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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АДС Акт за държавна собственост 

АИДС Акт за изключителна държавна собственост 

АОС Акт за общинска собственост 

АПОС Акт за публична общинска собственост 

АЧОС Акт за частна общинска собственост 

БТС Български туристически съюз 

ВЕЦ Водно електрическа централа 

ДП Държавно предприятие 

ЗВСГЗГФ 
Закон за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския 

фонд 

ЗКИР Закон за кадастъра и имотния регистър 

ЗЮЛНЦ Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

КВС  Карта на възстановената собственост 

КК и КР Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

к. м. Курортна местност 

КИП Контролно информационен пункт 

КОПС Комитет за опазване на природната среда   

МГГП Министерство на горите и горската промишленост 

МГОПС Министерство на горите и опазване на природната среда 

НА Нотариален акт 

ПИ Поземлен имот 

ПОС Разрешение за поставяне 

ПСС Планинска спасителна служба 

ПУП Подробен устройствен план 

РГО Работна геодезическа основа 

РП Разрешение за ползване 

РС Разрешение за строеж 

СОЗ Санитарно охранителна зона 

ТЗ Търговски закон 

ТУП Териториално устройствен план 

УВЕ Удостоверение за въвеждане в експлоатация 
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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА  И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

Инвентаризацията на намиращите се на територията на НП „Пирин“ обекти 

на техническата инфраструктура и сграден фонд както и последващите анализи са 

отнесени към идентифициране на проблемите и имат за цел да подпомогнат 

изследването на социално икономическите фактори, даващи насоки за вземане на 

управленчески решения и създаване на предпоставки за устойчивост в развитието на 

туризма, екологосъобразен поминък на населението, както и минимизиране на 

негативното въздействие върху екосистемите и защитата на дивата природа, да  

подпомагат пряко оперативните дейности, свързани планиране на текущите задачи и 

осъществяване на ефективен контрол. 

Рамка на обследването: 

Капиталното строителство като законосъобразен начин, чието прилагане 

превръща инвестиционните средства в дълготрайни материални активи, в настоящия 

случай, реализирано под формата на ново строителство, разширения, модернизация, 

реконструкция и основни ремонти. 

Гледни точки: 

 Нормативната рамка по капитално строителство с отправна точка към 

настоящия  момент: Правила за капиталното строителство от 1951 г., тъй 

като в този период стартира по-интензивно строителство на територията на 

Пирин планина.  Последващи  правила и норми, регламентиращи 

инвестиционния процес в строителството. 

 Специфика в изграждането и устройството на обектите на капитално 

строителство и заеманата от тях територия. 

 Характеристиките на готовия продукт от гледна точка на нивото на 

постигнатия баланс между икономическа ефективност, инженерно-

технически възможности и качество на обитаване. 

 Функционалните и технически характеристики  на фона на реалните 

потребности и  нормативните  изисквания по отношение на техническото 

съответствие и  енергийната ефективност.  

 Създадените условия за минимизиране на негативните последици върху 

терените и териториите на зоните за сгради и съоръжения за дефиниране на 

насоки за ефективни решения. 

 Устойчиво планиране, развитие на парковата територия  и контрол в 

бъдеще(ПУП). 

 Реализираното строителство като  фактор в управлението и развитието на 

парка за постигане на поставените  цели и приоритети. 

  Влиянието на участниците в процеса върху състоянието, експлоатацията на 

обектите на капиталното строителство и на заеманите от тях терени. 
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Източници: 

Освен съдържащите се в досиетата насочващи данни и документи, и 

информацията получена от реалните ползватели на обектите, за основа на 

изследването са взети наличните кадастрални данни, разширени с допълнителни 

по обем и обхват геодезически измервания. Причините за това са  обосновани от 

следните обстоятелства: 

 Липса на прецизност в създадените по-рано в годините документи, доказващи 

правото на собственост; 

 Липса на документи, индивидуализиращи собствеността за някои от 

обектите; 

 Липсва обвързаност и идентичност между описателните характеристики – 

местонахождение, вещни права и технически характеристики като застроени 

площи , етажност, конструкция и др. 

 Невъзможност да се определи обемът, законността и целесъобразността от 

извършени строителни дейности като пристроявания, надстроявания, 

реконструкции, преустройства, както и контролиране на бъдещи такива. 

 Наличие на изоставени обекти и липса на информация за техните строително-

технически характеристики, предназначение  собственик.; 

 Липса конкретизирана информация за параметрите и граничния контур на 

застроените зони,  както и актуално  пълно графично изображение на 

съдържащите се в тях строежи. 

 Някои от строежите не са отразени в кадастралната карта и кадастралните 

регистри  (за землищата, за които има създадени такива).  

 Непълноти и неточности при заснемането и отразяването на някои от 

строежите; 

 Не са единични случаите в които поземлените имоти отразени в КК и КР  или 

КВС не отговарят на точното си местоположение и конфигурация. 

 

В приложение към т.1.16.3-І том “Геодезия“ е приложена 

документацията от извършените геодезически измервания. 

 

1.16.3.1. Техническа инфраструктура, посочена от Д „НП Пирин“ 

 

Обектите на техническата  инфраструктура са подчинени на следните 

признаци: 

 Системи или отделни елементи от тях с висока обществена значимост, 

удовлетворяващи потребности на централно и регионално ниво, което не 

изключва и обслужването на обекти от парковата територия. Това са точкови, 

площни и линейни обекти, осигуряващи водоснабдяването на съседните 

населени места и на потребители в парка,  съоръжения и обслужващи ги 

сгради към хидроенергийната система, елементи от 

електроразпределителната  и канализационна мрежи. 

 обекти, с локално предназначение – мини ВЕЦ, каптажи, водохващания,  

септични ями и пр., обслужващи отделни обекти от територията на парка. 

Предмет на обследване и геодезическо заснемане при отсъствието на ЦМТ са 

обектите,  свързани с: 
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1.16.3.1.1.Електрификация 

 

Енергопроизводство 

Водите на Пирин са основния донор за енергопроизводство в района. На 

територията на парка  и основно в прилежащите му територии са изградени следните 

хидротехнически съоръжения: 

 Водносилова каскада „Санданска Бистрица“ – изградена на територията на 

община Сандански. Задвижвана от водите на реките Башлийца, Сърчалийца, 

други по-малки притоци, р. Мозговица, р. Крива река, р. Разсланковица, р. 

Тремощница. 

o Първо стъпало на каскадата, към ВЕЦ „Попина лъка“, чиито 

елементи попадат в землищата на с. Лиляново и с. Плоски: - събирателен 

канал “Сърчалийца“ с 3  водохващания, дюкер под река Мозговица, главна 

деривация и принадлежащите и 5 водохващания, дневен изравнител 

„Попина лъка“, слабонапорен канал, водна кула и събирателен канал 

„Попина лъка“ с 2 водохващания, попадащи на територията на НП 

„Пирин“ и по неговата граница с изключение на водохващания №№ 8 

и 9, дневен изравнител, слабонапорен канал, водна кула и 

събирателен канал „Попина лъка“. 

o Второ стъпало  на каскадата, към ВЕЦ „Лиляново“, чиито елементи 

попадат в землищата на селата Плоски, Лиляново, Вихрен, Боджово и 

Малък Цалим - Събирателен канал „Арнаут дере“ с едно водохващане, 

главна деривация - с две водохващания, разпределително съоръжение 

„Попина лъка“, тунел „Лиляново“ и дюкер „Лиляново“, събирателен канал 

„Боджовски“ с 3 водохващания и  3 броя дюкери и дневен изравнител 

„Лиляново“. 

o Трето стъпало на каскадата, към ВЕЦ „Сандански“, чиито елементи 

попадат в землищата на  селата Лиляново, Вихрен, Дебрене и Поленица - 

главна деривация с едно водохващане, дюкер „Лопошница и безнапорен 

тунел, и дневен изравнител „Сандански“. 

 На територията на община Банско в землищата на селата Гостун, Филипово, 

Кремен са изградени малки електрически централи, по-значима от които е 

каскада „Ретиже“, състояща се от 3 мини ВЕЦ, задвижвани от водите на 

река Ретиже с висока кота на водохващане 1618 м.  

 На територията на община Разлог е изградена ВЕЦ Разлог (с МВЕЦ „Бяла 

река“ и „Язо“). 

 

Електрозахранване: 

Електропреносната мрежа захранва населените места и рекреационните 

зони в контактните територии, след което продължава в парка, обслужвайки 

отделните консуматори. 

Електропровод 20 кV „Предела“ обезпечава обекти от територията на община 

Разлог,  в т.ч. попадащите  в границите на парка  зони за сгради и съоръжения „Хижа 

Яворов“ и  КИП “Бетоловото“.  

Чрез подстанция Банско и възлова станция „ДКП“ електропровод 20 кV 

захранва трафопостовете на обектите, разположени в границите на ПУ „Вихрен“. 

Най-големият консуматор в активния зимен сезон е ски зоната  и намиращите се в 

ниската и част хотели и бази. Потребностите в нея се осигуряват от ел. мрежа, 
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включваща 24 трафопоста, ситуирани в 15 точки от територията на парковия участък 

и една при Начална станция на кабинков лифт Банско. Посредством подстанция 

Банско е електроснабден и районът на хижа „Безбог“. 

Територията на община Гоце Делчев се обезпечава от подстанция „Гоце 

Делчев“ 110/20 кV. 

Електропровод „Лиляново“ – от водносилова  каскада „Санданска Бистрица“ 

захранва намиращите се на територията на община Сандански хижа “Беговица“ и  

кантон „Мозговица“, както и консуматорите от контактната зона в  к. м. „Попини 

лъки“ и к. м. „Туречка църква“. 

Територията на община Симитли се снабдява с ел. енергия от подстанция 

„Симитли“ 110/20 кV. 

Обектите от парка, намиращи се на територията на община Кресна  не са  

електрифицирани. 

От локални съоръжения –   мини ВЕЦ и дизелови електрогенератори като 

резервно захранване,  се обслужват . хижите „Вихрен“, „Бъндерица“ „Демяница“, 

„Загаза“, „Синаница“, хижа „Пирин“ и обект „Горски рай“ край нея, заслоните 

„Спано поле“ и „Тевно езеро“.  

 

1.16.3.1.2. Водоснабдяване  

Водните ресурси, формирани на територията на НП „Пирин“ и в 

непосредствена близост до нея са основен донор на системите за питейно-битово 

водоснабдяване и енергопроизводство.  

От гледна точка на експлоатация, водоизточниците  формират три основни 

групи: 

 захранващи водоснабдителните системи за питейно-битови нужди на 

общините Банско, Гоце Делчев, Струмяни, Сандански, Симитли и Разлог; 

 с локално предназначение - захранващи туристическите обекти, основно 

във високата зона на парка. 

 за енергопроизводство и др. – захранващи обекти на хидроенергийната 

система и др. 

 

Водоизточници: 

 Изворни води, обезпечаващи водоснабдяването на населени места и по-

малки застроени ядра с курортен и рекреационен характер: 

- каптажи в м.  „Калугерица“ и м. „Засеците“  – намиращи се в землището на 

гр. Разлог; 

- водовземни съоръжения в местностите „Циганско кладенче“, „Пепеви 

извори“, „Усипо“, „Караманица“, „Карантията“, “Свети Иван“, дренажно 

водохващане и сондажни кладенци в м. „Мъртва поляна“ – в землището на  гр. 

Банско;  

- каптаж в м. „Серафимов чарк“, намиращ се  в землището на с. Кремен; 

- извори  в м. „Липев пожар“  в землището на гр. Добринище;  

- извори при р. Мелнишка под Стефанов връх– за водоснабдяване на с. 

Сугарево и гр. Мелник;  

- извори на Синанишка река в м. „Мандрата“, извори „Студената вода“ на 

Разколска река и извор „Черната вода“ на Влахина река, намиращи се в землището 

на с. Влахи за водоснабдяването на гр. Кресна;  

 Каптажи с локално значение  за водоснабдяване на хижите: в м. 

„Стъпалата“ – за района на хижа “Яворов”, непосредствено над хижата – за 
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хижа “Вихрен”, извор до р. Бъндерица – за хижа „Бъндерица“ и  база 

“Академика”, в м. „Душевадника – за хижа „Безбог“, в м. “Баш мандра“ - за 

хижа “Пирин”и обект „Горски рай“. Също от различни водоизточници се 

захранват хижите „Каменица“, „Загаза“, Синаница“, заслоните „Спано поле“, 

„Тевно езеро“ и др.  

 Речни водохващания: От речни води се осъществяват водохващания за 

задоволяване на следните потребности: 

- речно водохващане „Бъндерица“ на река Бъндерица за водоснабдяване на 

туристически обекти разположени в местностите „Бъндеришка поляна“, 

„Платото“ и „Шилигарника“; 

- речно водохващане „Плавилото“ по река Дисилица - к.1870 м. за питейно-

битово водозахранване на гр. Добринище; 

- речни водохващания „Улуко“ на река Валевица – к. 1425 м. и на Стружка 

река,  за питейно-битово водоснабдяване на гр. Симитли и с. Градево. 

- речни водохващания на река Невразумска на к.1493 и к.1155 за питейно-

битово водоснабдяване на с. Стара Кресна  и с. Ощава. 

- водите от речните водохващания  обхванати  във водносиловата  каскада  

„Санданска  Бистрица“, след ВЕЦ „Сандански“ се използват и за водоснабдяването 

на гр. Сандански. 

В контактните територии, със санитарно-охранителни зони или части от 

тях, попадащи на територията на НП „Пирин“ са още: 

- водовземна система „Извора“ за водоснабдяване на град Разлог; 

- водовземни съоръжения „Ливадите“ за водоснабдяването на с. Обидим; 

- водовземно  съоръжение „Реката“ в м. Предел за питейно-битово 

водозахранване на  к. з. „Предела“; 

- водохващане „Туфча“ на р. Туфча - к.1146 м.  за водоснабдяване на гр. Гоце 

Делчев и селата. 

- речно водохващане „Бялата река“  на река Бяла за питейно битово 

водоснабдяване на гр. Симитли и с. Градево и др. 

Общо за задоволяване на потребностите от питейно-битово водопотребление 

са издадени 5 разрешителни за водохващания от повърхностни води с общ дебит 222 

dm
3
.s

-1
. Издадени са и 15 разрешителни за водохващания от подземни води в 

количество 268 dm
3
.s

-1
. Има издадени също така 2 разрешителни за производството 

на изкуствен сняг и други технически нужди през зимния сезон в размер на 113 

dm
3
.s

-1
. 

  

Водопреносни мрежи и съоръжения: 

 Община Разлог:  

Каптажи в м. „Засеко“, м. Калугерица, водовземна система „Извора“, речно 

водохващане „Реката“ в м. „Предела“ и каптиран извор в м. „Свети Иван“ от 

землището на гр. Банско  водоснабдяват гр. Разлог, комплекс  „Бетоловото - 

Църнако“ и други обекти в общината, както и  курортните зони “Предела” и 

“Кулиното”.  

Зона за сгради и съоръжения „Хижа Яворов” е захранена от местен 

водоизточник в м. Стъпалата.  

 

 Община Банско: 

Водоснабдяването  на  гр.  Банско  се осъществява  от  каптирани  извори 

„Карантията“, „Караманица“, „Пепев кладенец “, Усипо“ и „Циганско кладенче“ За 
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водоснабдяването на  населеното място и обектите, разположени в по-ниската част 

на парка е изградено дренажно  водохващане чрез сондажни кладенци във водосбора 

на река Демяница, от където с водопровод Ф200 mm, водите се събират в резервоар 

5000 m
3
. Изграден е нов водопровод за допълнително водоснабдяване от м. „Усипо“, 

чието предназначение е да осигурява град Банско и почивните бази допълнително, 

при необходимост, с вода за питейно-битови цели с дебит  Q=30 L.s-1. 

Град Добринище се водоснабдява от каптажи „Липев пожар“ и речно 

водохващане „Плавилото“. 

Село Кремен се снабдява от  водоизточниците в м. „Серафимов чарк“, а село  

Обидим  от водоизточниците в м. „Ливадите“ . 

За водоснабдяване на хижа “Бъндерица”, разположения до нея палатков лагер - 

бивш къмпинг и база „Академика“ е изграден водопровод, в който водата постъпва 

чрез резервоар, захранван от каптаж, разположен край р. Бъндерица непосредствено 

преди хижа  “Вихрен”. 

Посредством речното водохващане „Бъндерица“ на река Бъндерица се  

водоснабдяват туристическите обекти, разположени в местностите „Бъндеришка 

поляна“, „Платото“ и „Шилигарника“; 

Локална водопроводна мрежа, от бент, изграден след сливането на реките 

Василашка,  Стражишка и Валявица, към който се добавя и водата от водохващане 

от Василашките езера, захранва хижа „Дамяница“  

С локален водопровод от м. Душевадника се захранва зоната на хижа „Безбог“. 

 Община Гоце Делчев: 

Град Гоце Делчев и селата Брезница, Корница, Лъжница, Баничан, Борово и 

Мусомища се водоснабдяват от главен водопровод, водещ началото си от р. Туфча,  

в землището на с. Брезница. 

 

 Община Сандански:  

Град Мелник и селищата Сугарево и Карланово се снабдяват чрез водопровод, 

включващ води от изворите на р. Мелнишка, която се образува от сливането на р. 

Сугаревска и Бела река, каптирани под Стефанов връх. 

За  к. м. „Попина  лъка" е изградено  местно  водоснабдяване,  но  е  с тенденция 

да се захрани от водопровода за град Сандански. 

Пример за добра екологична практика за комплексен подход, е  използването на 

водите от  водносилова  каскада  Санданска  Бистрица, след  ВЕЦ „Сандански“ за 

водоснабдяването на гр. Сандански.  

За водоснабдяването на зона за сгради и съоръжения „Хижа Пирин” е изграден 

водопровод ф80 в който постъпва вода от  каптиран извор на около 2 км. над хижата,  

в м. „Баш мандра“.  

 

 Община Струмяни:  

С пирински води се снабдяват общинския център Струмяни, и селата 

Илинденци, Микрево и Драката, чрез водопроводна мрежа – група Плоски. 

 

 Община Кресна:  

 Водопреносната  мрежа  на гр. Кресна включва  и водата от каптираните 3 

извора, в местността „Студена вода“ при р. Разколска, 2 извора в м. Мандрата на р. 
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Синанишка река, извор „Черната вода“ на р. Влахинска. Речното водохващане на 

река Невразумска захранва селата Стара Кресна и Ощава. 

 

 Община Симитли: 

За водоснабдяване на община Симитли се използват речните водохващания на р. 

Стружка,  р. Валявица и р. „Бяла“ 

 

Проблеми:  

Състоянието и капацитетните възможности на строежите - резервоари за вода в 

повече от случаите е незадоволително. Този проблем е особено актуален, предвид 

отрицателно въздействие което оказват сезонните засушавания върху водните 

обеми. 

Незадоволително състояние на някои от водовземните съоръжения.  

Незадоволително е състоянието на  участъци от водопроводните мрежи, някои от 

които са изградени преди повече от 50 години; 

Лошо е състоянието на огражденията около зона А на санитарна охрана или 

липсват такива, с което се  създават условия за безпрепятствен достъп до 

водоизточниците. 

Не са трасирани и обозначени на място границите на санитарно охранителните 

пояси от по-ниско ниво.  

 

Съоръжения за изкуствен сняг в концесионната зона 

Системата за изкуствен сняг, развърната на територията на ски – център 

Банско е изградена в периода 2003-2004 година и включва:  

 водохващане от река Бъндерица, довеждащ водопровод, помпена станция с 

открит водоем, намиращи се на територията на полифункционалната  зона в 

м. „Бъндеришка поляна“  

 водохващане  от река  Демяница, водопровод  и  помпена станция в ниската 

част, в м. „Мъртва полена“, 

 които захранват водната инсталация  обезпечаваща  с изкуствен сняг - ски 

път №1 и  по-голяма част от пистите. Изключение правят писти „Плато“ 1 и 2, 

„Стражите“, частично „Шилигарник 2“ и както и някои по-малки участъци. 

 

1.16.1.3. Канализация и пречиствателни съоръжения на територията на парка.  

Отдалечеността  на  обектите  един  от  друг  затруднява  изграждане  на  

централизирана канализация. Третирането на отпадните води от обектите от гледна 

точка на целите на инвентаризацията се осъществява в  три форми:  

 Групиране на няколко водопотребители в обща канализация за дадена 

територия: -  ПУЦ Банско-ВиК,  горски кантон “Рибарника”, хотел „Тофана“- 

бивша почивна станция „ДЗИ“, хотел „Сикрет“- намиращи се на територията на 

ПУ Вихрен. Въпреки изразходваните ресурси за изграждане на канализация, 

непречистените отпадъчни води от нея се заустват във водните тела на 

територията на парка.   

