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ПУ на НП “Пирин” (2014-2023)  
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Социологически изследвания: 
• Национално представително изследване на общественото 

мнение „Националният парк и хората“ 
• Социално-икономическо изследване  

на населението в прилежащата територия на НП “Пирин” - 
регионално 

• Проучване сред ползвателите на парка по метода на 
дълбочинните интервюта 

• Анкетно проучване сред посетителите на парка 
• Мониторинг на туристопотока / лятно и зимно преброяване/ 
 



 
 
 
 

НАЦИОНАЛНО 
• Тип на извадката – национална, 

представителна за населението 
на страната на 16 и > години; 

• Обем - 1000 лица от цялата 
страна; 

• Брой гнезда – 125 гнезда, 
покриващи територията на 
цялата страна по 8 души в 
гнездо; 

• Метод на изследване – преки 
индивидуални 
стандартизирани интервюта  

РЕГИОНАЛНО 
• Тип на извадката – регионална, 

представителна за населението 
в района на Парка на 16 и > 
години; 

• Обем - 600 лица от цялата 
страна; 

• Брой гнезда – 75 гнезда, 
покриващи  населените места  
около НП „Пирин“ по 8 души в 
гнездо; 

• Метод на изследване – преки 
индивидуални 
стандартизирани интервюта  



Социално-демографски профил/ 
Показател  

НАЦИОНАЛНО 
 

РЕГИОНАЛНО 

Възраст:   
30-59 г. 
над 60 г.   
16-29 г. 

 
50,3   
34,6  
15,0  

 
57,7 
28,4 
13,9  

Пол: 
Мъже  
Жени  

 
45,0    
55,0  

 
48,7    
51,3  

Образование: 
Средно 
Висше  
Основно и <  

 
51,3 
30,6 
17,8  

 
60,8 
19,0 
20,0  

Трудов статус: 
Работещи                               
Пенсионери                                       
Самонает и своб.  
Безработни         
Учащи  

 
 

43,5  
 30,8 
   7,4 
 11,0  
    4,5  

 
 

45,8 
24,3 
12,4   
11,7 
3,3  



 
 
 
 
 
 

Оценка на състоянието на природата в България към 
момента (национално) 

 
• Отлично      1,8 
• Много добро     9,9 
• Добро    37,6 
• Задоволително   27,5 
• Лошо    22,1 
• Не мога да преценя      1,1 



Допустимост на компромиси в оста: природа - социално и 
икономическо развитие (национално) 

 



 
 
 
 

“Знаете ли какво значи Национален парк?” (национално) 

 
• Категория защитена 

територия 
• Територия с редки 

растителни и животински 
видове, защитени със закон 

• Територия с уникална 
природа 

• Територията на най-
красивите планини в 
България 



Информираност на обществеността за НП “Пирин” и 

отношението към него (национално проучване)  
 

• Две трети от изследваните лица знаят, че по-голяма част 
от територията на Пирин планина е национален парк.  

• По-голямата част от тях знаят за него от няколко години, 
докато 23% посочват, че познават парка от неговото 
създаване.  

• Медиите са основният източник на информация за НП 
„Пирин”.  

• 25% от интервюираните са научили за парка от приятели 
близки или колеги, а 9,4% - от посещение в парка.  



“Какво знаете за НП Пирин"? 
Национално  Регионално  

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 

Информационно-посетителски центрове  4,6 11,8 
Дейността на Парковата дирекция 0,2 3,2 



Представите за НП „Пирин”:  
(национално / регионално) 

 
• Природата и природните феномени (65,7/ 91,2 от всички 

случаи),  
• Ски туризма (42,4/  55,7), 
• Пешеходен туризъм и преходи в планината (38,3/ 73,8), 
• Занаяти, традиции, празници, фестивали (20,0 / 19,2 ), 
• Посещения на курорти/места близки до парка с 

туристически атракции (19,7/  28,7) 
• Обекти на недвижимото културно наследство (8,7/ 9,5) 



 
 
 
 
 

Информираност: Кой управлява НП “Пирин”? 
(регионално) 

 
 
 

 
МОСВ      40,2 
Специален орган за управление на Парка 10,2 
Общината             8,5 
Друг         1,0 
Не зная       40,2 
 



Интерес  към състоянието и опазването на 
природата на НП “Пирин” 

 
• НАЦИОНАЛНО  
 
Определено да  14,9 
По-скоро да   46,4 
По-скоро не   30,3 
Определено не    8,4 

 
• РЕГИОНАЛНО 

 
Много се интересувам    55,2 
Донякъде се интересувам   43,3 
Въобще не се интересувам   1,5 



 
“Защо е необходимо да се опазва природата в НП „Пирин“ 

и региона около него?” (национално – до 3 отг.)  



