растителния и
животинския свят на
територията му



Да се развиват летния и
зимен (ски) туризъм,
балнеолечението и спа
туризма, дейности,
свързани с
информацията,
образованието,
възпитанието и
популяризирането на
биологичното и
ландшафтното
разнообразие в парка

Анкета сред посетители на НП „Пирин” (летен сезон
2014 г.)



Анкета със случайно избрани посетители на
НП „Пирин” по метода на „отзовалите се”.
Анкетирани са 190 българи (110 мъже и 78
жени) и 28 с чужденци






81% - знаят за статута Пирин като национален парк.
В 85% от случаите предпочитаните посещения са през
лятото (планински туризъм, почивка и разходки),
30% - през зимата, предимно с цел каране на ски.
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.

1.16.9. Информираност на обществеността


Три основни канали, които ДНП”Пирин”
практикува за поддържане на информирана
обществена среда, както за своята дейност, така
и за екологично обучение и природозащитна
дейност:


Посетителските информационни центрове;



Издаването на информационни материали;



Организирането на образователни инициативи и
събития.

Посетителски информационни центрове и пунктове










Посетителски информационни центрове – в гр. Банско и в гр.
Сандански.
Предстои изграждането на нов ПИЦ в гр. Банско, м.
“Драгостинов чарк”

Контролно–информационни пунктове (КИП) – изградени са 10:
ПР”Вихрен в местностите “Драгостинов чарк”,”Бъндеришка
поляна”, х.”Вихрен и
х.”Дамяница”; ПР”Баюви дупки” в м. “Бетоловото” и х. “Яворов”;
ПР “Синаница” – гр. Кресна и м. “Върбите” и “Пещерата”;
ПР “Безбог” – гр. Добринище.
Предстои изграждането на още 10 КИП на още 10 места – х.
“Вихрен”, “Демяница”, “Синаница”, “Пирин””, Безбог” и м.
“Кулиното”, Сухото езеро,”Дългата поляна” и др.
информационни точки.

Издаване на информационни материали:


Туристически карти за парка (на български и английски език),
албуми със снимков материал, книги, брошури и др.;



Материали, свързани с дейностите на ДНП ”Пирин” –
наръчници, информационни табла, листовки, инструкции;



Образователни материали за деца и ученици – плакати, табла,
книжки за екосистемите в НП ”Пирин”, образователни
информационни пакети за животни и растения;

Организиране на природозащитни образователни
инициативи и събития


Инициативи за приобщавате на подрастващите (ученици и
студенти) към темите, касаещи устойчивото опазване на
околната среда и към грижа и любов към НП „Пирин” – уроци,
лекции, походи, лагери, конкурси, изложби, пленери и др.



Събития и дейности за приобщаване към проблемите на
околната среда на цялата общественост – фотоизложби,
прожекции на филми, почистване на туристически пътеки и
кътове за отдих, походи и др.



Партньори

1.18. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
1.18.1. НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НКН)

Актуализираната информацията на НКН на
територията на НП “Пирин“ и прилежащите му
територии показва,че потенциалът на този важен
ресурс на „културен” туризъм е в процес на
разкриване и развитие в два главни
входове/изходи към парка: общините
Банско/Разлог и Сандански.

На територията на общините Банско и Разлог са регистрирани 25 архитектурно-художествени и 10
археологически обекти, в община Сандански - 44 архитектурно-художествени и 17 археологически обекти,
които притежават висока културно-историческа стойност и потенциал за социализация и туризъм.

Локализирани са 51 археологически обекти, намиращи се в
непосредствена близост и в границите на НП“Пирин“
с GPS координати

От тях 17 обекта се намират вътре в територията на парка.

2 обекта са в територия на резервати:
 „Тракийска крепост, м. Градището“ - в
резервата „Юлен“
 „Късноантична крепост, м. Калята“ - в
резервата "Баюви дупки – Джинджирица“

1.18.2. нематериално културно наследство
Състояние на музеите в района на НП “Пирин”

13 музея и музейни къщи

Банско – 6

Добринище - 1

Гоце Делчев – 1

Разлог – 1

Сандански – 1

Мелник - 3 от които 2 частни
3 музейни сбирки (в с. Елешница, килийното училище
в Разлог и посетителски център в процес на
изграждане в Струмяни)

Рехабилитация , реставрация и подновяване на музейните
експозиции









Община Банско – 5 (къщите-музеи Н. Вапцаров, Н.
Рилски, Велянова къща, Радонова къща)
Община Разлог – 1 (Исторически музей)
Оперативна програма “Регионално развитие 20072013” - 3 (Велянова къща и Рилски метох в Банско,
Археологически музей в Сандански)
Програма “ФАР” – 1 (Добринище)
Програма за европейско териториално
сътрудничество “България-Гърция” – 1 (Исторически
музей в Гоце Делчев)
Програма за развитието на селските региони – 1
(Посетителски център в Струмяни)

Състояние на
традиционните занаяти
1. Занаятите, с които се е
славел районът в миналото кожарство, дърводелство,
резбарство, воденичарство,
тепавичарство, грънчарство и
др. , все повече изчезват. Найсъхранена е традицията в
тъкачеството и то предимно
сред помашките жени.
2. Експониране в музейни
условия.
3. Туристически продукти,
представящи занаяти с
активно участие на туристите.
4. Създаване на марка
“Произведено в Пирин”.

Празничен календар









Традиционни празници на
отделните групи, населяващи
района на НП “Пирин”
Фолклорни фестивали
Кулинарни и еноложки
фестивали
Празници, свързани с
отбелязване на исторически
събития
Традиционни събори
Арт фестивали

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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