Възниква въпросът до колко този канал е изчерпал ресурса си, което 

предполага необходимост и от детайлна ревизия на неговата експлоатационна 

годност. 
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 Групиране на обекти, генериращи отпадни води в обща мрежа, отвеждайки 

ги в мобилни пречиствателни станции /ПСОВ/, изливащи вече пречистените 

води във водни тела. На този етап са изградени 3 броя ПСОВ - „Бъндеришка 

поляна“,  ПСОВ -„Платото“ и ПСОВ - „Шилигарника“; 

 Изливане на отпадните води в локални съоръжения – септични - попивни 

или изгребни ями, изпълняващи ролята на първични утаители. По същество те 

представляват реална или потенциална заплаха като точкови или дифузни 

замърсители. Показателен е примерът с канала, отвеждащ отпадъчните води от 

хижа Дамяница,  който изобщо не достига до съществуващата там зидана 

септична яма. Водите от него директно инфилтрират към повърхностните и 

подземни водни тела, които наблизо се използват за водоснабдяване с питейни 

води. 

 Като се има предвид, че на територията на парка е организирано 

водохващане за питейно - битово водоснабдяване на голяма част от обектите 

и населените места във водосборите на р. Места и р. Струма, може да се 

подчертае, че е недопустимо настоящото дифузно замърсяване. Не може да 

се разчита на самопречистване, тъй като за пълно разграждане на 

азотосъдържащите замърсители от отпадъчните битово - фекални води  са 

необходими 45 дни, а водохващания се осъществяват непрекъснато.  

Решението е в изграждането на локални модулни пречиствателни 

съоръжения за всички обекти на територията на парка. Тук възникват 

въпроси от технологично естество, а именно: да се намери решение за тези  

обекти, които в продължителен период в годината не функционират, или 

такива , които не  генерират в достатъчно количество отпадни води. 

 

1.16.3.1.4. Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения  

Телекомуникационната инфраструктура на териториите на общините, части 

от които попадат в границите на НП „Пирин“ е  развита на добро ниво и в 

съответствие със заявените потребности, с изключение на някои селища, основно от 

гледна точка на икономическа целесъобразност. Населените места са 

телефонизирани и имат покритие от мрежата на мобилните оператори, чрез 

изградените на тези територии базови станции. Изключение правят някои части 

предимно от високите планински дялове, което при кризисни ситуации препятства и 

затруднява действията на терен. 

Хижите и другите обекти за подслон, намиращи се на територията на парка 

имат покритие от  мобилната мрежа, както и достъп до сателитна телевизия.  

 Необходимо е да се отбележи високото технологично ниво със съоръжения и 

системи от последно поколение на изградената информационна структура на ски 

зона Банско, попадаща в границите на ПУ „Вихрен“. Тази територия е обезпечена с 

оптична мрежа, захранена с интернет, по която тече високоскоростен трафик -1 

Gbps. В някои участъци, в които обичайната локална кабелна връзка е затруднена, е 

реализирана безжична връзка. Осигурена е Wi-Fi връзка на „Бъндеришка поляна“, 

„Шилигарника“ „Тодорка“ и на други места в планината. По цялата мрежа тече IP-

телефония. 

В системата са интегрирани и хотелите, намиращи се в посочената територия. 

Всички съоръжения и системи в ски зона Банско са свързани в планинската 

мрежа и интегрирани за съвместна работа.  Автоматизиран е достъпът до лифтовете, 

системите за сняг и високопланинските панорамни камери с метеорологична 
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система, които се настройват и  управляват дистанционно от IT център намиращ се в 

Долна лифтова станция.  

 
1.16.3.1.5 - Съоръжения, свързани с осигуряване на противопожарна и 

противолавинна безопасност 

 

 Противопожарна инфраструктура от гледна точка на инвентаризацията на 

обектите от капитално строителство: 

 противопожарни депа – противопожарни шкафове, организирани в опорните 

пунктове на парковата охрана, хижите и др. сгради; 

 изграждане и поддържане на миниреализовани ивици; 

 водоизточници, предназначени за зареждане на противопожарни цистерни и 

пътища за тяхното придвижване; 

 места за палене на огън, които са в пряка зависимост и с проблема за 

нерегламентирано бивакуване; 

 

 Противопожарната инфраструктура е развита подробно в т.1.16.10 – Пожари   

 

Противолавинни съоръжения 

  

С цел предотвратяване на лавини, на територията на ПУ „Вихрен“ са 

изградени две противолавинни съоръжения : 

 Система за превантивен лавинен контрол на лавина  „Палашица“   

 Система за превантивен лавинен контрол на лавина „Тодорка“ - в четири от 

улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. „Бъндерица“ до м. 

Шилигарника. 

Системите  включват няколко компонента: кабина с резервоар и контролно 

оборудване, довеждащи тръбни магистрали, стоманени експлодери, система за 

радиоконтрол осигуряваща оперативна и статистическа информация. 
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1.16.3.2. Транспортна инфраструктура 

 

1.16.3.2.1. Автомобилни пътища 

 Държавна пътна мрежа – В границите на контактната зона, държавната пътна 

мрежа като мощност е достатъчна със своите 413 км дължина. 

 Горска пътна мрежа – мощността и  е недостатъчна, както обща дължина, така  

и като гъстота, сравнявайки със средната гъстота на съществуващата пътна 

мрежа в подобни на конфигурация на терена други райони на България, където 

оптималната гъстота варира между 6,9 и 7,4 м./ха , докато в района на Парка  е 

5,9 м./ха, а в контактната зона 6,40 м/ха. 

(обща площ 72,1 ха, изчислявана при габарити над 6 м. ширина  - основно без 

настилка). 

Плътността е сравнително равномерна в контактната зона, докато на територията 

на парка на места липсва (Места,  Гоце Делчев, Илинденци и Симитли), а в 

Добринище е двойно по-голяма от средната. 

Преобладават сравнително големите надлъжни наклони, а радиусите на 

хоризонталните криви в редки случаи надвишават 60 метра. Няма ограничения за 

ползване и движение по горските пътища на територията на парка. 

 

 Съществуващи паркинги  
 Паркирането в ски зоната  над град Банско се осигурява от 

три основни площадки:  

- при разклона за Бъндеришка поляна – с капацитет 100 места; 

- при разклона за хижа „Бъндерица“- с капацитет около 40 места; 

- при площадката за старт-финала на пистата за ски-бягане – с капацитет 

около20 места; 

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 сде организират нови паркоместа, изградени по подходящ, 

ненарушаващ начин. При максимална леглова база от 1222 места, общо са 

необходими 460 паркоместа (при съществуващи 260 – 270 места). 

 Останалата част от туристическия поток разчита на надлъжно паркиране 

по трасето на пътя; 

Локални места за паркиране има изградени при хижа „Вихрен“, хижа 

„Бъндерица“, хижа „Пирин“, хижа „Беговица“, хижа „Яворов“, хотелите  и 

почивните бази в м. Шилигарника и м. Чалин валог. Тези паркинги са с капацитет от 

5 да 10 места за паркиране или общо 80-100 места. 

Общият капацитет на паркингите в парка  е  за 260-270 коли. 

 

1.16.3.2.2. Пешеходни туристически пътеки 

Проектираните пешеходни туристически маршрути с Паркоустройствения 

проект от 1993 година са се оказали достатъчни за равномерното разпределение на 

посетителите на територията на парка. 

Определените главни и второстепенни маршрути с План’04 осигуряват 

насочване на туристите към всички части на територията. Слабост е, че не са 

обозначени на терена връзките с някои от подходите към парка. 

 

В т.1.16.7  се прави подробен анализ на маршрутите в НП. 
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1.16.3.2.3. Въжени линии 

 Град Банско: Кабинков лифт с долна станция южно от гр. Банско в м. 

Грамадето, междинна станция в м. Чалин валог и горна станция в м. Бъндеришка 

поляна, достъпен от ски път, както и от асфалтов път. 

 Град Добринище: Двуседалков лифт, с долна станция на лифта при хижа 

„Гоце Делчев“, задвижван от междинна станция, намираща се в границите на парка и 

горна станция при хижа „Безбог“. Лифта е достъпен по 12 километров асфалтиран 

път. 

 В Приложение 1.16.3.4-2 са отразени подробна характеристиките на 

въжените линии, изградени на територията на НП. 

 

1.16.3.2.4. Съпътстващи инженерни съоръжения. 

Инженерните съоръжения, изградени на територията на НП „Пирин“ могат да 

бъдат разграничени в четири основни групи: 

 Масивни мостове, реализирани в 50-те години на миналия ВЕК:  

ПУ „Вихрен“ 

По път „Банско -.хижа „Вихрен“: 

- мост над река Демяница – НВ 1208 м. 

- мост  над приток на р. Икришча – м. Железния мост; 

- мост на завоя над р. Бъндерица при къмпинг „Бъндерица“; 

По  път - отклонение за хотелите в м. Чалин валог- мост над р. Демяница в м. 

Мъртви полени;  

По път-отклонение към ПУЦ Банско ВиК -  мост над р. Демяница; 

ПУ Каменица : 

- По отклонение от път „к.м. Попини лъки – к.м. Туречка черква“ към кантон 

Мозговица  и водохващане : 

- мост на самия разклон /в контактната зона/ 

- 2 бр. при водохващанията  на  р. Башлийца и на  р. Мозговица; 

ПУ Синаница: 

 По път отклонение  “м. Върбите – м. Пещерата  - х. Загаза“: 

- мост при Разколска река  след м. Крайни поляни; 

- мостове след м. Пещерата при Синанишка и Влахинска река;  

 Дървени мостове, както и по-елементарни премоствания над реки по 

туристическите маршрути както и в прилежащи на хижите терени. 

ПУ „Вихрен“- над р. Бъндерица - непосредствено до хижа „Вихрен“, по 

пътеката за езеро „Окото“, 2 бр. мостове по трасето за биатлон при м. Бъндеришка 

поляна и един към пътя за база „Академика“, 3броя по ски път №1 и при долна 

помпена станция  и устието на р. Демяница.  По течението на р. Демяница  - 4 

броя и др. 

ПУ „Три реки“ - В района на хижа „Пирин“ - 2 бр. над Крайна река на завоя 

към хижата  и  по-горе по течението, над Средна река, в непосредствена близост до 

хижа „Пирин“ и др. 

ПУ „Каменица“ - По пътя  от к. м „ Туречка черква“ към хижа „Каменица“, 

отсечка м. Разкола - хижа „Каменица“ и в продължение към р. Мозговица и р. 

Башлийца  при  пастирския заслон  над Димчово дере, над река Мозговица,  над река 

Башлийца, „Даков мост“ на р. Беговица. От „Попини лъки - по пътя от м. Саватовите 

вили към вилната зона над р. Сърчалийца “, 2 бр. в м. Арнаут дере, в м. Дългата 

поляна и др. 
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ПУ Синаница –  При хижа „Загаза“,  над Загазка река; 

 Водостоци, изградени в съответствие с нормативните изисквания; 

 Масивни съоръжения по ски пистите, премостващи пътна връзка и др.  

  Два броя стоманобетонни съоръжения: 

- в м. Железния мост- начало на ски път №2; 

- в м. Чалин валог- писта 1А.;  

- бетонен водосток при дере в района  на „Шилигарника“; 

 Укрепвания на речни брегове по протежението на реките Демяница и 

Бъндерица - посредством система от габиони –. самодрениращо се ефективно, 

модерно и екологично решение, състоящо се от модули с правоъгълна форма, 

запълнени с речен чакъл. 

 

Приложение 1.16.3.2.4-1 съдържа картираните мостове, водостоци, и 

тяхното местонахождението  на  територията на НП „Пирин“. 
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1.16.3.3.Сгради и/или сградни комплекси/, съставляващи застроените зони и 

съпътстващата ги техническа инфраструктура 

На територията на парка  е реализирано строителство /изключая тези на 

съоръженията и пряко обслужващите ги сгради и постройки/ с обща застроена площ от 

20 663, 14. кв. м. представляващи 0,005% от цялата му площ. На фиг.22 е показано 

разпределението на застроените площи на териториален признак – общини. 

 

Фиг. 22: Разпределение на застроените площи на териториален признак 

Таблица №41: Разпределение на застроените площи по  основно предназначение: 

№ Предназначение НП „Пирин“ Община  

Банско 

Община 

Разлог 

Община 

Сандански  

Община 

Кресна 

1. Хижи 12бр. 

750 легла 

2 814,54 м
2
 

6 бр. 

392 легла. 

1 738,72 м
2
 

2бр. 

80 легла 

387,24 м
2
 

2бр. 

180 легла 

426,0 м
2
 

2бр. 

98 легла; 

262,58 м
2
 

2. Хотели 6бр. 

176 легла.* 

3 697,47 м
2
 

6 бр. 

176 легла. 

3 697,47 м
2
 

няма няма няма 

3. Ведомствени 

почивни бази 

8 бр. 

 86 легла* 

1 197,79 м
2
 

6 бр.  

58 легла* 

888,39 м 

1 бр  

8 легла 

88,0 м 

1бр.  

20 легла 

221,4 м 

няма 

4. Частни вили 6бр. -.20 л. 

369,45 м
2
 

2бр. 

118,14 м
2
 

1 бр. 

40,0 м
2
 

2 бр. 

193,0 м
2
  

1бр. 

18,31 м
2
  

5. Бунгала с 

леглова база 

46 бр. 

235 легла. 

1 052,89 м 

30бр.* 

175 легла 

798,16 м
2
 

6 бр.* 

20 легла 

124,74 м
2
 

10бр. 

40 легла 

130,05 м
2
 

няма 

6. Палаткови 

лагери 

6 бр. 2 бр. - 2 бр. 2 бр. 
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7. Заведения за 

общ. хранене 

20бр. 

. 

18бр.от които 

6 бр. цяла год 

1бр. 

 

2 бр. 

цяла год. 

няма 

8. Туристически 

кухни 

10 бр. 2 бр. 2 бр. 4 бр. 2 бр. 

9. Туристически 

заслони 

8 бр. 

403,4 м
2
 

5 бр 

207,3. м
2
 

1бр. 

20,0 м
2
 

3бр. 

176,1 м
2
 

1бр. извън 

границите 

10. Пастирски 

заслони 

8 бр. 

231,75  м
2
 

1бр. 

73,14 м
2
 

няма 5бр. 

307,15 м
2
 

1бр. за 

доизгражд. 

11. Сгради - 

технологични   

19 бр. 

 2 230,8 м
2
 

17бр. 

 2 286,8 м
2
 

няма 

  

2бр. 

44 м
2
  

няма 

12. Изоставени, 

аварирали, др  

22 бр 

1 466,4. м
2
 

14 бр. 

724,81 м
2
 

1 бр. 

26,6 м
2
 

4 бр. 

398,46 м
2
 

3 бр. 

316,53 м
2
 

 

1.16.3.3.1. Строежите са  ситуирани в 6 паркови участъка  както следва: 

ПАРКОВ УЧАСТЪК „ВИХРЕН“ С ПЛОЩ - 9 835,6 ха 

Основен подход – от град Банско.  

На територията на парковия район е развита шосейна и алейна мрежа с 

асфалтова настилка, която осигурява автомобилен достъп до почти всички обекти. 

Изключение е пътя до хижа Демяница, който е достъпен само за моторни средства с 

висока проходимост. Не се поддържа и е компрометирана отсечката от „Бъндеришка 

поляна“ до база „Академика“ в м. Уплето. Не е проходима през зимния период 

отсечката от зоната на ски пистите до хижите „Бъндерица“ и „Вихрен“. Причина за 

това са три обстоятелства: не е изградено съответното  съоръжение за пресичане на 

пътя със ски пистата на различни нива, попада в зона с лавинна опасност и не се 

снегопочиства. 

Паркирането в ски-зоната над гр .Банско се осигурява от три основни площадки:  

 разклона за Бъндеришка поляна– с капацитет до100 места;  

 разклона за х. ”Бъндерица” – с капацитет около 40 места;  

 площадката при старт-финала на пистата за ски-бягане– с капацитет около 20 

места;  

 Локални места за паркиране има изградени при х. “Вихрен”, х. “Бъндерица”, 

хотелите и почивните бази в м. Шилигарника, м. Чалин валог и м. Кариерата. 

Паркингите им са с капацитет от 5 до15 места за паркиране. Или около 100 

паркоместа  

 Останалата част от туристическият автопоток разчита на надлъжно паркиране 

по трасето на пътя.  

Алтернативен транспорт: 8 местна  кабинкова въжена линия „Банско - 

Бъндеришка поляна“, работеща сезонно. 

Спортни съоръжения – реализирана е частта от „Ски зона с център Банско“ с три 

поли функционални застроени ядра в м. Чалин валог, Бъндеришка поляна и 

Шилигарника и по-малки, с обслужващи ски съоръженията зони „Платото“ „Тодорка“ 

„Междинна“ „Коларски път“ Железен мост“ с технологични и обслужващи строежи и 

постройки, ски  писти, стрелбище и трасе за биатлон, игрище за мини футбол. 
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Сграден фонд-състояние и проблеми 

 

Фиг.23: Сграден фонд-състояние и проблеми на ПУ „Вихрен“ 

 

 На територията на ПУ “Вихрен“ е реализирано строителство на сграден фонд, 

съставляващ зоните за сгради и съоръжения „Хижа Вихрен“, „Хижа Бъндерица“, 

„Палатков лагер“, “База Академика“ „Хижа Дамяница“, „Хотел Сикрет“, „Хотел 

Тофана“, „Район Ви К“, „База Рибарника“, „Хотел Катерини“, „Хотел Бистрица“, 

“Свети Никола“, три полифункционални ядра в местностите Бъндерица, Шилигарника 

и Чалин Валог, лифтови зони и самостоятелно стоящи сгради. 

Характерни признаци на сградния фонд : 

 Многообразие на обектите по отношение на предназначението им - хижи, 

хотели, ведомствени почивни станции, заведения за обществено хранене, 

спортни обекти и обслужващи въжени линии. За част от територията на 

парковия участък действа концесионен договор. 

 Наблюдава се тенденция за инвестиране в рехабилитация и осъвременяване на 

изградените в предишни периоди обекти. Това е причина за временното 

намаляне на капацитетните характеристики на обектите за подслон и 

предоставяне на съпътстващи услуги. Все още не функционират и са подложени 

на разрушителното въздействие на атмосферните условия обекти като база 

„Академика“, хотел „Бистрица“, бунгалата  на Бъндеришка поляна и др. 

 Преустройствата в хижите, не осигуряват в достатъчен обем вътрешни 

санитарни възли. 

 Липсва инициатива за осигуряване на достъп на лица с увреждания до повече от 

обектите в територията на парковия участък. 

 Независимо от стартиралия процес, все още са значителни площите, заети от 

изоставени, компрометирани и рушащи се сгради.  

Техническа инфраструктура - проблеми. 

 Проблемно е електрозахранването осъществявано от локални мини ВЕЦ, 

поради пряката им зависимост от силата и нивото на водите. Това обстоятелство 

е особено значимо за хижите Вихрен и Бъндерица и е една от причините да не се 

ползват вътрешните санитарни възли на 3- ти етаж  на хижа Бъндерица. 

81% 

19% 

ПУ "ВИХРЕН" - обща застроена прощ 14788 кв.м.    

основно застрояване допълващо застрояване 
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 Не е решен проблемът с пречистване на отпадъчните води за обектите, 

лишени от възможността да бъдат заустени в централна канализация.. 

Изградените 3 броя пречиствателни станции на територията на Бъндеришка 

поляна, Шилигарника и Платото  са добър пример в това отношение. 

 Не е решен трайно проблемът с паркиране на моторни превозни средства през 

натоварения сезон. 

 Не са решени въпросите за ремонт и реконструкция на компрометираната  

отсечка от пътя към хижите Бъндерица и Вихрен, както и тази между хотел 

Бистрица и хижа Дамяница. 

Необходимо е да се отбележи като положителна тенденция в 

инвестиционния процес изграждането на двете  системи за противолавинна 

защита в м. „Палашица“ и втората –в четирите от улеите на връх Тодорка, 

спускащи се над туристическия маршрут  от хижа „Бъндерица“ до 

„Шилигарника“. 

Информационно   осигуряване и контрол : 

  КИП - Драгостинов чарк, КИП - Бъндеришка поляна; 

ПСС – централен офис в гр. Банско и база в застроена зона „Шилигарника“ с 

разширено присъствие в ски зоната през зимния период. 

 

ПАРКОВ УЧАСТЪК „БЕЗБОГ“ С ПЛОЩ - 4 927,5 ха 

Основен подход – от град Добринище. 

На подхода към парковия район се намира хижа „Гоце Делчев“, до която води 

асфалтова шосейна връзка от гр. Добринище. Достъпът от х. „Гоце Делчев“ до х. 

„Безбог“ е възможен единствено с моторно превозно средство с висока проходимост. 

Алтернативен транспорт – Дву седалкова въжена линия „х. Гоце Делчев - х. 

Безбог „ с междинна лифтова станция , намираща се на границата на НП „Пирин“. 