 
 
 
 

“Защо е необходимо да се опазва природата в НП „Пирин“ 
и региона около него?” (регионално – до 3 отг.) 

• 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  -  52,0  

• 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  



 
 
 
 
 

Оценка на състоянието на природата в НП "Пирин", която е 
в непосредствена близост до населеното място  

Национално  Регионално  
Отлично 
Много добро 
Добро 
Задоволително 
Лошо 
 

Не мога да преценя 

2,0   6,7 
11,9 20,5 
26,8 41,3 
7,6 17,8 
1,2   3,7 

50,5 10,0 



Други резултати от 
регионалното изследване 



Подкрепа на действия за опазване на природата, ако те 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 



 
 
 
 

Степен на доверие в информацията от различни източници за  
състоянието на природата в НП „Пирин” 

Напълно Донякъде Никак 

Държавни служби и 
инспекции, министерства, 
местна власт 

9,7 41,5 33,7 

Природозащитни 
организации 20,7 41,4 22,4 

Медии (вестници, радио, 
телевизия, Интернет) 8,3 44,5 37,2 

Бизнеса 5,4 25,4 51,8 

Представители на науката 
28,3 37,2 15,9 



Дейности застрашаващи в най-голяма степен състоянието на 
природата в НП „Пирин (до 5 отг.) 

 
• 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 

 



Мониторинг на туристопотока  
Летен сезон :  юли-август 2014 г. 
• 4 дни/месеца – един натоварен и един 

ненатоварен ден в седмицата 
• 13 преброителни пункта - 6 паркови 

участъка 
Зимен сезон : декември’14 – януари‘15 
• 4 преброителни пункта - 3 паркови 

участъка 
 



 
 
 

Основни преброителни пунктове: летен сезон 2014 г.  
Парков район Преброителен пункт 

ПР „Баюви дупки” 1. Разлог – м.  „Бетоловото” за х. „Яворов” 

ПР „Вихрен” 2. Банско – Кабинков лифт –  нач. станция  
3. Банско – „Мотиката”  
4. Банско – Рибарския завой  
5. х. Бъндерица паркинга на къмпинг Бъндерица / х. Вихрен 

ПР „Безбог”  6. Добринище – Долната станция на лифта 
7. х. Безбог  

ПР „Трите реки” 8. Г. Делчев – х. „Попови ливади“ 
9. с. Рожен - пътеката за х. „Пирин” 

ПР „Каменица” 10. Сандански – на м. Разкола и м. Водохващането - Мозговица 

ПР. „Синаница” 11. Струмяни (с. Илинденци) – на м. „Мраморни кариери”    
12. Кресна – м. „Върбите”  
13. Симитли – с. Сенокос - на м. „Оборо”  



 
 
 

Общ брой посетители в НП „Пирин“ летен сезон  
(юли-септември) 2014 г.  
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Брой туристи в НП „Пирин“ през летния сезон  
(юни-октомври) 2013 г. (Д НПП) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкетно проучване сред  посетители на НП „Пирин“: 
 
 190 лица – българи (летен сезон 2014 т.) 
 ПР : Баюви дупки, Вихрен, Трите реки и  
  Синаница 
 81% от анкетираните знаят статута на парка; 
 Повод за посещение: Планински туризъм 
/преходи/изкачване на върхове; Почивка, отдих, разходка 
 За маршрутите се информират преди всичко от 
приятели, Интернет и посещенията  в парка; 9,0 – от 
Интернет стр. на НПП; 

 

 
 



 

Мнение за дейности и услуги, които да се 
развиват и предлагат в НП „Пирин”:  
  
 пешеходен туризъм и отдих  - 94,0  
 алтернативен туризъм   - 87,0 
 ски туризъм     - 63,0 
 консервационните    - 95,0 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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