Проблем е, че работи с ограничено работно време, което е още един аргумент за 

потребностите  от  изграждане на пътна връзка до хижата. 

Ски зона – .съвместно с прилежащата на парка територия притежава добър 

потенциал за развитие.  

На територията на парковия участък е формирана територия от ІV зона -.Зона 

за сгради и съоръжения „Хижа Безбог“, лифтова зона „Междинна станция“, 

туристически заслони в м. „Изворите“ и „Вапата“ и пастирски заслон в м. “Джинджир 

чешма“. 

 

Сграден фонд - състояние и проблеми;  

 В непосредствена близост до хижа „Безбог“ се намират останки от старата хижа 

-  компрометирани и неизползваеми обекти, които замърсяват и загрозяват 

околната среда. Това е видно и от съотношението между основното и допълващо 

застрояване, и е сигнал за предприемане на саниращи мероприятия. 

 Допуснато е нарушение в естетическия вид на търговския обект, разположен на 

брега на езерото. 
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Техническа инфраструктура - проблеми  

Основният проблем в зоната е свързан с пречистването на отпадъчните води. 

 

Фиг.24: Сграден фонд-състояние и проблеми на ПУ „Безбог“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изводи и предложения 

 Разчистване на територията от компрометираните ненужни и загрозяващи 

постройки. 

 Мотивиране на собственика - физическо лице  да предприеме съответните мерки 

за привеждане на бунгалото – търговски обект в техническо  и естетическо 

съответствие. 

 Изграждане на мобилна станция за пречистване на отпадъчните води. 

 Предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на хижата. 

 Изграждане на пътна връзка от х. Гоце Делчев до х. Безбог. От една страна ще се 

подобрят условията на достъп, а от друга оптимизирайки на посещаемостта, ще 

се повишат условия за икономическата ефективност. 

 Рехабилитация на съществуващите туристически и пастирски заслони. 

 

Информационна осигуреност и контрол: Контролно-информационен център в гр. 

Добринище; 

 

ПАРКОВ УЧАСТЪК „ТРИ РЕКИ“ С ПЛОЩ - 5 387,1 ха 

Основен подход - с. Пирин. 

Достъп чрез пътна връзка в лошо състояние. Към момента автомобилен достъп е 

възможен единствено с моторно превозно средство с висока проходимост.  

Проблемът с обществения транспорт, в комбинация с липсата на туристическа 

инфраструктура до подхода към Парка, или в селото затрудняват значително неговата 

достъпност, респективно посещаемост. 

Алтернативен транспорт няма. 

Спортни съоръжения –няма. 

 

 

 

46% 

54% 

ПУ "БЕЗБОГ" - обща застроена площ 1293,74 кв.м. 

основно застрояване допълващо застрояване 
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Фиг. 25: Сграден фонд – състояние и проблеми на ПУ „Три реки“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На територията на парковия участък е формирана единствена територия от 

ІV зона -Зона за сгради и съоръжения „Хижа Пирин“ и пастирски заслон „Баш мандра“. 

Сграден фонд и техническата  инфраструктура - проблеми: 

Обичайните проблеми, изразяващи се в необходимостта от влагане на 

инвестиции с цел модернизация и повишаване на качеството на обитаване, пречистване 

на отпадъчните води и влошено състояние на  пътната връзка до зоната. Наличието на 

дисбаланс между основното и допълващото застрояване е сигнал за необходимостта от 

изследване на причините и обстоятелствата , които са го породили. 

 

Изводи и предложения 

 Подобряване на достъпа до района на хижа Пирин. Възможност за повишаване 

на икономическата активност чрез изграждане на обекти на туризма на 

границата на похода към парковия район. 

 Обособяването на  застроената територия около хижата  като отделна 

кадастрална единица. Опит е направен вече, но е допусната неточност в 

изображението на граничния и контур, която следва да бъде отстранена.  

 Като единствена в парковия участък, с цел постигане на устойчивост в нейното 

ползване и развитие, за зона за сгради и съоръжения „Хижа Пирин“ да се 

разработи локално устройствено решение, което да бъде обвързано с 

общинските стратегии и политики.  

 Изграждане на ПСОВ. 

 Преценка за техническо съответствие и енергийна ефективност. 

 Изследване на възможността за повишаване на санитарно-хигиенните условия, 

чрез създаване на допълнителни вътрешни санитарни възли. 

 Разчистване на развалини и остатъци от пастирски заслони 

 

Информационно осигуряване и контрол:  

Контролно - информационен пункт в застроената зона на хижа „Пирин“. 

 

 

 

33% 

67% 

ПУ " ТРИ РЕКИ" - обща застроена площ 744,9 кв.м. 

основно застрояване допълващо застрояване 
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63% 

37% 

ПУ "КАМЕНИЦА" - обща застроена площ площ 1847, 75 кв.м. 

основно застрояване  допълващо застрояване 

ПАРКОВ УЧАСТЪК „КАМЕНИЦА“ - 8 492,5 ха 

Основен подход – курортни местности „Попини лъки“ и „Туречка църква“ 

Пътна връзка – в приемливо състояние до обектите в  м. Мозговица, 

неподдържана и нуждаеща се от основен ремонт асфалтова отсечка между посочените 

по-горе курортни местности. До х. Беговица се ползва пътна връзка подходяща за 

автомобил с висока проходимост. 

Алтернативен транспорт - няма. 

Спортни съоръжения – малка ски писта с дължина 400 м. при хижа „Беговица“ 

и влек тип „паничка“. 

 

Фиг.26: Сграден фонд –състояние и проблеми на ПУ „Каменица“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На територията на ПУ „Каменица“ е реализирано строителство на сграден 

фонд съставляващ зоните за сгради и съоръжения „Хижа Беговица“, „Кантон 

Мозговица“, “Заслон Тевно езеро“, „Спано поле“, пастирски заслони „Башлийца“, 

„Беговица“ и други самостоятелно стоящи сгради в местностите „Арнаут дере“, 

„Дългата поляна“, „Юручки гробе“. 

На територията на парковия участък попадат и обекти, представляващи 

елементи от системата на водносилова каскада  „Санданска Бистрица“. 

 

Сграден фонд и техническа инфраструктура—проблеми и предложения 

Основните проблеми свързани със състоянието на сградния фонд и 

съпътстващата го инфраструктура : наличие на амортизирани и подложени на 

разрушаване  или разрушени сгради, недостатъчни капацитетни възможности за 

подслон на заслон Спано поле, недобро състояние на пастирските заслони, пречистване 

на отпадъчни води. Тези констатации налагат потребност от планиране на мероприятия 

като: 

  Саниране на територията - разчистване на  строителните  отпадъци от 

разрушените строежи. 

 Доизграждане на палатъчен лагер на територията на „Спано поле“; 

 Доизграждането на дървените бунгала в района на хижа „Беговица“. 

 Изграждане на ПСОВ в района на хижа „Беговица“ 

 Рехабилитация и дооборудване на пастирските заслони. 
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83% 

17% 

  ПУ "СИНАНИЦА" -обща застроена площ 707,8 кв.м.  

основно застрояване допълващо застрояване 

 Рехабилитация на пътя към хижа „Беговица“, в отсечката попадаща в границите 

на парка. 

 Съвместно с община Сандански изследване на възможностите за извеждане в 

приоритет рехабилитацията на асфалтовата отсечка на пътя от к. м. Попини лъки 

до к. м. Туречка църква. 

Информационно осигуряване и контрол:  

Контролно - информационен пункт в  Зона за сгради и съоръжения „Хижа Беговица“. 

 

ПАРКОВ УЧАСТЪК „СИНАНИЦА“ - 6 886,5 ха 

Подход – от град Кресна и землището на с. Влахи. В прилежащата на 

парковия участък територия е и к. м. Върбите. 

Пътна връзка -  Отклонение от пътна връзка за с. Влахи, преминаващо в 

близост до к. м. Върбите, достигащо до хижа “Загаза“. Пътят се нуждае от ремонт, 

особено в някои участъци, изложени на въздействието на разрушителни природни 

фактори. 

Негативен отражение за достъпа до парка оказва  и обстоятелството за 

отдалеченост от основните транспортни артерии. 

 

Фиг.27: Сграден фонд – състояние и проблеми на ПУ „Синаница“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На територията на ПУ „Синаница“ е реализирано строителство на сграден 

фонд съставляващ зоните за сгради и съоръжения „ Хижа Загаза“ и „Хижа Синаница“, 

пастирски заслон „Черната вода“, сгради в м. „Пещерата“ руини в м. „Борован“. 

Непосредствено до границата на парка, но извън него в е изграден пастирски заслон 

„Зиденицата“. 

 

Сграден фонд и техническа инфраструктура – проблеми и предложения. 

През изминалите периоди в тази територия е доминирала стопанската дейност, 

която в момента е прекратена. Независимо от това, че постройките са намерили новите 
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си собственици, единствено сградата за работници в м. „Загазо“ се експлоатира 

пълноценно като обект за  подслон. Останалите обекти с бивше стопанско 

предназначение са неизползваеми 

и се рушат, с което замърсяват и загрозяват околната среда. 

И за двете хижи, „Загаза“ и „Синаница“ се констатира капацитетен недостиг, 

особено в активния  туристически сезон. 

 Предложенията са свързани  с осигуряване на нормална пътна връзка, 

разчистване на нарушените обекти, и увеличаване на капацитета им чрез 

възможностите, които дават  палатъчните лагери. 

Информационно осигуряване и контрол:  

Контролно - информационен пункт  -в м. „Ширинето“ и пост в к. м. Върбите. 

 

ПАРКОВ УЧАСТЪК „БЙОВИ ДУПКИ“ - 4 839,7 ха 

Подход: от м. Бетоловото - землище на гр. Разлог 

Транспортна връзка: Достъп чрез пътна връзка, която в зоната на Парка, в 

лошо физическо състояние. Към момента автомобилен достъп е възможен единствено с 

моторно превозно средство с висока проходимост.  

Алтернативен транспорт няма. 

Спортна инфраструктура: 

 В непосредствена близост е ски зона Кулиното , която притежава значителен 

ресурс за развитие. 

 В прилежащата територия се намира голф игрище, което допринася за 

атрактивността и посещаемостта на парковия район . 

 

Фиг.28: Сграден фонд – състояние и проблеми на ПУ „Синаница“ 

 

В ПУ “Байови дупки“ са ситуирани единствената за неговата територия зона за 

сгради и съоръжения „Хижа Яворов“ и туристически заслон „Бункера“. 

Сграден фонд и инфраструктура-състояние и проблеми 

Следва да се отбележи, че се касае за застроена зона с добре поддържан сграден 

фон и инфраструктура, възникнали на базата на ведомствени потребности в миналото. 

64% 

36% 

ПУ "БАЮВИ ДУПКИ" - застроени площи  

оновно зострояване допълвощо застрояване 



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 

 22 

В негативен план се констатираха обичайните проблеми, свързани с пречистването на 

отпадъчните води и наличието на строежи с отпаднала необходимост. 

Изводи и предложения 

 Подобряване на достъпа до района. 

 Като застроена зона  единствена в парковия район, с цел устойчивост в 

експлоатацията и развитието и, да се изработи локално устройствено решение, 

което да бъде обвързано с общинските стратегии и политики. 

 Изграждане на ПСОВ. 

 Преценка за техническо съответствие и енергийна ефективност. 

 Изследване на възможността за повишаване на санитарно-хигиенните условия, 

чрез създаване на допълнителни вътрешни санитарни възли. 

 Разчистване на развалини и остатъци от компрометирани и /или ненужни 

строежи. 

Информационно осигуряване и контрол:  

Контролно - информационен пункт – в м. Бетоловото 

База ПСС в района на хижата. 

 

1.16.3.3.2. Отпадъци  

Териториите, потенциално застрашени от замърсяване с битови отпадъци са 

в пряка зависимост както от концентрацията и интензитета на туристическия 

поток така и от   натовареността на обслужващата инфраструктура. 

Обекти, генериращи отпадъци – обектите за обитаване и подслон, заведенията 

за обществено хранене, терените с висока концентрация на посетители. 

Видове отпадъци генерирани натериторията на парка: 

 Твърди битови отпадъци - отпадъци от опаковки /пластмасови , хартиени, 

метални/; 

 Биоразградими отпадъци – храна, остатъци от обработка на хранителни 

продукти при заведенията за обществено хранене;  

както и визираните до тук отпадни води, утайки от септични ями, пепели от 

печките и котлите на твърдо гориво, руини и други строителни замърсители. 

Количествена характеристика: 

Прогноза по песимистичен сценарий- Максималните количества отпадъци са 

изчислени на база методика и критерии, приложени в Стратегия на за управление и 

контрол на замърсяването с битови отпадъци на Национален парк „Пирин“ 2014  с 

изпълнител Балкански научно-образователен център по екология и опазване на 

околната среда.  

Прогнозата  е съобразена с фактическата обстановка към изследвания 

едногодишен период, относно обекти реално генериращи отпадъци, и сезоните, в които 

същите  функционират: 

- твърди битови отпадъци -286 тона годишно; 

- биоразградими                 -156 тона годишно; 

- пепели                               -  23 тона годишно;  

 

От  Таблица №:42, отразяваща прогнозните данни по паркови участъци е видно, 

че условия за оптимална натовареност  съществуват преди всичко в ПУ “Вихрен“.  С 

по-малка натовареност са ПУ „Три реки“ и ПУ „Синаница“. 
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Таблица №42: Прогнозни данни по паркови участъци 
Парков участък Твърди битови 

отпадъци /кг/ 

Биоразградими 

Отпадъци /кг 

Пепели /кг/ 

мерни единици тон/година  тон/година  тон/година 

ПУ „Вихрен“ 149, 536 116,830 11,700 

ПУ „Безбог“ 34,752 12,600 3,900 

ПУ „Три реки“ 11,760 3,300 Пренебрежимо*  

ПУ „Каменица“ 47,184 9,000 3,600 

ПУ „Синаница“ 16,512 1,200 Пренебрежимо* 

ПУ „Байови дупки“ 25,920 12,600 3,600 

Сума: 285,664 155,530 22,800 

 

Различието в изчислените за различните сезони количества и особено тези, 

които надвишават  усреднената дневната годишна прогноза не следва да бъдат 

пренебрегвани. Те са сигнал за неравномерност, и от гледна точка на извозването на 

отпадъците  е необходимо да се предвиждат допълнителни мероприятия.  /таблица 

№43/  

 Таблица №43: Усреднена дневна годишна прогноза и по сезони 
Средно дневни количества Твърди битови 

отпадъци /кг/ 

Биоразградими 

Отпадъци /кг/ 
Пепели /кг/ 

Средно дневно количество - година 782,64 426,10 62,46 

Средно дневно количество - зимен 

сезон 

524,6 457,0 125,0 

Средно дневно количество - летен 

сезон 
1038,0 442,5 0,0 

 

Реалистичен сценарий - Като се имат пред вид следните обстоятелства:  

- не всички обекти работят целогодишно - хижите „Бъндерица“, „Вихрен“, 

„Синаница“, обекти за обществено хранене в ски зоната и др.; 

- не усвоен капацитет на обектите за подслон в неактивни сезони /най-малко 

натоварване на хижите, заслоните и местата за бивакуване по отношение на битови 

отпадъци се наблюдава през ранната пролет и късната есен/; 

- наличие на не функциониращи обекти  – база „Академика“  бунгалата на 

Бъндеришка поляна, тези в м. „Чалин Валог“, хотел Бистрица и др., 

- неравномерност при генерирането на отпадъци, разгледано на териториален 

признак – висока натовареност на част от територията на ПУ „Вихрен“, 

- неравномерност при генерирането на отпадъци, от гледна точка на сезонна 

натовареност – констатирана най- висока за месеците август и януари, 

количествата на реално натрупаните отпадъци са по-малки от прогнозните, 

които биха се получили при максимално запълване на капацитета на обектите за 

подслон и обществено хранене /таблица №44/. 

 

 

Таблица №44: Средно дневни твърди битови отпадъци – песимистичен сценарий на 

база реални посетители 
Средно дневни твърди битови отпадъци Зимен сезон/кг/ Летен сезон /кг/ 

Средно дневни ТБО - песимистичен сценарий 524,60 1038,00 

Средно дневни ТБО – на база реални посетители: 

ПИК  2014- 2015 г./м. януари и м. август/ 
273,15 243,70 
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Система за събиране и управление на отпадъците от територията на парка 

– На този етап   дейностите по събиране, изхвърляне и контрол се осъществява по 

следния начин: 

Длъжностните лица, отговорни за парковата охрана  -  Освен контролните 

им функции, на практика всеки един от тях  събира отпадъци при ежедневната си 

обиколка. Те се транспортират и изхвърлят в контейнерите, разположени в ниските 

зони или директно в тези от урбанизираните територии.  

Собственици или ползватели на обекти   в т.ч. и концесионерът на ски зоната 

са отговорни за събирането и извозването на отпадъците. Констатирано нарушение се 

документира с констативен протокол, съставен от парковата охрана. 

Туристи също  събират и отнасят към съдове за смет останалите от 

пребиваването им в парка отпадъци.  

Отпадъците от високите части  – хижи и заслони се събират    изхвърлят на 

определените за това места от собственика или ползвателя на обекта. 

Отпадъците от обектите за подслон, обществено хранене и др.  в концесионната 

зона  и ниската част се транспортират до територията на съответната община и се 

изхвърлят в съдовете за ТБО, за което се заплаща такса „Смет“. 

Битовите отпадъци, които имат калорична стойност се изгарят в локални котли, 

с което се минимизиратат отпадъците, подлежащи на транспортиране.  

В подходите „към “и „от“   парка са поставени контейнери за събиране на 

отпадъци, с предвиждането в тях да се изхвърлят отпадъците генерирани и пренесени 

от самите посетители. 

От така изложените констатация правят впечатление размитите  

отговорности за  управлението на територията на НП „Пирин“. Това от своя 

страна е потвърждение на един от вече констатираните проблеми по отношение на 

територията, а именно подлежащите на регламентиране взаимоотношения между 

собственика на земята –държавата и собственика/ползвателя на сградния фонд, от 

гледна точка на ангажиментите, свързани с управлението, ползването и 

поддържането на собствеността. Този въпрос включва  и проблемите с 

отвеждането и пречистването на отпадните води както и възникващите такива 

свързани със състоянието на септичните ями, отпадъците от утайки в тях, 

пепелите от печките на твърдо  гориво. 

Чистота на въздуха – на територията на парка няма обект причиняващ 

замърсяване на въздуха. 

 

1.16.3.3.3. Изводи и предложения относно строежите в Национален парк „Пирин“ 

и управлението на отпадъците, генерирани на неговата територия 

Изводи: 
1. Затруднена транспортна достъпност; 

2. С изключение на ПУ „Вихрен“, лошо състояние на пътищата до и в парка. 

Транспортният достъп до обектите за настаняване, е затруднен и единствено възможен 

с транспортни средства с висока проходимост. Това обстоятелство лежи в основа та на 

невъзможността някои от обектите да се ползват целогодишно,  и  създава затруднения, 

свързани с обслужването на тези обекти. 

3. Неравомерно разпределение на обектите за подслон, респективно разпределението на 

легловата база и спортни съоръжения. Най голямо съсредоточаване има в  ПУ Вихрен. 
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4. Застроените зони всеки още 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.  

5. Наличие на неподдържан сграден фонд, който загрозява качествата на околните 

пространства; 

6. Констатира се наличие на не функциониращи обекти, в пред аварийно състояние, 

други 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 

7 Електро преносната мрежа захранва туристическите центрове в прилежащите на 

парка територии, като захранва и отделни обекти в парка. Районите на хижите се 

захранват от местни съоръжения, разположени на реки, както и от дизелови 

електрогенератори. Констатирани са проблеми с този принцип на производство на ел. 

енергия, обикновено при намаляване на водата в реките. Това е друга причина за 

сезонно ползване на обектите. 

8.Отдалечеността на обектите един от друг затруднява изграждането на 

централизирани канализации. Групирани в обща канализация са само малка част от 

обектите в ПР „Вихрен“. Отпадъчнитените води за останалата част от обектите в парка 

се поемат от септични ями с изключение на ново изградените в ски зоната на Банско 3 

бр. ПОСВ. Не само септичните ями, но и откритите тоалетни са рискови по отношение 

на възможността за изливане на фекални води. 

9. Схемата за събиране обезвреждане и извозване на отпадъците не е достатъчно 

ефективна. 

 

 Всичко това налага бъдещите стратегии, политики, режими и норми да бъдат 

ориентирани към оптимизиране на съществуващата материална база и нейната 

привлекателност с цел повишаване качеството на услугите  и икономическата 

ефективност  чрез:  

 Разрешаване на въпросите за достъпността в т.ч и за хора с увреждания.  

 Оценка на капацитетните възможности, потребностите и техническото 

съответствие, планиране на устойчиво развитие за всяка зона поотделно и за 

подобряване на обемно-пространствената съвместимост с околния ландшафт чрез 

локални устройствени планове, предхождани от създаване на коректна кадастрална 

основа.  

 Стимулиране на дейности по внедряване на нови технологии, насочени към 

развитие на телекомуникационните услуги и енергийната ефективност.  

 Стимулиране на мобилните оператори за осигуряване на високоскоростен достъп за 

пренос на данни към мрежите си.  

 Стимулиране на дейностите по прилагане на модерни без отпадъчни технологии за 

производство на енергия от възобновяеми източници за електроснабдяване, 

отопление и захранване с топла вода за битови нужди.  

 Стимулиране на собствениците на сгради и съоръжения за инвестиране в модерни 

технологии, свързани с пречистването на отпадните води и поддържането в 

експлоатационна годност на водопроводните и канализационни мрежи. 

 Приоритизиране на  дейностите свързани с управлението на отпадъците, следвайки 

законодателството, предвижданията и   проектите на централно и регионално ниво; 
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Приложение № 1.16.3.1-1 
                                                                                                   С П И С Ъ К 

НА  

СТРОЕЖИТЕ И ВЕЩНИТЕ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ 

НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА  

НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“  
 

АИДС № 3/16.01.1997 г. 

№ 

  

Застроена зона 

Местонахождение 

Площ /ДКА/ 

Основание за проучване и изграждане 

Вид собственост на земята 

Документ за собственост  на земята 

 

 Наименование на обект 

функция 

Идентификатор строеж №.. 

по 

сит

уац

ион

ен 

пла

н 

Заст-

роена 

площ 

 

М
2
 

Брой 

етаж

и 

Конструкция   Година 

на 

постро

я-ване 

Вид собственост на строежа 

 

Собственик 

 

Ползвател/наемател/ 

Документ за собственост; 

 

Ограничени вещни права; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩИНА БАНСКО 

 

1. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ  -. 

„ ХИЖА ВИХРЕН“ 

 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Надморска височина -1970 м. 

 

 

 Землище  на гад. Банско 

/Ляв бряг  на река Бъндерица при ./ 

Попада в ПИ .191.1652.по КК 

Отдел - 125„ 5“ 

 

Заета площ - 4, 50 дка /в т.ч. и 

паркинг/ 

 

  

 

 

*Забележка: Строежи № 1.17 и 1.18 

се намират  извън границите на 

зоната , но в непосредствена близост. 

1.1. Хижа Вихрен 

старо название -„Ел тепе“ 

 5 458,60 3+М масивна 1941г. 
Пристро

явана - 

1949 г. 

1963 г.  

-Публична ДС в управление 

на НСА  

за 1/2ид.ч. и  

-спор за собственост м/у БТС 

- ТД „Вихрен“  град Банско и  

 и Община Банско; 

- с наемател – Иван Баряков* 

общо ползване 

-  

АПДС №402/10.05.2004 г. 

- АДС №95/32.12.1953 г 

- Решение №775/01.08.1996 г 

на Министерския съвет 

- АПОС №646/28.10.2010 г. 

-Удостоверение. за 

търпимост 59/28.01.2010  

-блок А    3+М масивна 

-блок Б    2 масивна  

-блок  С    1 масивна 

1.2 Пристройка за дърва  6 14,40 1 паянтова * 

1.3 Малка хижа  17 97,80 2 полумасивна 1949 Национална спортна академия Няма данни 

1.4 Умивалня, WC.  1 34,80 1 паянтова *  

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

 

БТС - ТД „Вихрен“ гр. Банско  

 

с наемател – Иван Баряков 

 

 
Решение №775/01.08.1996 г 

на Министерския съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед на МГГП  

№1591/08.07.1969 г.  

и 

Заповед №672/21.08.1989 
г 

 

1.5 Стара умивалня, септ. яма  2 50,40 1 масивна * 

1.6 Бунгало за настаняване  7 9,33 1 паянтова 1980 г. 

1.7 Бунгало за настаняване  8 9,66 1 паянтова 1980 г. 

1.8 Бунгало за настаняване  10 9.60 1 паянтова 1980 г.  

1.9 Бунгало за настаняване  11 9,20 1 паянтова 1980 г. 

1.10 Бунгало за настаняване  12 9,40 1 паянтова 1980 г. 

1.11 Бунгало за настаняване  13 9,40 1 паянтова 1980 г. 

1.12 Бунгало за настаняване  14 9,50 1 паянтова 1980 г. 

1.13 Бунгало за настаняване  15 9,60 1 паянтова 1980 г. 

1.14 Бунгало за настаняване  16 9,20 1 паянтова 1980 г.  

1.15 Бунгало  - КИП „Вихрен“  9 23,90 1 паянтова 1980 г  БТС - ТД „Вихрен“ гр. Банско 

ползвател -.Дирекция НП 

Пирин 

1.16 Стар ГСМ  18 20,80  масивна *  - общо ползване 

1.17 Мини ВЕЦ*  19 23,60 - масивна 1980 г. БТС - общо ползване 

1.18 Каптаж*  4 27,60 - масивна * - няма данни Няма данни* 



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.“ 

 

27 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

27 

 

2. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ – „ХИЖА 

БЪНДЕРИЦА“ 

 

ПУ „ВИХРЕН“ 

НМ 1805 м. 

Землище на град . Банско 

м „Бъндерица“  

Попада в имот №191.1539 по КК 

 

Заета площ – 5,532 дка 

Отдел 126“2“. 

 

*Забележка: Строежи № 2.10 и2-11 и 

2.12 се намират  извън границите на 

зоната 

2.1 Хижа Бъндерица - нова  1 291,70 4 масивна 1982 и 

преди 

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

БТС -ТД „Вихрен“,  град 

Банско 

 

 

с наемател 

Христо Драгов 

 

АДС №577/20.02.1884г. 

 

 

АДС 93/23.12.1954 г.- 

стара хижа и навес- 

барбекю  и 3 дка двор  

на основание 

Разпореждане  на Бюрото 

на МС 

№727/29.05.1953 г.  

 

 

 

2.2 Котелно    20,8 1 масивна * 

2.3 Навес за дърва  2 80,40 1 паянтова * 

2.4 Стара хижа  7 137,20 2+М масивна 1933 г. 

2.5 Навес- барбекю и лятна столова  6 64,40 1 паянтова 1933 и 

след* 

2.6 Бунгала - сграда павилионен 

тип с покрита тераса 

 8 0 1 масивна * 

2.7 Външни тоалетни  4 24,9 1 масивна * 

2.8 Бивша лавка  9 38,50 1 полумасивна * 

2.9 Бунгало  10 16,80 1 масивна * 

2.10 Мини ВЕЦ*  11 18,40 1 масивна * 

2.11 Септична яма*  3 7,15 1 масивна * 

2.12 Каптаж*     масивна * 

 

3. 

 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ  – -„ПАЛАТКОВ 

ЛАГЕР при х. Бъндерица“ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

НМ 1806 м. 

Землище на град . Банско 

м  „Бъндерица“  

Попада в имот №191.1652 по КК 

Заета площ – 10,783 дка 

Отдел 126 -5, 6; 

 

Забележка:* Заетата площ включва и 

паркинга, към пътя зя х. „Вихрен“; 

Обекта по т.3.1 се намира извън 

границата на зоната. 

3.1. Палатков лагер  и пакинг 

/бивш къмпинг/ 

 10,783 Изключителна ДС 

МОСВ-ДНП Пирин 

 

АИДС №3/16.01.1997 г. 

 

Заповед на МЗГ 

№499/19.11.1986г  
3.1.1 Руини  7 73,38 * масивна 1987г 

3.1.2 Тоалетна  1 4,24   1 ПМС 1987г  

 

3.2. Обект Бърза закуска*  Заема част от прилежащия на п. л. паркинг  

Публична държавна 

собственост 

МОСВ-ДНП Пирин 

 

-наемател  

ЕТ „Кала-Лазар Калистрин“ 

АИДС №3/16.01.1997 
Постройките не се актуват 

- преместваеми модули; 

 

 

Заповед на МЗГ 

№499/19.11.1986г. 

3.2.1 Склад  5 26,29 1 паянтова * 

3.2.2 Зала за хранене  4 45,04 1 паянтова * 

3.2.3 Кухненски тракт  3 24,14 1 паянтова * 

3.2.4 Мокър бюфет  2 32,81 1 паянтова  * 

3.2.5 Дървен навес  6 28,20 1 паянтова * 

 

3.1 Руини –пропускателен пункт*    8 46,22 * * * Няма данни Няма данни* 

 

4. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ  - „БАЗА 

АКАДЕМИКА“ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

НВ 1735 м. 

Землище на град Банско 

м. „Уплето“ /“Грамадето“/ 

Попада в №191.1192 и 191.1702 по 

КК 

Заета площ 9,654 дка 

Отдел 131 „10“ и 129-5;  

4.1. Бивша  база  „Академика“ 

/учебно-спортна база „Вихрен“/ 

 

  

Заема  9,654 дка 

 

  
Бивша високопланинска база 

на НСА; 

 

 

/Към момента не 

функционира/ 

 

 

 

 

 

Заповед на МГГП 

№2361/28.06.1978 г. 

4.1.1 Хотел  4 792,70 7 масивна След 

1978 г. 4.1.2 Гаражи  2 90,10 1 масивна 

4.1.3 Бунгало  1 46,97 1 полумасивна 

4.1.4 Бунгало  5 36,3 1 полумасивна 

4.1.5 Трафопост 191.1192.60 3 80,00 1 масивна След 

1978 г. 

…………………………… ……………………………

….. 

 

5. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ – „ЛИФТОВА 

ЗОНА  ЦЪРНА МОГИЛА“ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

5.1 Двуседалкова въжена линия 

“Бъндеришка поляна –Църна 

могила“-/„Ледника“/ 

 Попада в имоти 

191.1650 и  191.1702 

Дължина 2 061 м Бивша държавна собственост  

 

 

 

*Няма данни 

 

 

 5.1.1 Горна лифтова станция Попада в №191.1650 * * * * * 
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Землище на град Банско 

Попада в отд.131-3, 5; 137-7 и 113-5;  

5.1.2 Долна лифтова станция  Попада в№191.1702 * 111,40 * * 1987 г. Изоставени Заповед на МГГП 

№ 369/24.09.1986 г.  5.1.3 Бунгало -операторно Попада в №191.1702 1 16,40 1 полумасивна 1986 

5.2 Ски писта „Църна могила“ * * * * *  

 

6. ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОН 

„КАЗАНИТЕ“, 

 - Северен Пирин 

В циркуса „Голям казан“ 

Надморска височина  2445 м. 

Попада в им. 191.1649 

Отдел 115 „2“ 

6.1. Туристически заслон 

„Казаните“, 

/друго название “Ел тепе“/ 

 - 4,28 1 паянтова * Публична държавна 

собственост 

 

 

Дирекция национален парк 

„Пирин“ 

Не се актува – 

преместваем обект 

 

7. ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОН 

„КОНЧЕТО“ 

Главно било на Северен Пирин 

Надморска 2760 м 

7.1. Туристически заслон 

„Кончето“ 

 

  - 7,28 1 паянтова * Публична държавна 

собственост- стопанисва се от 

ТД „Пирин“- Разлог  

Не се актува -преместваем 

обект 

 

8. СИСТЕМА ЗА ПРЕВАНТИВЕН 

КОНТРОЛ - предотвратяване на 

лавини 

ПУ „ВИХРЕН “ 

Землище на гр. Банско 

м. „Палашица“ 

Попада в ПИ .191.1649 по КК  

8. Противолавинно съоръжение Попада вПИ .191.1649 * 2012-  Публична държавна 

собственост 

 

В управление на  

Дирекция НП Пирин 

и концесионер 

По счетоводни активи 

 не се актува 

 

 

РС №80./12.10.2011 г. 

УВЕ№11/06.02.2012 г. 

8.1 Полиестерен бункер, върху 

дървена скара  
 * 12 * * 2012 

8.2 2 бр. стоманени експлодери    * 4,5  * * 2012 

8.3 2 бр. тръбни магистрали от 

бункера до експлодерите 
 * * * *  

 

9. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ –

„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО ЯДРО 

БЪНДЕРИШКА ПОЛЯНА“ 

 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Надморска височина1600 м.. 

 

Землище на град Банско 

м. „Бъндеришка поляна“ 

Попада в имот № 191.1702 по КК 

Попада в отдел 130 -9,10 и 131 – 3, 6; 

  

9.1 КИП „Бъндеришка поляна“ Отдел 131-3;    Публична държавна 

собственост 

 

В управление на  

Дирекция НП Пирин 

Не е актуван 

 

 

Предвиден в  

 План за у-ние 2004г. 

9.1.1 КИП-Бъндеришка поляна  4 55,20 1 полумасивна  

9.1.2 Склад за дърва  3 5,30 1 паянтова  

9.1.3 Стопанска сграда  2 25,70 1 паянтова  

 

9.2. Бивша почивна база  на 

Община Банско 

Отдел 131-6    

Юридическо лице 

по ТЗ 

„МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ“ 

ЕООД 

 

Бивша общинска собственост 

 

 

 

 Базата не функционира 

 

АЧОС №52/22.07.1999 

 

Заповед на кмета на 

община Банско №03-

231/05.06.2012г за 

отписване от актовите 

книги  

 

 

 Бунгало за настаняване  1 47,00 1 полумасивна 1986 

 Бунгало за настаняване  2 99,00 1 полумасивна 1986 

 Бунгало за настаняване  3 45,10 1 полумасивна 1986 

 Бунгало за настаняване  4 44,60 1 полумасивна 1986 

 Бунгало за настаняване  5 45,90 1 полумасивна 1986 

 Бунгало  за настаняване  6 45,60 1 полумасивна 1986 

 Бунгало за настаняване  7 46,40 1` полумасивна 1986 

 Бунгало за настаняване  8 45,10 2 полумасивна 1986 

 

9.3. Район на помпена станция Попада в им 191.1702    

Публична държавна 

собственост 

МОСВ – Дирекция НП Пирин 

 

 

 

 

РС №124/13.11.20032 г. 

РП № СТ-12-106  от 

22.03.2004-помпена 

станция, открит басейн, 

съоръжения за изкуствен 

сняг 

9.3.1 Помпена станция* ПИ 191.1702.8 по КК 61 291,93, 1 полумасивна 2004 

9.3.2 Трафопост тип контейнер  60 32,89 1 Тип МКТП 2004 

 Открит басейн за вода Отдел 130-10; 59 5667,00 * * 2004 

9.3.3 Строеж-полу вкопан-технолог  62 17.42 МС масивна 2004 



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.“ 

 

29 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концесионер Юлен АД 

 

 

 

 

РП № СТ-05-300 от 

23.03.2004 г. – стрелбище 

за биатлон и укрепване 

на р. Бъндерица 

 

 

РС №51./16.06.2010 г. 

УВЕ№ 58/15.12.2010 г.-

лятно трасе биатлон и 

финална зона спускане 
 

9.4. Станция за пречистване на 

отпадни води - ПСОВ 

Попада в им 191.1702  Заема площ  890 кв.м. 

Подземни модули с обем 72 м
3
 

 и капацитет 570 екв.ж. 

2012 г. 

 

9.5. Стрелбище по биатлон Попада в им 191.1702   

9.5.1 Съблекални-състезатели  74 61,65 1 тип МКТП 2004 

9.5.2 Офиси- администриране  75 73,80 1 тип МКТП 2004 

9.5.3 Офиси-медии  71 115,60 1 тип МКТП 2004 

9.5.4 Бунгало –съдии  71а 20,46 1 тип МКТП 2004 

9.5.5 Бунгало –техн. обслужване, 

оператор 

 73 15,37 1 паянтова 2004 

9.5.6 Конструкция стрелбище  76 200,54  масивна 2004 

9.5.7 Склад  72 23,84 1 Тип МКТП - 

9.5.8 -навес  * * 1 паянтова - 

9.5.9 Трасе ски биатлон  Дължина ………………………м. 2010 

 

9.6. Ски –влек тип паничка 

„Бъндеришка поляна“ 

 Дължина 411,461  Публична  държавна 

собственост  

 

 

Концесионер ЮЛЕН АД 

 

 

 

РС №257/8.11.2004 г. 

РП№СТ-12-

223/13.05.2005 

9.6.1 Павилион - контрол   77 13,24 1 Паянтова   

9.6.2 Павилион /писта 9А/   95 2,91 1 паянтова   

 

9.7 Детски ски влек      Публична  държавна 

собственост  

Концесионер ЮЛЕН АД 

 

РС №6/20.01.2003 г. 

РП №575/21.11.2003   
9.7.1 Павилион-детски ски влек   63 5.08 1 паянтова  

 

9.8 Алпийски бар „Бъндеришка 

поляна“ 

  78 105,87 1  сглобяема 2004  Концесионер „ЮЛЕН“ АД Преместваем обект 

ПОС №1/28.01.2004 г.  

 

9.9 Многофункционална сграда- 

ресторанти „Щеките“ и 

„Бъчвите“ 

№ .191.1702.5 По КК 80 1433.43 2 масивна 2004 г. Публична  държавна 

собственост  

 

Концесионер ЮЛЕН АД  

 

 

РС №132/13.11.2003 г. 

УВЕ №9/25.02.2004 г. 

 

9.10 8 местна кабинкова въжена 

линия „Банско-Бъндеришка 

поляна“ 

 Дължина  5 999,7 м. Публична  държавна 

собственост  

 

 

 

Концесионер ЮЛЕН АД  

 

 

 

 

РС №4/20.01.2003 г. 

РП №575/21.11.2003 г. 

9.10.1 Горна лифтова станция - 

полифункционална сграда 

  66 1376.88 2 масивна 2003 г 

9.10.2 Трафопост   65 22,13 1   тип МКТП 2003 

 

9.11 6 седалкова въжена линия  

„Бъндеришка поляна- 

Коларски „ 

  Дължина 731.847 м Публична  държавна 

собственост  

 

 

 

Концесионер ЮЛЕН АД  

стар /4 седалки/ 

 

РС №86/16.09.2010 г. 

РП СТ-05-272/16.03.2011г 9.11.1 Долна лифтова станция   68 40,0 1 масивна 2011 

9.11.2 Операторно ПИ 191.1652.6 67 91,35 1 полумасивна 2011 

9.11.3 Пропускателно устройство   2,98 1 паянтова 2011 
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9.12 4 седалкова въжена линия 

„Бъндеришка поляна - 

Междинна станция „ 

 Дължина1622.293 Публична  държавна 

собственост  

 

 

 

Концесионер ЮЛЕН АД  

 

 

 

 

 

РС №5/20.01.2003 г. 

РП №575/21.11.2003 г. 

 

9.12.1 Депо към долна лифт. станция м. Бъндеришка поляна 69 356,06 1 масивна 2003 

9.12.2 Долна лифтова станция  69 162,00 1 полумасивна 2003 

9.12.3 Оператор   22,11 1 паянтова  

9.12.4 Пропусквателно устройство   2,56 1 паянтова 2003 

 

9.13 Финална къща  70 110,87 3 масивна -   

 

9.14 Игрище –мини футбол   * Публична  държавна 

собственост * 

АИДС №3/16.01.1997 

 

10 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ –

„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО ЯДРО 

ШИЛИГАРНИК“ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Надморска височина 1736м.. 

 

Землище на град Банско 

м. „Шилигарника“ /“Икришче“/ 

 

 

Попада в имот ПИ 191.1652 по КК 

Отдел139 -5 и 140 -2; 

Заета площ 20,220 дка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 База за поддръжка     Публична държавна 

собственост 
 

 

 

 

 

Концесионер ЮЛЕН АД  

 - 

 

 

РС №8/20.01.2003 г. 

РС №150/30.05.2006 г.  

УВЕ №32/12.09.2013 

Договор за концесия от 

2001 г 

10.1.1 Гараж -поддръжка  7 456,57 1 масивна  

10.1.2. Гараж -поддръжка - 8 96,67  масивна  

10.1.3. Битова сграда - 2 масивна  

10.1.4. ГСМ - 9 97,04  масивна  

10.1.5. Гараж- поддръжка ПИ 191.16.52.1- 10 491,12 1 масивна  

10.1.6. Стопанска  11 35,67 1 масивна  

10.1.7 Обслужваща  ПИ 191.1652.4- 6 91,82 1 масивна 1986 г. Юридическо лице по ТЗ 

„Юлен“ АД 

АЧОС №37/02.12.1998 г.-

бивша общ. собственост 

 

10.2 Хотел Тодорка  

/Дом на скиора/ 

 13 836,38 2+М     

Юридическо лице по ТЗ 
„ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА 

КОМПАНИЯ“ АД 

 

НА №152/11.06.1999 г. 

 

Заповед  на Гл. директор 

на ГСК- Благоевград 

№237/15.06.1982 г.и 

протокол от 30.06.1982 г. 

10.2.1 Хотел -  797,57 2+М масивна 1986 

10.2.2 Пристройка-навес - 1 - 1 паянтова  * 

10.2.3. Пристройка-навес - 2 23,10 1 паянтова * 

10.2.4 Пристройка-навес стопански - 3 15,71 1 паянтова  

 

10.3 Чайна  13 249,00, 2 - - Юридическо лице по ТЗ 

ЮЛЕН АД 

Бивша частна общ. 

собственост 

АЧОС №121/26.10.2000 Г. 

 Договор за продажба 

 

Заповед на АГ 

№270/07.08.1985 г. 

10.3.1 Сграда -чайна   184,60 2 масивна 1985 

10.3.2 Навес /пристройка/   39,20 1 полумасивна * 

10.3.3 Пристройка   25,20 1 полумасивна * 

 

10.4 Ресторант 

„Бла –Бла“ 

ПИ .191.1652.7 по КК  15 350,13 1 масивна 2013 Публична държавна 

собственост 

Концесионер ЮЛЕН АД 

 РС №225/29.09.2004 г. 

УВЕ №47/10.12.2013 г. 

 

10.5 Почивна база   

„Горско стопанство“  

 

 

4200 кв. м. земя, съгласно заповед на МГ 

/не е обособена/ 

 

 

Частна държавна собственост 

РУГ- гр. Благоевград 

 

 

АЧДС №3046/20.11.1998 г. 

АДС№190/30.11.1984 г. 

 

 

10.5.1 Вила ПИ191.1652.8 17 91,45 2+М масивна 1963г. 

10.5.2 Пристройка  1 21,67 2 масивна * 

10.5.3 Пристройка  2 11,98 1 масивна * 
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Забележка:  

 Обект по г.8.6 –извън зоната, 

в непосредствена близост; 

 

 Сграда –„Фнална къща“ 

се намира извън зоната, по писта 

№4; 

 Обектите по т.8.8 и 8.9 заемат 

площ от 607,07 кв.м. 

10.5.4 Закрит вход към сградата  3 14,43  паянтова  Заповед №200/1995 г. 

* 
Заповед на МГ 

№РД-09-1236/17.07.98 г. 

 

10.6. Почивна база на община 

Банско 

м.„ Икрище“ 

Попада в отдел 

 139-6;  140 -1; 

 186,91  2  * 1971 Частна общинска собственост 

Община Банско 

 

с договор за наем  

АЧОС №118/26.10.2000 

 

 

Заповед на МГГП 

№1591/08.07.1969г. 
  -вила  1 151,30 2 масивна 1971 г 

 -пристройка  2 35,61 1 масивна * 

 

10.7. 4 седалкова въжена линия 

„Шилигарника – Платото“ 

 Дължина 1974,059 м  

Публична държавна 

собственост  

 

 

Концесионер „Юлен АД“   

 

РС 123/13.11.2003 г. 

РП СТ-12-106/22.03.2004 

 

 

ПОС №2/29.01.2003 г.  

10.7.1 Депо /към долна лифтова ст-я  Попада в ПИ 191.1652 18 436,21 2 масивна 2004 

10.7.2 Долна лифтова  станция  19 162,75 1 масивна 2004 

10.7.3 Операторно  20 28.78 1 полумасивна 2004 

10.7.4 Пропусквателно устройство  21 2,44 1 паянтова 2004 

 

10.8 Трафопост   22 7,999 

8,532 

21,207 

1 Тип 

Контейнер 

2012 Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен АД“  

Договор за концесия от 

2001 г 

* 

10.9 Станция за пречистване на 

отпадни води -ПОСВ 

 22 450,00 - Подземни 

модули 

2012 Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен АД“ 

Договор за концесия от 

2001 г 

 

10.10 Алпийски бар Шилигарника  23 109,11 1 сглобяема 2004 г Концесионер „Юлен АД „ ПОС №2/28.01.2004 г. 

 

8.11 Детски влек тип котва-

„Детска котва –

Шилигарника“ 

 Дължина 551,880 м. Юридическо лице по ТЗ 

„МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ“ 

ЕООД 

С наемател - „Юлен“ АД 

Няма данни 

 

Заповед №714/8.06.1985г. 

10.11.1 Бунгало –   24 38,21 1 молумасивна 1985 

 

10.9 3 седалкова въжена линия 

„„Шилигарника - Тодорка“ 

 Дължина 2207,960 м. Юридическо лице по ТЗ 

„МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ“ 

ЕООД 

 

С наемател „Юлен“ АД 

Няма данни 

 

 

 Заповед №714/8.06.1985 
г. 

10.9.1 Долна лифтова станция  Попада в ПИ `191.1692 25 92,27 * * 1985 

10.9.2 Операторно - 26 17,90 1 паянтова 1985 

10.9.3 Пропусквателно устройство -12985 27 4,62 1 паянтова 1985 Концесионер“Юлен“ АД 

 

10.10 Финална къща ПИ .191.1652.6 по КК 56 18,08 

170,50 

2 масивна 1985 Юридическо лице по ТЗ 

„Юлен“ АД 

Договор за продажба 

АОС №281/13.01.2003 г. 

 

11. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ЛИФТОВА  ЗОНА ЖЕЛЕЗЕН 

МОСТ“ 

 

НМ 1660 м. 

ПУ „ВИХРЕН“ 

 

Землище град Банско 

м. „Железен мост“ 

11.1 4 седалкова въжена линия  

„Железен мост – Платото“ 

 Попада в ПИ .191.1653 Дължина 2532,058 м  

 

Публична държавна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РС №224/29.09.2004 г. 

РП СТ-12-223/13.05.2005  

11.1.1 Депо  3 499,46 1 полумасивна 2005 

11.1.2 Компресорно  4 50,87 1 полумасивна 2005 

11.1.3 Лифтова станция  2 164,18 * * 2005 

11.1.4 Операторно  1 36,50 1 полумасивна 2005 

11.1.5 Трафопост   5 14,61 1 тип МКТП 2005 
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попада в  ПИ .191.1653 по КК 

заета площ 3,087.дка 

отдел 145 „11“ 

11.1.6 Пропускателно устройство  6 8,40 1 паянтова 2005 Концесионер „Юлен АД“  

 

 

12. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ЛИФТОВА ЗОНА ПЛАТОТО“ 

 

НМ  

ПУ „ВИХРЕН 

 Землище г. Банско 

м „“ 

 

Попада в имот №191.1653по КК 

Заета площ 6,90 дка. 

  

 

 

 

12.1 4 седалкова въжена линия 

„Шилигарника – Платото“ 

 Дължина 1964,059 м.  

Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен АД“  

 

РС 123/13.11.2003 г. 

РП СТ-12-106/22.03.2004 

г- 

 

12.1.1 Горна лифтова станция  53 137,25 *  полумасивна 2004 

12.1.2 Операторно  52 14,41 1 полумасивна 2004 

 

12.2. 4 седалкова въжена линия  

„Железен мост – Платото“ 

 Дължина 2532,058 м. Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен АД“ 

 

РС №224/29.09.2004 г. 

РП СТ-12-223/13.05.2005 

 
12.2.1 Горна лифтова  станция Попада в ПИ191.1653 47 131.09 * полумасивна 2005 

12.2.2 Операторно  46 13,73 1 полумасивна 2005 

 

12.5 Чайна „Козела“ №.191.1653.3 по КК 54 418,75 1+ 

1С 

полумаснивн

а 

2004 Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен“ АД 

РС №131/13.11.2003 г. 

УВЕ №10/25.02.2004 г. 

 

12.6.1 Пречиствателно съоръжение  55 450,00 - Подземни 

модули 

2012 Публична държавна 

собственост 

 

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

 

12.6.2 Помпена станция  55* 8,06 2 полумасивна * 

 

12.7 Трафопост  51 35,96  МКТТП  

 

12.8 Въжена линия „Плато-

Тодорка“ 

 Дължина…………….м. Публична държавна 

собственост 

 

 

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

 

 

РС № 79/31.08.2010 г 

РП СТ-05-15-1556 

от 20.12.2011. 

12.8.1 Депо ПИ 191.1653.2 по КК  397,00  полумасивна 2011 

12.8.2 Долна лифтова станция   193,01 1 * 2011 

12.8.3 Операторно ПИ 191.1653.1 по КК  43,00 1 полумасивна 2011 

12.8.4 Трафопост тип контейнер   37,80 1 МКТП 2011 

   

13. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ -. 

„ЛИФТОВА ЗОНА ТОДОРКА“ 

НМ 

ПУ „ВИХРЕН 

 

Землище на град Банско 

м. „…“ 

Попада в пПИ .191.1649 По КК 

 

 

 

 

  

13.1  4 седалкова въжена линия 

„Междинна станция- 

Тодорка“ 

 Дължина 920,976.м. Публична държавна 

собственост 

 

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

 

 

 

РП №575/21.11.2003 г. 
13.1.1 Операторно  40 20,40 1 масивна 2003 

13.1.2 Горно лифтова  станция  41 151.95 * * 2003 

13.1.3 Депо  42 244,48 2 полумасивна 2003 

 

 

11.2 Въжена линия „Плато-

Тодорка“ 

 Дължина…………..м. Публична държавна 

собственост 

 

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

 

 

РС № 79/31.08.2010 г 

РП СТ-05-1556820.12.2011 

13.2.1 Горна лифтова станция  44 169,00 1 полумасивна 2011 

13.2.2 Операторно ПИ .191.1649.1 по КК 43 36,16 1 полумасивна 2011 

13.2.3 Пропускателно устройство  45 12,32 1 полумасивна 2011 

 

13.3 3 седалкова въжена линия 

„Шилигарника  -Тодорка“ 

 Дължина 2207,960 м. 

 

Публична държавна 

собственост 
 

Заповед №714/8.06.1985 г. 
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 Горна лифтова станция В ПИ .191.1649 38 11,77 1 масивна  Концесионер „Юлен“ АД 

 

14. 

 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ- 

„ЛИФТОВА ЗОНА КОЛАРСКИ  

ПЪТ“ 

НМ 

ПУ „ВИХРЕН 

 

Землище на град Банско 

м. „Коларски път“ 

Попада в ПИ 191.1652 По КК 

 

 

 

 

 

  

14.1 4 седалкова въжена линия 

„Бъндеришка поляна- 

Коларски“  

 Дължина 731,847 м. Публична държавна 

собственост 

 

 

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

14.1.1 Горна лифтова  станция    - - - - 

14.1.2 ********** ПИ 191.1652.3 по КК  - - - - 

14.1.3 ********** - 32 16,42 1 ПС  

 

14.2 Ретранслатор на мобилен 

оператор 

№ 191.703 33 Заета площ  238,2 кв.м. и мачта Юридическо лице по ТЗ 

„Глобул“ 

 

 

Пренос на данни  

Няма данни 

 

 

 
14.2.1 Базова станция - контейнер   6,8 * МК  

14.2.2 Базова станция- контейнер   6,8 * МК  

14.2.3 Мачта     метална  

 

14.3 Трафопост  34 27,61 1 масивна    

   

14.4 Алпийски бар -сглобяем  35 107,42 1  сглобяем 2004 Концесионер „Юлен“ АД ПОС №21/10.12.2004 г. 

 

15 

 
ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ -  

„ЛИФТОВА ЗОНА СТАРА КОТВА“ 

НМ м. 

 ПУ „ВИХРЕН 

 

Землище на град Банско 

м. „ „ 

Попада в ПИ191.1652 по КК 

  

15.1 Бар „Котвата“  28 136,21 1 паянтова    

 

 
15.1 Сграда   76,40 1   

15.1.2 Тераса /частично покрита/   59,81 *   

 

15.3 Ски гардероб  29 10,44 1 паянтова   ПОС№3/29.01.2003 г. 

 

15.4 Ски влек тип котва 

„Стара котва-Шилигарника 

паркинг 

 Дължина780,690 м. Публична държавна 

собственост 

 

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

Заповед №714/8.06.1985  

 

 

ПОС №4/29.01.2003 г. 
15.4.1 Павилион .-долна станция-    1 паянтова  1985 

15.4.2 Павилион – горна станция  30 6,46 1 паянтова 2003 . 

 

15.5 Трафопост  57   - -   

 

 
15.5.1 Стар трафопост-   72,43 1 масивна - 

15.5.2 Нов трафопост   8,44 1 тип МКТП - 

 

15.6. Ски  влек тип котва  

„Детска котва-

Шилигарника“ 

 Дължина 551,880 м. Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

Заповед №714/8.06.1985 г. 

15.6.1 Павилион- горна станция  31 5,40 1 ПС  

 

16 

 
ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ -. 

„ЛИФТОВА ЗОНА МЕЖДИННА 

СТ-ЦИЯ“  

НМ 

ПУ „ВИХРЕН 

 

Землище на град Банско 

м. „…“ 

16.1 4 седалкова въжена линия 

„Бъндеришка поляна - 

Междинна станция „ 

 Дължина1622,293 м Публична държавна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП №575/21.11.2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

161.1 Горна лифтова станция  10“ 139,94 * *  

        

 

16.2. 4 седалкова въжена линия 

„Междинна станция-

Тодорка“ 

  Дължина920,976 м. 
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Попада в ПИ….. По КК 

В отдел 

 

  

 

16.2.1 Долна лифтова станция  6“ 161,89 1 * 2003  

 

Концесионер „Юлен“ АД 

 

 16.2.2 Трафопост  1“ 64,86 1 Тип МКТП 2003 

16.2. 3  Павилион  7“ 22,06  1 полумасивна  

16.2.4 Павилион  8 6,06 1 полумасивна  

 16.2.5 Обслужваща сграда  9“ 32,74  полумасивна  

 

16.3 Помпена станция  36 25,68 1 масивна  

 

17. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО ЯДРО 

ЧАЛИН ВАЛОГ“ 

НМ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

 

Землище на град Банско 

м. Чалин Валог 

Попада в ПИ 191.1702 по КК 

 

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

****** Забележка: Обектите с 

№№11.6.5, 11.6.6, 11.7, 1.8 и 11.9 

образуват второ застроено ядро- 

лифтова зона, не граничеща с 

основното…….. 

17.1 Почивна база     Бивша общинска собственост 

 

 

Не функционира 

Няма данни 

 

Заповед на МГГП 

719/19.06.1985 Г. 

17.1.1 Сграда-единично бунгало  90 46,50 1  полумасивна  1984г. 

17.1.2 Сграда – тройно бунгало  91 139,10 1 полумасивна 1984г. 

 

17.2 Чайна-изоставена  92 87,70 1 полумасивна 1985г. Бивша собственост на 

Балкантурист ИЗОСТАВЕНА 
Заповед на МГГП 

№1663/09.11.1983г  

 

17.3 Ски влек тип котва „Чалин 

валог“ 

   Дължина  640,228 м Публична държавна 

собственост 

МОСВ-ДНП „Пирин“ 

 

Заповед на МГГП 

№1901/19.11.1982г   

 
17.3.1 Контрол, оператор   93 25,65 1 паянтова 1985г. 

17.3.2 Ски писти    * * * * * 

 

17.4 Чайна /преместваем обект/  * 14,9 1  паянтова  Концесионер „Юлен“ АД  -не се актува 

 

17.5 Алпийски бар / сглоб. шатра/   89 106,9 1 сглобяема 2012 г.  Концесионер „Юлен“ АД  Не подлежи на актуване 

ПОС №2/28.11.2011 г. 

 

176 4 седалкова въжена линия 

„Чалин валог“ 

 Дължина 1038,881 м.  

Публична държавна 

собственост 

МОСВ-Дирекция НП „Пирин“ 

 

 

 

 

С ползвател 

Концесионер „Юлен“ АД 

- 

Заповед на МГГП 

719/19.06.1985 Г. 

И 

 -подмяна на 

съществуващо съоръжение 

 

РС №339/05.12.2007 г. 

РП СТ-05-18/12.01.2011 г. 

17.6.1 Долна  лифтова  станция  87 160,90 * * 2011 

17.6.2 Депо ПУ .191.1702.1 по КК 86 360,82 1 масивна 2011 

17.6.3 Оператор ПУ .191.1702.2 по КК 86 17.68 1 полумасивна 2011 

17.6.4 Контрол и пропускателно  у-во * 88 12,90 1 паянтова 2011 

 

17.6.5* Горна лифтова  станция  85 125,82 * * 2011 

17.6.6* Контрол  и пропускателно  у-во № 191.1702.3 по КК 84 15,46 1 паянтова 2011 

 

17.7.* Трафопост-междинна станция №191.1702.по КК  83 26,12 1 МКТП 2011 Публична държавна 

собственост 

МОСВ-Дирекция НП „Пирин“ 

 

 

 

С ползвател 

Концесионер „Юлен“   

  

 

17.8.* Междинна лифтова станция 

Банско - Бъндеришка поляна 

 

 

81 663,88 1 масивна 2003 РС №4/ 20.01.2003 г. 

РП 575/21.11.2003 г 

1 

17.9.* Алпийски бар-междинна 

станция /сглобяема шатра/ 

 82 36,98  Сглобяема  Не подлежи на актуване 

ПОС №23/21.12.2012 г. 

 

18.  ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

18.1 Хотел „Сикрет“, бивши база 

„Изворите“; база „Миньор“; 

Попада в 

ПИ191.1702.по КК 

Заема площ 2,396.дка  Юридическо лице по ТЗ 

„Еко тур“ АД с управител 

НА №106/2007 г. 

Удостоверение за 



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.“ 

 

35 

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

35 

„ХОТЕЛ СИКРЕТ“ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Надморска височина 1208 м. 

 

Землище на град Банско 

м. „Изворите“ /м. „Мъртва полена“/ 

Попада в имот № 191.1702 по КК 

Заета площ 2,396.дка 

Отдел 147 “13“ 

******Обектът по т.12.2 е извън 

зоната, в контактна територия  

Отдел 147 „11“; 

18.1.1 Планински хотел  1 428,50 5 масивна 1971 г. Светозар Съев; 

 С наемател 

„Д
* 
Уорик Груп“ ООД - 

Андрю  Дейвид Уорик 

 

въвеждане в експлоатация 

№23/21.07.2007 г. 

- Заповед на МГОПС 

№2639/13.09.1972г ;  

18.1.2. Склад ГСМ  2 23,80 1 масивна 1971 г. 

18.1.3 Ски влек и писта за скискокове В отдел 147-14;  7000,00  - 1972 г. 

 

18.2* Атракционно заведение-

„Пикник“* 

Попада в ПИ 

191.1702.по КК 
Заема 5,39287 дка Публична държавна 

собственост 

 

Дирекция НП Пирин 

 с наемател  

СД „Капади Цигури 

Удостоверение за 

търпимост №9/08.06.2011 

г. 

 

Съгласно ЛУП 

18.2.1 Навес-маси за хранене  №1 232,60 1 паянтова  1973 г. 

18.2.2 Навес-кухня и маси за хранене - №2 264,70 1 паянтова 1973г. 

 

19. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ ХОТЕЛ ТОФАНА“ 

 

Надморска височина 1132м. 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище на град Банско 

м. „Мъртва полена“ /“Борова 

ливада“/ 

Попада в имот № 191.1702 по КК. 

Заета площ  - 6,387 дка 

Отдел 1477“5“  

19.1 Хотел „Тофана“ 

/Бивша „ ДЗИ“;  бивша „ 

АПК“;/ 

 Заема 6,387 

/застроена и незастроена площ/ 
  

Юридическо лице по ТЗ - 

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС 

АДСИЦ 

 

 

стопанисва се от 

„ЕВРЕДИКА ХОЛИДЕЙС“ 

ООД 

 

  

НА не е предоставен 

 

 

 

Заповед на МГГП 

№3965/21.12.1973г. 

 

191.1. Планински хотел  1 482,00 3 масивна 1974 

и 

след; 
 -блок А   189,40 3  масивна 

 -блок Б   231,20 3  масивна 

 -блок С   51,40 2 масивна 

 

19.1.2. Строеж –обслужващо 

предназначение 

 2 8,95 * масивна  

 

20. 
 

 ЗАСТРОЕНА ЗОНА - район  ВиК 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Надморска височина 1140 м. 

Землище на град Банско 

м. „Циганско кладенче“ 

 /Борова ливада/ 

Попада в имот № 191.1687  по КК. 

Заета площ 4,736.дка 

Отдел147“4“; 

 

 

Забележка*Вила по т.14.2 е извън 

зоната, но  контактна територия и 

попада в им.191.1702 

20.1. ПУЦ Банско - ВиК  Попада в им. 191.1687.по КК -  9,700 дка 

Реално заема 4,736.дка 

 

Юридическо лице по ТЗ 

 

 

 

„Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД 

Благоевград 

  

 

Санитарно-охранителна 

Зона 1 

Жилищна сграда,  

заведена в счетоводните 

активи на дружеството - 

Удостоверение 

№10-2516/29.04.2010 г. 

20.1.1 Спални  помещения ПИ.191.1687.3 по КК- 1 36,7 2 масивна  Преди 

1969 г. 

20.1.2 Учебна част и столова ПИ.191.1687.2 по КК-- 2 132,82 2 масивна Преди 

1969 г. 

20.1.3 Сграда на персонала ПИ .191.1687.1 по КК-- 3 33,42 2 масивна Преди 

1969 г. 

 

  

20.2. Вилата на часовникаря** Попада в  

ПИ 191.1702.по КК 

 Без дворно място   

Физическо лице 

 

Иван М. Радков 

Разрешение 

№665/10.07.1961 г. 

Протокол №13/06.07.1961 

г. на ИК на Об НС Банско 
20.2.1 Вилна сграда  1 35,44 1 масивна 1961-

62 г. 20.2.2 дървена тераса - 2 7,18 - паянтова 

 

21. ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -

„БАЗА РИБАРНИКА“ 

НМ 1109 м и 1103 м. 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище на град Банско 

м „Борова ливада“ 

Им. №.191.1705 и №.191.1706 по КК 

Заета площ 13,659.дка  

Отдел 138-б; и 147-г;. 

21.1. Горски кантон ПИ .191.1706 по КК 5,276 дка  по КК   

Публична държавна 

собственост 

в управление на ТП ДГС -
Добринище 

 

 

Договор за наем с „ЕПИК 

ИНВЕСТ“ООД 

 

АДС №578  /20.02.1984 г. 

 

 

 

Разрешение за 

възстановяване с писмо 

изх. № 05-08-2692/2013 г. 

на МОСВ 

21.1.1 Горски кантон ПИ .191.1706.1 по КК 1 62.83 2 масивна 1982 

21.1.2 Барбекю-навес - 2 14,70  полумасивна 1982 

 

21.2. Рибарник ПИ . 191.1705 по КК 8,383 дка по КК  

21.2.1 Риболюпилна /бивша/ ПИ .191.1705.1 по КК 1 53,61 1 масивна 1982 

21.2.2 Навес за дърва  2 16,20 1 паянтова * 

21.2.3. Рибни басейни  3 577,00 - масивна 1982 
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22. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ХОТЕЛ КАТЕРИНИ“ 

 

Надморска височина 1229 м 

ПУ „ВИХРЕН“ 

 

Землище на гр. Банско 

м. “Чалин Валог“ 

 /“Елиови мостове“/ 

Попада в ПИ .191.1702 по КК 

Отдел 148 “5“ 

Заета площ 3,210 дка 

 

22.1 Хотел „Катерини“ - бивша 

база наm Министерство на 

промишлеността 

  Заема 2,370.дка Юридическо лице по ТЗ 

 

 

ЕТ „Медик- Любомир 

Маринов“ 

 

 

Управлява се от собственика 

НА №39/23.09.2003 г. 

По договор за покупко – 

продажба 

 

 

 

 

4700-221/11.11.1982 г. на 

МГГП 

22.1.1 Планински хотел  1 550,83 3+1С масивна 70-те  
години 

22.1.2 - покрита тераса към полу- 

вкопан сутерен - джакузи 

- 2 41,90 1 паянтова - 

22.1.3 Пристройка -лавка - 3 6,84 1 паянтова - 

22.1.2 Навес за дърва  4 14,86 1 паянтова - 

  

22.2 ВМРО-Почивен дом 

 „Йордан Гюрков“ 

 Заема 840 кв.м. 

  

 Юридическо лице по 

ЗЮЛНЦ 

ВМРО- Съюз на македонските 

дружества 

 

с договор за наем 

НА №31/27.01.1992г. 

  

 

с право върху площ от  

3 дка  

22.2.1 -Почивен дом   1 159,07 2 масивна - 

22.2.2 -Пристройка 1-парно - 2 6,77 1 паянтова - 

22.2.3 -Пристройка 2 - 3 4,16 1 паянтова - 

 

23. 

 

 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище на град Банско 

м. „Мъртва полена“ 

попада в имот .191.1702 по КК 

Заета площ 3,0 дка 

Отдел186 „9“ 

  

  

23.1. Помпена станция ПИ 191.1702.7.по КК - 94 179,49 1  масивна    Публична държавна 

собственост 

 

 

С ползвател 

Концесионер „Юлен „ АД 

 

 

 

 

23.1.1 Основна сграда -  142,40 1 масивна  

23.1.2 Пристройка -  22,88 1 масивна  

23.1.3 Пристройка   14.21 1 масивна  

 

23.2 Трафопостове /тип контейнер/ - 94 Обща застроена площ 31,73 м2. 

23.2.1 Трафопост ПИ .191.1702.4.по КК 3 16,85 1 МКТП  

23.2.2 Трафопост - 1 9,61 1 МКТП    

23.2.3 Трафопост - 2 5,27 1 МКТП   

  

 23.3 Трафопост Попада в ПИ .191.1691  18,33 1 масивна - ……………………………..  

 

24. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„КИП ДРАГОСТИНОВ ЧАРК“ 

 ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище г. Банско 

м. „Драгостинов  чарк“ 

попада в №191.1701по КК 

заета площ…………………..дка 

Попада в отдел186 „а“ 

*Сграда по т.18.2 се намира извън 

границите на зонатата 

24.1 КИП „Драгостинов чарк“     

Публична държавна 

собственост  

в управление на  ДНП Пирин  

 

 

 

 

за изпълнение на  

функциите и. 

 

В процес на актуване 

 

 

 

  

 

 

План за управление на НП 

„Пирин“-2004 г. 

24.1.1 Контролно информационен 

пункт 

ПИ .191.1701.1по КК 1 63,36 2 масивна  

24.1.2 Гараж  2  57,47 1 масивна  

24.1.3 Навес за дърва  3 15,50 1 паянтова  

 

24.2. Сграда с неопределено 

предназначение*- изоставена 

 4 60,39  масивна  

   

25. 

 
ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ ХОТЕЛ. БИСТРИЦА“ 

 

НМ 1404 м 

ПУ „ВИХРЕН“ 

 

25.1 Хотел Бистрица ВПИ .191.1663 по КК Заема площ от 4,20  дка Юридическо лице по ТЗ 

„Бистрица“ ЕООД 

на охрана от 

„Селена 52“ ООД 

 

 

36-00-93/01.08.1981 г. 

на МГГП 

25.1.1 Хотел Бистрица   1 607,06 2+М масивна  

25.1.2  Пристройка - .котелно  2 60,00 1 масивна  

 

25.2 Р-н бунгала В ПИ .191.1663 по КК Подлежи на  разчистване Юридическо лице по ТЗ 

 

Без документ 

25.2.1 №1-амортизирано  - 12 1 паянтова  
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Землище град Банско 

м. „Кариерата“  

м. „Тодорова орница“ 

 

Попада в имот №191.1663 и 

№191.1653 .по КК 

Отдел 149 „4“. 

 

Заета площ 4,20.дка 

 

  

 

 

 

 

******Обектите по т.19.2 , 19.3, 19.4 

и 19.5 се намират извън зоната, в 

контактна територия  не граничат 

помежду си и прилежащите им 

площи не са включени към нейната  

площ 

25.2.2 №2-амортизирано  - 12 1 паянтова  Ф-ма „Глазне“ град Банско 

 

 

 

Районът е изоставен 

25.2.3 №3-амортизирано  - 12 1 паянтова  

25.2.4 №4-останки  - 12 1 паянтова  

25.2.5 №5-останки  - 12 1 паянтова  

25.2.6 №6-останки  - 12 1 паянтова  

25.2.7 тоалетна- полуразрушена  - 10 1 масивна  

 

25.3 Район на  трафопост В ПИ .191.1653 по КК 

Отдел 149 – д 

0,360 дка     

 

25.3.1  Стар трафопост    1 23,50 1 масивна  

25.3.2 Нов трафопост-тип контейнер  2 8,80 1 тип МКТП  

25.3.3  Руини  3 76,00 1 -   Няма данни Няма данни 

 

25.4 Параклис** м. Тодорова орница 

в ПИ ..191.1663по КК 

* *12 * Преместваем 

павилион от 

дърво 

 Няма данни  Не подлежи на актуване 

 

25.5 Сграда **- без определено 

предназначение/компрометирана/ 

м. Кариерата 

В ПИ .191.1663 по КК  

Отдел183  -„ е“ 

* 28,73 1 масивна * Няма данни  

 

Изоставена 

Няма данни 

 

26 ТРАФОПОСТ 

Землище гр. Банско 

В близост до хотел Катерини 

26.1 Трафопост В ПИ 191.1695 по КК - 6,80 1 масивна * Не функционира Няма данни 

 

27 ИЗОСТАВЕНА СГРАДА 

Землище на град Банско 

В близост до хотел Катерини 

27.1 Сграда /технологична/ В ПИ .191.1663 по КК - 5,00 1  масивна * Не функционира Няма данни 

 

28 ИЗОСТАВЕНА СГРАДА 

Землище на град Банско 

Попада в имот -191.663 

Отдел 182 „1“; 

Резерват „Юлен“ 

28.1  Сграда с неопределено 

предназначение 

- - 75,21 1 масивна * Няма данни 

 

 

 

Изоставена 

Няма данни 

 

29 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ХИЖА  ДАМЯНИЦА“ 

Надморско височина 1891 м 

ПУ „ВИХРЕН“ 

. 

 

 

Землище на град . Банско 

 При водослива на р. Валявица, 

Василашка и Гайзерска вода 

Попада в ПИ .194.1664 по КК 

Отдел 158 „3“;. 

Заета площ -  5,14.дка 

29.1 Хижа Демяница  Заета площ 5,14.дка   

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

 

БТС-ТД „Вихрен“ Банско 

 

с наемател  

ЕТ Георги Гемков 

 

 

 

 

 

с ползвател  

ДНП „Пирин“ на сграда №19 

 

Решение на  

Министерския съвет  

№775/01.08.1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.1.1 Туристическа хижа  8 230,6 2+М масивна  1933 и  

след 

29.1.2 Туристическа кухня  21 46,30 1 масивна 1933 

29.1.3 Лавка  20 9,80 1 полумасивна  

29.1.4 Тоалетни  3 30,60 1 масивна  

29.1.5 7 бр. бунгала с обща ивична 

основа – за настаняване 

  Застроена площ по ивичната. основа 

102,70 кв.м 

    10,60 1 полумасивна  

    8,70 1 полумасивна  

    10,00 1 полумасивна  

    10,30 1 полумасивна  

    10,30 1 полумасивна  
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******Заслоните по т.20.2 и 20.3 не 

попадат в  зоната но са ситуирани 

по маршрута на интерпретативна 

пътека „Демяница разказва“ 

    9,80 1 полумасивна  АДС №94/23.12.1954 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ЛУП 

    10,00 1 полумасивна  

29.1.6 Бунгало за настаняване  11 56,50 1 масивна  

29.1.7 Бунгало за настаняване  10 34,30 1 масивна   

 Навес за дърва  9 9,90 1 масивна   

29.1.8 Външна баня   5 47,90 1 масивна  

29.1.9 Навес за дърва /до банята/  4 14,60  1 паянтова  

 Умивалня  6 41,00 1 паянтова  

29.1.10 Барбекю-   7 14,90 1 паянтова  

29.1.11 Валевица   12,00 * *  

29.1.12 Мини ВЕЦ  1 28,7 1 масивна  

29.1.13 Септична яма  2 5,50 8 масивна  

29.1.14 КИП  “Демяница  19 29,20 

7,40 

1 полумасивна  

 

29.2 Туристически заслон*  

м. Демянишка поляна. 
В им. 191.1653 по КК 

Отдел 156 „3“ 

- 134,20 1 масивна   Публична общинска 

Не функционира 

АПОС №1052/25.06.2013 

г. 

 

29.3 Туристически заслон-

бунгало* 

ТЗ „Караманица“ 

В им. 191.1699. по КК 

Отдел 1552“Л“ 

- 13,60 1 паянтова * Бивша частна собственост. 

поддържа се от ДНП Пирин 

Не се актува - 

преместваем обект 

 

30 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„СВ. НИКОЛА“ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище гр. Банско 

м. „Св. Никола“ 

попада в иПИ191.1548 по КК 

Отдел 201 „2“; 

Заета площ 2,00 дка  

30.1.1. Параклис „СВ. Никола“   1 42,90 1 масивна * Общинска публична Няма данни 

30.1.2 Археологически разкопки   2 409,00 1 - * Държавата * 

 

30.2.1 Сграда за инвентар и подслон  

към бивш пчелин 

 В отдел201 „е“ 3 16,30 1 масивна  Физическо лице 

 

 

Изоставена 

Няма данни 

 

31 ИЗОСТАВЕНА СГРАДА 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище на град Банско 

м…“Валеьов лом“ 

Попада в  им.№000526 по КВС 

Отдел 193 „а“ 

31.1 Сграда за инвентар и подслон  

 

 

изоставена  

 - 24,01 1 полумасивна - Физическо лице  

Неизвестно 

 

Не се ползва 

Няма данни 

 

 

*В контактна зона- 

 

32. ЕЛ. ПОДСТАНЦИЯ 

ПУ „ВИХРЕН“ 

Землище на град Банско 

м. “Карантията“ 

Попада в им..191.1755 

Отдел186 „и“ 

32.1 Технологична сграда - 

подстанция 

 - 85,08 1 масивна 1 …………………………………

….. 

……………………………

……… 

 

33. 

 

 СГРАДИ ПО трасето на 

обект„РОЛБАН“ 

ПУ „ВИХРЕН 

33.1 Навес  1 17,25 1 паянтова  - Публична държавна 

собственост 

 

Не подлежи на актуване 

 

Предвидени по План за 33.2 Навес  2 14,73 1 паянтова -  
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Землище гр. Банско 

м. „Драгостинов чарк“ 

33.3 Тоалетна  3 14,81 1 паянтова - Дирекция НП „Пирин“ управление 2004 

 

34. 

 

СГРАДА  ЗА ПОДСЛОН 

ПУ „ВИХРЕН 

Землище гр. Банско 

м .“Палигоден“ 

Попада в ПИ .119.25 

34.1 Заслон -зад параклиса   13,69 1 паянтова  - Православен храм „Св. 

Троица“ 

 

Без документ 

 

 

*В контактна зона 

 

35. 

 

ПЧЕЛИН 

ПУ „ВИХРЕН 

Землище гр. Банско 

м. „Св. Яким“ 

Попадат в ПИ. .44.18 и .4414 по КК 

Отдел197 „ж“ 

35.1.1 Сграда за инвентар и подслон Попадат в имот .44.18-

КК 

1 16,57 1 полумасивна - Физическо лице 

 

Иван Колчагов 

Не са предоставени 

 

*В контактна зона 
35.1.2 Навес  2 32,90 1 паянтова - 

 

35.2 Сграда за инвентар и подслон Попада в имот .44.15-

КК  

 12,62 1 масивна  Физическо лице 

изоставена 

Без документи 

*В контактна зона 

 

36. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

ЛИФТ „Х. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-Х. 

БЕЗБОГ“ 

ПУ „БЕЗБОГ“ 

 

Землище гр. Добринище 

Попада в им. .356.506 и .508.4.; 

 

Заета площ 18,7 дка; 

Отдел……….. 

  

 

36.1. 2 седалкова въжена линия  

„Хижа Гоце Делчев – х. 

Безбог“ 

  Обща дължина 3039м; 

Площ-18,6 дка  

 Юридическо лице по ТЗ 

 
„ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД 

 

 

 

с  наемател  
„СИГМА СКИ“ЕООД 

 

НА №136/16.11.2005 г. 

 

НА №164/09.07.1990 г. – 

право на строеж 

на основание  

Заповед на МГГП 

№1566/09.11.1984 г. 

   

**  Горна лифтова станция  Землище с. Обидим 

№ 0.279 по КВС 

Гледай - община Гоце Делчев 1989 г 

 

36.1.1  Междинна лифтова станция -  

основен корпус 

 4 306,90 2 масивна 1989 

36.1.2 - пристройка към заведение за 

обществено хранене  

 3 43,70 1 полумасивна  * 

36.1.3 -вертикална  връзка  2 25,6 - масивна * 

 

36.2. Трафопост .508.4 1 28,10 1 масивна -   

 

37. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ СТАРА ХИЖА. БЕЗБОГ“ 

НВ 2256 м 

ПУ „БЕЗБОГ“ 

 

Землище гр. Добринище 

М. „Безбожко езеро“ 

Попада в им. - .508 1 

Отдел 249 „2“. 

 

37.1. Стара хижа Безбог Разрешени 2,55 дка   

Юридическо лице по ТЗ 
„ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД 

 

 

с  наемател  
„СИГМА СКИ“ ЕООД 

 

НА №136/16.11.2005 г. 

 

 

 

 

НА №165/09.07.1990 г.-  

право на строеж на 

основание 

Заповед на МГГП 

№167/06.02.1984г  

3927/08.11.1971 г. 

37.1.1 Част от стара хижа Безбог  11 281,20 * масивна 1960 

37.1.2 Външна тоалетна  10 9,70 1 масивна 1960 

37.1.3 Туристическа  кухня  13 103,50 1 масивна 1960 

37.1.4 Склад към туристическа кухня  12 11,90 1 масивна 1960 

37.1.5 Стар трафопост-изоставен В им. .508.1,  

отдел 248-4 

4 9,40 1 масивна 1960 г. 

 

37.1.6 Палатков лагер   Заема площ от 0,220.дка 1984 г. 

 

37.2. Ски влек тип „паничка“   Дължина 250 м.  1986 
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ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

38. 

 
ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ ХИЖА БЕЗБОГ“ 

 

ЗАСТРОЕНА ЗОНА –р-н на хижа 

Безбог 

ПУ „БЕЗБОГ“ 

Надморска височина 2240 м. 

 

Землище с. Обидим 

м. „Безбожко езеро“ 

попада в имот № 0.279 по КВС 

Отдел 263 „7“ и „6“ 

 

Заета площ 6,55.дка 

 

 

 

 

 

38.1.* Горна лифтова станция 

х. Г. Делчев-х. Безбог 

 Заета площ 9,00 дка    

Юридическо лице по ТЗ 

 

 

„ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД 

 

с наемател  

„СИГМА СКИ“ ЕООД 

 

НА №136/16.11.2005 г. 

 

 

 

 

НА №165/09.07.1990 г. за 

право на строеж на 

основание  

  

Заповед на МГГП 

№167/06.02.1984г.относно 

нова хижа  Безбог, 

трафопост и бунгало  

 

38.1.1. Платформа  1 313,37 - метална- 1989 г 

38.1.2 Лифтова станция  2 24,96 - масивна 1989 г. 

38.1.3 Операторно и пропусквателно 

съоръжение 

 3 14,76 - метална 1989 г. 

 

38.2.1 Хижа Безбог - нова   7 522,72 4+М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  масивна 1981   

38.2.2 Котелно  5 20,90 1 масивна 1981 

38.2.3 Септична яма  6 67,40 * масивна 1981 

 

38.3.1 Трафопост/нов/   3 36,30 1 масивна  

 

38.4.1 Бунгало „Строител“ 

/малката хижа/ 

 8 72,70 1 полумасивна  физическо лице  

Славчо  Милушев 

НА №182/17.12.2003г. 

С удостоверение за 

търпимост 38.4.2 Пристройка към бунгалото  9 23,80 1 паянтова  

 

39. ПАСТИРСКИ ЗАСЛОН 

„ДЖИНДЖИР ЧЕШМА“ 

ПУ „БЕЗБОГ“ 

Землище с. Обидим 

Попада в им. №000279 по КВС 

Отдел 272“1“ 

39.1 Пастирски заслон  

„Джинджир чешма“/“Безбог“/ 

- - 73,14 1 масивна - Публична държавна 

собственост 

В управление на 

Дирекция НП „Пирин“ 

Не е актуван 

 

40. ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОН 

„ИЗВОРИТЕ“ 

ПУ „БЕЗБОГ“ 

Землище с. Кремен 

м. „Солищата“ 

Попада в имот №000639 па КВС 

Отдел 280 „1“ ; 

40.1 Туристически заслон 
„Изворите“ 

  - 19,95  паянтова - Публична държавна 

собственост 

В управление на 

Дирекция НП „Пирин“ 

Не подлежи на актуване 

 

41. ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОН 

„ВАПАТА“ 

ПУ „БЕЗБОГ“ 

Землище с. Кремен 

Попада в им. №000647 по КВС 

Отдел 283“1“ 

41.2 Туристически заслон „Вапата“ - - 40,00 1 масивна Около 

1940 г. 

Публична държавна 

собственост 

В управление на 

Дирекция НП „Пирин“ 

Не е актуван 
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ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

42. 

 
ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ- 

„ ХИЖА ПИРИН“ 

/“Велебит“/ 

Надморска височина 1601 м. 

ПУ „ТРИ РЕКИ“ 

 

Землище на с. Пирин 

м „Трите реки“ 

попада в имоти №№000642, 000662, 

000645 и 000031. 

Отдел339 -4; 344 -4; 340 -5; 

Заета площ 6,7 .дка  

 

 

 

 

 

 

 

Обекта по т.36.4,  се намира извън 

зоната . 

42.1 Р-н на  хижа Пирин Отдел 339 -4     

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

 

ТД „Пирински орел“ гр. 

Мелник 

 

 

 

с договор за наем с Атанас 

Филипов 

 

НА №74/16.07.2003 г. 

 

 

 

 

Постановление №171 на 

Министерски съвет  от 23 

юли 1957 г.  

42.1.1 Хижа Пирин В имот №000642  1 145,20 3 масивна 1934 г 

42.1.2 Баня  външна  В имот №000642  5 5,00 1 паянтова - 

42.1.3 Тоалетни външни В имот №000642  2 28,1 1 паянтова - 

42.1.4 Мини ВЕЦ В имот № 000662- 3 15,30  масивна - 

42.1.5 Дизел агрегат В имот № 000662- 4 10,00 1 масивна - 

42.1.6 Палатков лагер. В имот №000642  - 350,00  - - - 

42.1.7 Пералня /умивалня/ В имот №000642 - 25,00 * * - 

42.1.8 Септична яма В имот № 000662- 12 12,03 * масивна - 

 

42.2 КИП „ Три реки“ В имот №000645 6 17,5 1 полумасивна - Публична държавна 

собственост 

Дирекция НП Пирин 

Не е актувана 

  -беседка  7 8,7 * полумасивна  

 

42.3 Търговски обект „Горски 

рай“ 

 В имот №000645 -  Физическо лице  

Иван Баладжанов 

 

 

Ползва се от собственика 

НА №177/28.05.2002 г. 

 

 

Сградата построена за 

нуждите на потребителна 

кооперация „Славянка“ 

42.3.1 Основна сграда  10 81,30 2 масивна 1966- 

42.3.2 Бунгало-персонал  11 12,80 1 масивна - 

42.3.3 Външна баня  8 5,5 1 полумасивна - 

42.3.4 Външна тоалетна  9 5,5 1 полумасивна - 

 

42.4.  Пастирски заслон  

 „Баш мандра“ 

В имот №000031 

Отдел 338, подотдел15; 

- 49,20 1 полумасивна  Публична държавна 

собственост 

Дирекция НП Пирин 

Не е актувана 

 

 

43. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ- 

„ ХИЖА БЕГОВИЦА “ 

 

ПУ „КАМЕНИЦА“`- 

Надморскависочина1790 м 

Землище на с. Лиляново 

В долината на р. Беговица /Козя 

река/ 

Имот №000474 по КВС, 

/образуван от Имот №000474/ 

Заета площ7,97 дка   

Отдел 375 „4“; 

 

Обектите по т.37.2, 37.3 и 37.4. се 

намират извън зоната, първите два 

от които в непосредствена близост; 

43.1 Район на хижа Беговица 

/Каменица/ 

В им. №000474 по КВС Заема 7,97 дка Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

ТД „Еделвайс“ и 

БТС София 

наемател- „Беговица“ ООД 

 

НА№89/12.11.2007 г. 

 

НА№62/14.03.2009 г. 
43.1.1 Туристическа хижа   2 280,80 3 масивна 1966 г 

43.1.2 Навес за дърва   3 79,10 1 паянтова - 

43.1.3 Бунгало за настаняване-

незавършено 

  5  48,8  1 полумасивна - Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

БТС София 

Сграда №4 се ползва от Д НП 

„Пирин“ като КИП 

Комплектуват се 

документи 

 

Предвидени в План за 

управление 2004. 

43.1.4 КИП „Каменица“   4 47,8 1 полумасивна  

43.1.5 Бунгало за настаняване-

незавършено 

  6 49,6 1 полумасивна  

43.1.6 Трафопост  1 7,8 1 масивна  „ЕНЕРГО ПРО –БЪЛГАРИЯ“ 

АД 
 

 

43.2 Ски влек тип „паничка“ и 

писта 

 Дължина влек -350 м. Дължина  на писта та 400 м. БТС и ТД „Еделвайс“ НА №№ 89/07 и 62/09г. 

 

43.3 Пастирски заслон „Беговица“ им. № №000.424 . 7 21,1 1 полумасивна - Публична държавна 

собственост 

Без документ 

 

44. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ- 

„ КАНТОН МОЗГОВИЦА“ 

44.1 Кантон Мозговица им № .000282 по КВС Заета площ -3.209 дка  

Юридическо лице по ТЗ 

 

 

НА №81/01.10.2004 г. 

 44.1.1 Сграда-кантон   1 221,4 2 масивна 1972 г. 



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.“ 

 

42 

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 

 

Надморска височина 1445 м.  

ПУ КАМЕНИЦА 

 

Землище на с. Лиляново 

м  „Мозговица“ 

Имот №000282 по КВС, 

Отдел  

380 „2“, част от буква „В“ и 381 –и; 

Заета площ 3,209.дка  

 

 

Обектите по т. г. 38.1.3, 38.1.4, 38.2 

и 38.3  се намират извън зоната , в 

близост до нея 

44.1.2 Навес-барбекю  2 22,1  1 полумасивна -  

 

 
„ЕНЕРГО ПРО –БЪЛГАРИЯ“ 

АД 

 

 

Стар АДС 

№2274/14.04.1993 г. 

 

 

 

44.1.3 Павилион - охрана В им. №…..…… по КВС 3 10,70 1 паянтова  - 

44.1.4 павилион- охрана В им. №…..…… по КВС 4 16,03 1 паянтова - 

 

44.2 Трафопост* В им. №000373 по КВС 5 7,6 1 масивна 1973 г. 

 

44.3 Бивш обор –сеновал* 

ползва се като лятна къща 

Попада в имат 

№000373 по КВС 

- 126,60 2 масивна Преди 

1975г 

Физически лица  - бивша 

собственост на ГС Сандански 

 

Закупен през 1975 г. 

44.3.1 Обособена част от сградата Отдел 381, подотдел 6  40 2 масивна  П.Ц. Констадинов Изгубени документи 

44.3.2 Обособена част от сградата   30 2 масивна  М.К. Михайлов Изгубени документи 

44.3.3 Обособена част от сградата   30 2 масивна  С.Д. Димитров Изгубени документи 

443.4 Обособена част от сградата   30 2 масивна  В.Д. Димитров Изгубени документи 

 

45. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ- 

„ ЗАСЛОН ТЕВНО ЕЗЕРО“ 

ПУ КАМЕНИЦА 

Надморска височина 2 525 м. 

Землище на с. Лиляново 

На брега на „Тевното езеро“ 

Попада в имот №000232 по КВС 

Отдел387“4“; 

Заема  3,00 дка 

45.1.1 Туристически заслон  

„Тевното езеро“ 

  1 176,10 1 полумасивна    

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

 

 

 

 

БТС- ТД  „Еделвайс“-

Сандански 

 

  

 

 

 

 

Удостоверение №6 на 

ММС 

45.1.2 Външна тоалетна  2 1,8 1 паянтова  

45.1.3 Склад  3 3,7 1 паянтова  

 

46. ПАСТИРСКИ ЗАСЛОН 

„БАШЛИЙЦА“ 

ПУ КАМЕНИЦА 

Надморска височина 1885 м. 

Землище с. Лиляново 

м. “Башлийца“ 

Попада в имот №000,218 по КВС 

Отдел396 „2“; 

46. Пастирски заслон 

„Башлийца“ 

Бивша мандра на АПК 

им №000218 по КВС  51,77 1 полумасивна  Публична държавна 

собственост 

 

 

В управление на 

Дирекция  НП Пирин 

Няма данни 

 

47. 

  

ИЗОСТАВЕНИ ОБЕКТИ 

Землище с. Лиляново 

м. „Арнаутски гробища“ 

Попадат в имот №000227 по КВС 

Отдел 396 – 3; 

47.1. Пастирски заслон - метален 

фургон 

  2 * * * - Няма данни-бивша 

собственост на АПК 

 

Изоставени 

Без документи 

472 Сграда без определено 

предназначение 

  1 138,56 1 масивна - 

 

48 

 
ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„СПАНО ПОЛЕ“ 

Надморска височина 2 027 

ПУ“КАМЕНИЦА“ 

 

з-ще с. Плоски  

м. „Спано поле“ 

48.1 Заслон Спано поле в им. №00036 по КВС Заема площ 2,0дка   

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

 

ТД „Еделвайс“-Сандански и  

БТС София 

  

 с наемател 

Андон Димитров 

 

Удостоверение на ММС  

 /Вписан под №24/ 

 

 

 

 

 

48.1.1 Столова и спални помещения  15  38,9 2 полумасивна  

48.1.2 Лятна столова   14 36,8 1 полумасивна  

48.1.3 Бунгало за настаняване  1 11,6 1 паянтова  

48.1.4 Бунгало за настаняване  2 12,7 1 паянтова  

48.1.5 Бунгало за настаняване  3 12,4 1 паянтова  

48.1.6 Бунгало за настаняване  4 12,3 1 паянтова  

48.1.7 Бунгало за настаняване  5 14,05 1 паянтова  
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Попада в имот №00036 по КВС 

Заета площ 2,00 дка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******Забележка: Обектите по 

т.т.42.2, 42.3 и 42.4 се намират 

извън границите на зоната. 

48.1.8 Бунгало за настаняване  6 12,60 1 паянтова    

  

   

 

 

 

 

 

 

600016/05.01.1991г.на КГ  

48.1.9 Бунгало за настаняване  7 13,30 1 паянтова  

48.1.10 Бунгало за настаняване  8 13,80 1 паянтова  

48.1.11 Бунгало за настаняване  9 13,50 1 паянтова  

48.1.12 Бунгало за настаняване  10 13,80 1 паянтова  

48.1.13 Мини ВЕЦ  11 4,3 - МС  

48.1.14 Външни тоалетни   12 4,20 1 паянтова  

48.1.15 Външна баня  13 4,30 1 паянтова  

 

48.2 Пастирски заслон* В им. №000036 по КВС 

Отдел 400 подотдел 3 

1 21,80 1 паянтова  Физическо лице 

 Ангел Марков 

Преместваем обект 

 

48.3 421 Пастирски заслон* В им. №000004 по КВС 

Отдел 401 подотдел 3 

2 33,90 1 паянтова - Физическо лице 

Вальо Белоянеца 

Няма данни 

48.3.2 тоалетна - 2,70 1 паянтова - 

 

48.4 Пастирски заслон* В им. №000004 по КВС 

Отдел 401 подотдел 13 

3 24,30 1 паянтова - Физическо лице 

Илия Мицански 

Преместваем обект 

 

49. ОБОР-СЕНОВАЛ 

Землище  на с.  Плоски  

м. „Арнауд дере“ 

49. Обор сеновал 

полуразрушен 

В им 000058. по КВС  

Отдел 407, подотдел 7 

 200,70 1 полумасивна  Бивша собственост на АПК 

 

изоставен 

Без документ 

 

50.. БИТОВА СГРАДА ЗА РАБОТНИЦИ 

Землище с.  Плоски 

м. „Дългата поляна“ 

50 Битова сграда  

 

В им 000058 по КВС 

Отдел 410 подотдел 1 

 59,20 1 полумасивна  полуразрушена Без документ 

 

51. БИТОВА СГРАДА ЗА ОВЧАРИ 

Надморска височина 1831 м 

ПУ „КАМЕНИЦА“ 

Землище с. Плоски  

м. “Юручки гробе“ 

51. Сграда за овчари 

/при бивш осеменителен 

пункт/ 

В им №000037 по КВС 

Отдел  403, подотдел  2 

  66,41  `1 масивна  Физическо лице 

 

Венцислав Удев 

НА 134/08.12.1997 г. 

 

ОБЩИНА КРЕСНА 

 

52. 

 

СГРАДИ В М. ПЕЩЕРАТА 

ПУ „СИНАНИЦА“ 

Надморска височина  

1252 м  и 1256 м 

Землище с. Влахи  

 м. „Пещерата“ 

Попадат в имот №000448 по КВС 

Отдели 446 „6“и 447„а“ 

52.1. Мандра- полуразрушена Отдел 446 „6“ 

  

1 127,51 1 масивна   Физическо лице 

Асен Андреев 

  

 НА №9/08.06.2005 г. 

 

52.2 Жилищна сграда Отдел 447„а“ 2 18,31 1 полумасивна  

 

53. КИП „ШИРИНЕТО“ 

Надморска височина 1245 м. 

ПУ „СИНАНИЦА“ 

Землище село Влахи 

м. „Гущерова примка“/“Пещерата“/ 

попада в имот №000274 по КВС 

отдел 466 „в“ 

53.2.1 Контролно информационен 

пункт 

 1 46,70 1 полумасивна  Публична държавна 

собственост 

 

 

 

 

В управление на Д НП Пирин 

Не е актуван 

 

 

 

  

53.2.2 Външна тоалетна  2 4,10 1 паянтова  
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54. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ХИЖА ЗАГАЗА“ 

ПУ „СИНАНИЦА“ 

Надморска височина 1394 м 

 м. „Загазо“ 

заета площ 5, 240 дка 

Попада в имоти №№000464 и 000274 

по КВС 

Отдел 473 „15“ – хижа; 

Отдел 468 – обор  

54.1.1 Хижа  - бивше работническо 

жилище 

  1 135,20 2+М масивна  Физически лица 

 

Милчо Караджов 

Йордан Стоев 

 

 

 

 

Ползва се от собствениците 

 

НА №2/12.01.2009 г. 

НА №44/10.03.2011.г. 

54.1.2 Туристическа кухня  

и барбекю 

 2 34,20 

6,70 

2 полумасивна  

54.1.3. Склад  за дърва  3 34,70 1 паянтова  

54.1.4 Мини ВЕЦ  4 4,50 - -  

54.1.5 Беседка  5 33,50 1 паянтова  

 

54.2 Сграда –обор /полуразрушен/  В им. №000274 по КВС  144,60 1 масивна  

 

55. ПАСТИРСКИ ЗАСЛОН „ЧЕРНАТА 

ВОДА“ 

Надморска височина – 1783 м. 

ПУ „СИНАНИЦА“ 

Землище на с. Влахи 

м. „Черната вода“ 

В им. №000186 по КВС 

Отдел 462 „10“ 

55.1 Пастирски заслон  - 16,45 1 - - Публична държавна 

собственост 

 

В управление на  

Дирекция НП „Пирин“ 

Без документи 

 

56. ПАСТИРСКИ ЗАСЛОН 

„ЗИДЕНИЦАТА“ 

Надморска височина  

Землище  на с. Влахи 

До границата на НП „Пирин“, в 

територия на ДЛ – Кресна 

Попада в имот №000153 по КВС 

Отдел 146 „з“ по ЛУП на ДЛ Кресна 

56.1 Пастирски заслон 

 

   1 масивна 2004 г Публична държавна 

собственост  

 

 

За съвместно ползване 

с ДЛ Кресна 

Със временен статут ; 

Срочно право на строеж; 

 

 

Договор за съвместно 

ползване от15.11.2004 г. 

  

57. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ -. 

„ ХИЖА . СИНАНИЦА“ 

Надморска височина 2194 м. 

ПУ „Синаница“ 

Землище на с. Влахи  

м. „Синаница“   

попада в им. №000652по КВС 

Отдел 455„а“ 

Заема площ-3,2 дка 

57.1.1 Хижа   

 

  112,82 2 масивна 1974- 

1975 г. 

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ  

БТС София 

Ползва се от ТД „Синаница“ 

 

 

Наемател 

Бойко Стоименов 

НА №6/18.12.2009 г. 

57.1.2 Външна тоалетна   5,06 1 паянтова 1974 

 

58.. 

 

ПОСТРОЙКИ В  М. „БОРОВАН“ 

ПУ „Синаница“ НВ 1204 м 

Землище с. Влахи 

м. “Борован“ 

попадат в имот №000652 по КВС 

58.1 Сграда. - руини  1 * * масивна * Бивша собственост на АПК 

 

Изоставени 

Няма данни 

 

  

58.2 Жилищна сграда- руини  2 44,42 1 масивна * 
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ОБЩИНА РАЗЛОГ 

 

59. 

 

ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - 

„ХИЖА ЯВОРОВ“ 

 

Надморска височина 1750 м. 

ПУ „Баюви дупки“ 

 

 Землище  на град. Разлог 

м. „Суходол“ 

Попада в имот №.808.7.по КК 

Отдел 58 „3“ 

 

Заета площ – 19,3дка. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:  

 Обектът по т.53.11 се 

намира извън зоната, в 

близост до нея, отдел 57, 

подотдел „в“ 

 заслон „Бункера“ се намира 

извън зоната в отдел 59 „а“. 

59.1 Хижа Яворов -нова -    Публична общинска 

собственост  

 

Ползвател  

ТД „Пирин“ гр. Разлог 

АОС №357 /05.05.1998 г. 

 АПОС №38/14.04.2014 Г. 

 

 

По ЛУП  

59.1.1 Високопланинска хижа ПИ . 808.7.3 по КК 2 316,17 3 масивна 1982г 

59.1.2 Столова и кухненски тракт ПИ.  808.7.4 по КК 3 165,03 1 масивна 1982 г. 

 

59.2 Трафопост ПИ . 808.7.1 по КК 1 50,72 1 масивна   Частна общинска собственост АЧОС №136/07.04.2014 г.  

 

59.3 Планинска вила 

/бивша БТК/ 

-. 4 40,00 1 полумасивна - Физическо лице 

Димитър Ирибозов 

Договор за покупко 

продажба 

№26195/21.10.2009 г 

 

59.4 Бунгало - Планинска 

спасителна служба 

ПИ.808.7.10 по КК 10 46.91 1 полумасивна - Публична общинска 

собственост с ползвател 

БЧК- Планинска спасителна 

служба 

АПОС №337а/29.12.1977 г. 

 

59.5 Бунгало „ТД Планинарка“ ПИ. 808.7.13 по КК 13 27,66 1 полумасивна  Юридическо лице  по 

ЗЮЛНЦ 

ТД „Пирин“ гр. Разлог 

Ползвател клуб „Планинарка“ 

Не се откриха 

59.5.1 Навес за дърва -  23,70 1 паянтова  

 

59.6. Бивше нафтово с-во 

Сега склад и гараж 

ПИ .808.7.2 по КК   102,42 1полу 

подз. 
масивна - Публична общинска 

собственост - обявена с 

решение №90/27.05.2004 г. на 

ОбС Разлог -Община Разлог, 

по-късно преактувани 

пооделно като частна 

общинска собственост. 

 

 

 

Ползвател 

ТД „Пирин“ гр. Разлог 

 

 

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ 

БТС - София 

  

 АПОС №337А/29.12.1997  

и Решение №90/2004 г. на 

ОбС Разлог. 

По –рано съставен акт 

№2/30.11.1951 г.  и нови: 

АЧОС №163/08.04.2014 г. 

АЧОС №137/07.04.2014 г. 

АЧОС №161/08.04.2014 г. 

АЧОС №134/07.04.2014 г. 

АЧОС №139/07.04.2014 г. 

АЧОС № 135/07.04.2014 г. 

 

 

59.7.  Навес с барбекю   15,60 1 паянтова - 

 

59.8 Бунгала В ПИ .808.7 по КК   

59.8.1 Бунгало за настаняване  ПИ .808.7.5 по КК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 12,59 1 паянтова  

59.8.2 Бунгало за настаняване ПИ .08.7.6 по КК 6 13,27 1 паянтова  

59.8.3 Бунгало за настаняване ПИ .808.7.7 по КК 7 13,15 1 паянтова  

59.8.4 Бунгало за настаняване  ПИ.808.7.8 по КК 8 18,07 1 паянтова   

 

59.9 Външна тоалетна ПИ .808.7.11 по КК 11 24,52 1 масивна  

 

59.10. Стара хижа ПИ .808.7.15 по КК 15 71,07 2+М полумасивна Преди 

1950  

Постановление на МС 

№171/23.07.19567 г. 

 и АПОС №5/09.04.2014 г. 

АЧОС №165/08.04.2014 г 
59.10.1 Столова и кухня към стара хижа ПИ . 808.7.14 по КК 14 75,74 1 масивна - 

59.10.2 Пристройка към столова -  19,30 1 масивна - 

 

59.11 Планинска почивна станция ПИ . 808.7. по КК 16 88,00 1+М масивна 1967 г. Публична общинска 

собственост  

Община Разлог 

АОС №50/14.12.1993 г. и  

АЧОС №167/08.04.2014 г. 

 

59.12 Бунгало /старо/ ПИ . 808.7.12 по КК 12 24,34 1 паянтова  Частна общинска собственост  АОС №60/14.12.1993 г. 
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59.13 Навес  при нова хижа-лятна 

столова 

  15,60 1 паянтова - БТС-ТД „Пирин“ гр. Разлог  Няма данни 

 

59.14 Стари тоалетни 

/над общинска станция/ 

Не се ползват   26,6 1 масивна - Няма данни Няма данни 

 

59.15 Туристически заслон 

„Бункера“ 

Попада в ПИ .808.916 по 

КК 

 43,00 1 масивна - Публична държавна собствен.  

В у-ние -Дирекция НП 

„Пирин“ 

Без документи 

Не е актуван 

   

60. ЗОНА ЗА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ- „КИП 

БЕТОЛОВОТО“ 

Надморска височина  

ПУ „БАЙОВИ ДУПКИ“ 

Землище на гр. Разлог 

м. „Бетоловото“ 

Имот №808.583  по КК 

Отдел 54 -1; 

Заета площ 1,343 дка 

60.1 КИП „Бетоловото“ ПИ.808.583 по КК Заема 1,343 дка Публична държавна 

собственост 

 

 

 

 

В управление на  

Дирекция НП Пирин 

Не е актуван 

 

 

 

 

 

  

 

60.1.1 Сграда-контролно 

информационен пункт 

  41,29 1 масивна  

60.1.2 Навес- барбекю   18,33 `1 паянтова  

60.1.3 Склад за дърва   12,07 1 паянтова  

 

 

Легенда:  

1. АДС- акт за държавна собственост; 

2. АЧДС-акт за частна държавна собственост; 

3. АПДС- акт за публична държавна собственост; 

4. АИДС-акт за изключителна държавна собственост; 

5. АПОС-акт за публична общинска собственост; 

 

6. ПИ – поземлен имот; 

7. КВС- карта на възстановената собственост; 

8. КК – кадастрална карта; 

9. МГГП- Министерство но горите и горската промишленост; 

10. АПК- Аграрно-промишлен комплекс  ; 

 

11. РС – разрешение за строеж; 

12 РП-разрешение за ползване; 

13. ПОС –разрешение за поставяне 

14. МКТП –трафопост  тип „контейнер“ 
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Приложение № 1.16.3.1-2 
 

С П И С Ъ К 

на  документи  по ЗУТ 
за  строежи на територията на НП „Пирин“ 

 
№ ДОК НОМЕР ДАТА СТРОЕЖ 

1 2 3 4 5 

1. РП 575 21.11.2003 г. 
Кабинкова въжена линия гр. Банско - м. Бъндеришка поляна - начална, 

междинна и горна станция; 

2. РП 575 21.11.2003 г. 
Седалкова въжена линия м. Бъндеришка поляна - в. Тодорка - Начална,  

междинна и горна станции с дължина 2717,70 м. 

3. РП 575 21.11.2003 г. Ски влек на м. Платото 

4. РП 575 21.11.2003 г. Ски влек Детска писта 

5. РП 575 21.11.2003 г. Трафопостове за вс обекти, кабели 

7. РС 3 20.01.2003 г. 
Кабинкова въжена линия гр. Банско - м. Бъндеришка поляна - начална 

станция 

8. РС 4 20.01.2003 г. 
Кабинкова въжена линия гр. Банско - м. Бъндеришка поляна –  

междинна и горна станция 

9. РС 5 20.01.2003 г. 
Седалкова въжена линия м. Бъндеришка поляна - в. Тодорка – Начална, 

междинна и горна станции с дължина 2717,70 м 

10. РС 6 20.01.2003 г. Ски влек Детска писта 

11. РС 7 20.01.2003 г. Ски влек на м. Платото 
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12. РС 9 20.01.2003 г. Трафопостове за вс обекти, кабели 

13. РП СТ-12-106 22.03.2004 г. Седалкова въжена линия Икрище - Платото 

14. РП СТ-12-106 22.03.2004 г. Съоръжения за изкуствен сняг, езеро, помпена станция 

15. РП СТ-12-106 22.03.2004 г. Дренажна и отводнителна система на м. Бъндеришка поляна 

16. РП СТ-12-106 22.03.2004 г. Дренажна и отводнителна система на м. Платото 

17. РП СТ-12-106 22.03.2004 г. Дренажна и отводнителна система на м. Шилигарника 

18. РП СТ-12-106 22.30.2004 г. Водохващане на р. Бъндерица и водопровод до помпена станция 

19. РП СТ-12-106 22.03.2004 г. Трафопостове ТП6, ТП7, ТП10, ТП9 

20. РС 123 13.11.2003 г. Седалкова въжена линия Икрище - Платото 

21. РС 124 13.11.2003 г. Съоръжения за изкуствен сняг, езеро, помпена станция 

22. РС 125 13.11.2003 г. Дренажна и отводнителна система на м. Бъндеришка поляна 

23. РС 126 13.11.2003 г. Дренажна и отводнителна система на м. Платото 

24. РС 127 13.11.2003 г. Дренажна и отводнителна система на м. Шилигарника 

25. РС 128 13.11.2003 г. Водохващане на р. Бъндерица и водопровод до помпена станция 

26. РС 130 13.11.2003 г. Трафопостове ТП6, ТП7, ТП10, ТП9 

27. РП СТ-12-223 13.05.2005 г. Седалкова въжена линия Железен мост - Платото 

28. РП СТ-12-223 13.05.2005 г. Ски влек Бъндеришка поляна 

29. РС 224 29.09.2004 г. Седалкова въжена линия Железен мост - Платото 

30. РС 257 08.11.2004 г. Ски влек Бъндеришка поляна 

31. РП СТ-12-685 30.11.2005 г. Седалкова въжена линия 4CLF Бъндеришка поляна - Коларски път 
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32. РС 226 29.09.2004 г. Седалкова въжена линия 4CLF Бъндеришка поляна - Коларски път 

33. РП СТ-05-18 12.01.2011 г. Седалков лифт Чалин валог с частична промяна на съществуващо трасе 

34. РП СТ-05-18 12.10.2011 г. Трафопост ТП20 

35. РП СТ-05-18 12.01.2011 г. Кабелни връзки 

36. РП СТ-05-18 12.10.2011 г. Инженерно съоръжение за преминаване на ски писта 

37. РС 339 05.12.2007 г. Трафопост ТП20 

38. РС 339 05.12.2007 г. Седалков лифт Чалин валог с частична промяна на съществуващо трасе 

39. РС 339 5 0. 12.2007 г. Инженерно съоръжение за преминаване на ски писта 

40. РП СТ-05-272 16.03.2011 г. 
Подмяна на съществуващ седалков лифт 4FIX Бънд. поляна – Коларски 

път с нов 6 CLD 

41. РП СТ-05-272 16.03.2011 г. Трафопост ТП 14 

42. РП СТ-05-272 16.03.2011 г. Трафопост Рибарника 

43. РС 122 27.10.2010 г. Трафопост ТП 14 

44. РС 123 27.10.2010 г. Трафопост Рибарника 

45. РС 86 16.09.2010 г. 
Подмяна на съществуващ седалков лифт 4FIX Бънд.поляна – Коларски 

път с нов 6CLD 

46. РП СТ-05-1556 20.12.2011 г. Подмяна на влекове с нов седалков лифт в зона Платото 

47. РП СТ-05-1556 20.12.2011 г. Трафопост ТП10 - преместване и кабели 

48. РП СТ-05-1556 20.12.2011 г. Трафопост ТП5 и ТП18 - преместване и кабели 

49. РС 124 28.10.2010 г. Трафопост ТП10 - преместване и кабели 

50. РС 125 28.10.2010 г. Трафопост ТП5 и ТП18 - преместване и кабели 

51. РС 79 31.08.2009 г. Подмяна на влекове с нов седалков лифт в зона Платото 
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52. РП СТ-12-606 31.12.2004 г. Трафопост ТП8, ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, кабели 

53. РС 227 29.09.2004 г. Трафопост ТП8, ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, кабели 

54. РП СТ-05-548 27.05.2009 г. Кабелно електрозахранване, РУ 

55. РП СТ-05-548 27.05.2009 г. Трафопост ТП19 

56. РП СТ-05-548 27.05.2009 г. Трафопост ТП21 

57. РП СТ-05-548 27.05.2009 г. Трафопост ТП22 

58. РС 338 05.12.2007 г. Трафопост ТП19 

59. РС 340 05.12.2007 г. Трафопост ТП21 

60. РС 341 05.12.2007 г. Трафопост ТП22 

61. РС 342 05.12.2007 г. Електрозахранване, РУ 

62. РС 121 27.10.2010 г. Кабелни връзки 

63. РП СТ-12-244 25.03.2008 г. Трафопост ТП15, кабели 

64. РП СТ-12-244 25.03.2008 г. Трафопост ТП17, кабели 

65. РП СТ-12-244 25.03.2008 г. Трафопост ТП18, кабели 

66. РП СТ-12-244 25.03.2008 г. Трафопост ТП20, кабели 

67. РС 291 15.10.2007 г. Трафопост ТП18, кабели 

68. РС 292 15.10.2007 г. Трафопост ТП15, кабели 

69. РС 293 15.10.2007 г. Трафопост ТП17, кабели 

70. РС 294 15.10.2007 г. Трафопост ТП20, кабели 

71. РС 44 23.05.2012 г. 
Електро изграждане по ски път - осветление, оперативни, оптични 

кабели 

72. РП СТ-12-278 17.06.2005 г. 
Речно водохващане на р. Демяница, помпена и съоръжения за 

изкуствен сняг 

73. РС 230 29.09.2004 г. 
Речно водохващане на р. Демяница, помпена и съоръжения за 

изкуствен сняг 

74. РС 341 16.10.2006 г. Корекция на дере в м Шилигарника 
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75. РС 258 08.11.2004 г. Автомобилен път от м Шилигарника до м Бъндеришка поляна 

76. РС 8 20.01.2003 г. ГСМ и гаражи за снегоотъпкващи машини- м Шилигарника 

77. РС 150 30.05.2006 г. Гараж за снегоотъпкващи машини 

78. УВЕ 32 12.09.2013 г. Гараж за снегоотъпкващи машини 

79. РС 100 02.12.2011 г. Укрепване на съществуващи канавки м Шилигарника 

80. УВЕ 47 10.12.2013 г. Укрепване на съществуващи канавки м Шилигарника 

81. УВЕ 11 06.02.2012 г. Система за контрол на лавина Палашица 

82. РС 80 12.10.2011 г. Система за контрол на лавина Палашица 

83. УВЕ 33 23.08.2012 г. Мост 3 

84. РС 147 30.05.2006 г. Мост 3 

85. УВЕ 50 11.12.2012 г. Мост 2 

86. РС 146 30.05.2006 г. Мост 2 

87. УВЕ 55 20.12.2012 г. Мост 1 

88. РС 145 30.05.2006 г. Мост 1 

89. РС 51 16.06.2010 г. Лятно трасе биатлон и финална зона спускане 

90. УВЕ 58 15.12.2010 г. Лятно трасе биатлон и финална зона спускане 

91. РП СТ-05-300 23.03.2012 г. Стрелбище за биатлон и укрепване р Бъндерица - I етап 

92. РС 129 13.11.2003 г. Корекция на р Бъндерица 

93. РС 131 13.11.2003 г. Заведение за хранене Платото 

94. УВЕ 10 25.02.2004 г. Заведение за хранене Платото 

95. РС 132 13.11.2003 г. Заведение за хранене м Бъндеришка поляна 

96. УВЕ 9 25.2.2004 г. Заведение за хранене м Бъндеришка поляна 

97. РС 225 29.09.2004 г. Търговски обект в м Шилигарника - ресторант 
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98 УВЕ 30 24.02.2005 г. Търговски обект в м Шилигарника - ресторант 

99. РС 87 16.09.2010 г. Реконструкция заведение м Бъндеришка поляна 

100 УВЕ 47 21.10.2011 г. Реконструкция заведение м Бъндеришка поляна 

101 РС 75 05.09.2012 г. Реконструкция на финална, Шилигарник 

102 РС 115 08.11.2012 г. Външен водопровод и колектор за Финална 

103 РС 116 08.11.2012 г. Външно електрозахранване, ТП и кабел за Финална 

104 Зап 1.1.1948 18.11.2013 г. Промени по реконструкция на Финална къща 

105 Констативен акт 
 

05.08.2013 г. Съответствие на Финална къща 

106 Пос 1 29.01.2003 г. Ски гардероб Шилигарник                       /премахнат/ 

107 Пос 2 29.01.2003 г. Каса Шилигарник 

108 Пос 3 29.01.2003 г. Ски гардероб Стара котва 

109 Пос 4 29.01.2003 г. Каса Стара котва 

110 Пос 1 28.01.2004 г. Временен търговски обект Бъндеришка поляна 

111 Пос 2 28.01.2004 г. Временен търговски обект Шилигарник 

112 Пос 20 10.12.2004 г. Алпийски бар Начална станция                 / преместен/ 

113 Пос 21 10.12.2004 г. Алпийски бар Коларски 

112 Пос 2 28.01.2011 г. Алпийски бар Чалин валог 

113 Пос 3 28.01.2011 г. Временен търговски обект Средореко        /преместен/ 

114 Пос 23 21.12.2012 г. Алпийски бар Чалин валог ски път 

115 Пос 22 21.12.2012 г. Алпийски бар Финална                                 /преместен/ 

116 Пос 6 28.01.2014 г. Ски влек Начална 

117 РС 133 13.11.2003 г. 
Типови обслучващи обекти по застрояване на Бъндеришка поляна и 

Шилигарник 
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Приложение: № 1.16.3.3.1-3 

 

С П И С Ъ К 
на 

ОБЕКТИТЕ ЗА ПОДСЛОН И ОБСЛУЖВАЩАТА ГИ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

№ ОБЕКТ СГРАДА 
КАПАЦИТ

ЕТ 

САНИТАРНИ 

ВЪЗЛИ 
ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ  

ТЕЛЕКОМУНИК

АЦИОННИ 

МРЕЖИ  

Други обекти в 

сградата 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

ОБЩИНА БАНСКО 

ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД БАНСКО 

ПУ „ВИХРЕН“ 
1. Хижа 

ВИХРЕН 

 Хижа Вихрен 

 

 

Малка хижа 

 

 

Бунгала – 9 бр 

104 легла 

 

 

10-15 легла 

 

 

34 легла 

3 бр. вътрешни 

санитарни възли 

 

Не функционира 

 

Външни баня и 

тоалетни 4 душа и 

топла вода и  

4 WC клетки 

Локално – мини 

ВЕЦ  на р. Бъндерица 

и дизел агрегат като 

резервно ел. 

захранване в т-ч. и за 

бунгалата; 

ЕЛ. снабдяването 

изключително 

зависимо от нивото 

на водата 

Локален–от 

каптиран 

водоизточник 

намиращ се 

непосредствено  
до хижата. с две 

събирателни шахти 

и метален 

водопровод 

Локална- 
отпадните  води от 

сградата се 

отвеждат чрез 

тръбопровод в 

старата тоалетна, 

която се използва 

за изгребна яма. 
 

Печки на твърдо 

гориво в хижата. 

 

 

Бунгалата са 

неотопляеми. 

Радио; 

Мобилна връзка –

GSM оператор; 

Сателитна телевизия; 

1.Кухня със столова 

с капацитет -.40 места 

2 Хижа 

БЪНДЕРИЦ

А 

Нова хижа  

 

 

 

Стара хижа 

 

 

Павилиони 

109 легла 

/и нари/ 

 

Не 

функционир

а 

 

 

36 легла 

 Вътрешни санитарни 

възли: 

-6 стаи със 

самостоятелни ; 

-общи баня и тоалетни 

2 броя от които на ІІ 

етаж не се ползва-

липса на налягане; 

Външни тоалетна и 

умивалня; 

Локално  - динамо  

на р. Бъндерица и 

резервно ел. 

захранване  с дизел 

агрегат. Силно 

зависимо от 

наличието на вода в 

реката; 

Локален 
водопровод за 

питейни нужди 

само в кухнята и 

външна чешма, от 

каптиран извор, на 

левия бряг на р. 

Бъндерица; За 

битови нужди – от 

реката; 

Локална - 

отпадните води се 

отвеждат в попивна 

яма. 

Отоплява се новата 

хижа – парна 

инсталация през 

камина с водна риза в 

столовата; към 

момента не 

функционира, поради 

демонтирани 

радиатори ; 

 Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия; 

1.Кухня със столова 

с капацитет-40 -5Б 

 

2.Туристическа кухня и 

барбекю 

 

 

3 Хотел  

ТОДОРКА 

 

Хотел 45 легла 27 бр. санитарни възли 

в сградата; 

Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

От водопроводната 

мрежа на зона  

„Шилигарника“. 

**“  Локално парно на 

течно гориво; 

 Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

 Заведение за 

обществено хранене 

4 Почивна 

база на 

РУГ- 
 

Сграда ** ** Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

** **    Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

 

5 Общинска 

почивна 

база- м. 

„Икрище“ 

Вила 15 легла 5 бр. санитарни възли 

в сградата; 

Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско 

Водосноабдена Локална 

 – септична яма-

изгребна; 

Локално парно на 

твърдо гориво 

 

 Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

Кухня с капацитет -50 

места 

6 База 

АКАДЕМИ

Сграда  

 

** ** Централно - 

включен към електро 
Локален 

водопровод от 
 ** **  **  ** 
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КА Не 

функционира 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“  

каптиран извор.   

7 Почивна 

база 

местност 

Бънд.поляна 

8 бр. бунгала  

 

Не 

функционира 

** ** ** ** ** **  **  ** 

8 Хотел  

СИКРЕТ 

Хотел 70 легла 30 бр. санитарни 

възли; 

 Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

Локален 
водоизточник з 

околността 

Заустена в градска 

канализация на 

Банско 

Локално парно на 

твърдо гориво 

 

 Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

 Ресторант и ски бар с 

капацитет 100 човека; 

9 Хотел  

ТОФАНА 

Хотела 40 легла 22бр. санитарни възли Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

Локално Заустена в градска 

канализация на 

Банско 

Локално парно с 

котел на пелети; 

 Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

Кухня и ресторант с 

капацитет 40 места; 

10 Бунгала 

2.бр. 

м Чалин 

валог 

Бунгала -Не 

функционират 

** ** ** ** ** **  ** Подлежат на 

рехабилитация 

11 ПУЦ Банско 

- В и К 

Сграда 1 

 

Сграда 2 

 

Сграда 3 

24 легла 6 бр. санитарни възли 

 и външни 

 Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

Локален 
водопровод Ф40 от 

2 водоизточника  в. 

непосредствена 

близост. 

Заустена в градска 

канализация на 

Банско 

Локално парно на 

течно гориво и 

електроуреди.  

Котел 1 бр. 22 квт. 

 Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

Кухня и столова за 20 

човека не предоставя 

услуги на външни 

посетители. 

12 Горски 

кантон и 

рибарник 

Сграда кантон ** Санитарен възел- 

тоалетна  и баня  

Електро снабдена; Градски 

водопровод; 

Градска 

канализация; 

Ел. уреди; GSM и сателитна 

телевизия; 

Не предоставя услуги; 

13 Хотел  

КАТЕРИНИ 

хотел 70 легла 41бр. санитарни възли, 

разположени в стаите 

за посетители и 

общите помещения 

 Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

Водоснабден от 

каптаж, с 

разрешение за 

водоползване; 

Заустена в градска 

канализация на 

Банско 

 Локално парно 

отопление на твърдо 

гориво -3бр. котли и 

електроуреди; 

 Радио; 

Стационарен 

телефон и мобилна 

връзка; Интернет; 

Сателитна телевизия 

Кухня е ресторант с 2 

зали с капацитет до 70 

човека; 

Към ресторанта лятна 

градина -20 места; 

14 Почивна 

база-ВМРО 

Вила  Вътрешни санитарни 

възли 

 Централно - 

включен към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Банско“ 

Водоснабден от 

каптаж; 

Заустена  в градска 

канализация на 

Банско 

   Радио; 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

Възможност за ползване 

услугите на х. Катерини 

Не предоставя услуги на 

външни посетители; 

15 Хотел 

БИСТРИЦА 

Хотел- не 

функционира 

*** ***  Централно -   *** *** 

 

*** ***   

  

16 Хижа 

ДАМЯНИЦ

А 

 

Хижа 

 

Бунгала 

50 легла 

 

100 от които 

30 нари 

-1 вътрешен 

санитарен възел   в 

хижата ; 

 -външни умивалня, 

тоалетна и баня; 

-валявица; 

 

Локално-мини ВЕЦ 

 

Локална 
водопроводна 

мрежа от бент при 

сливането на 3-те 

реки и още от 

водохващане  от 

Василашките езера 

 

 

 

 

 

 

 

Локална - септична 

яма  

 Твърдо гориво – 

дърва и въглища; 

 Радиовръзка – не се 

ползва 

Мобилна връзка; 

Сателитна телевизия 

-Кухня  и столова с 

капацитет 30 места; 

-барбекю; 
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ОБЩИНА БАНСКО 

ЗЕМЛИЩА НА ГР. ДОБРИНИЩЕ И С.ОБИДИМ 

ПУ „БЕЗБОГ“ 
17 Хижа  

БЕЗБОГ  

 

Хижа Безбог 

 

Бунгало 

„Строител“ 

 

Палатков лагер 

119 легла 

 

5 легла 

Етажни санитарни 

възли със стартирал 

процес за осигуряване 

на самостоятелни към 

стаите;  

Централно - 

включен  

към електро 

преносна  мрежа от 

подстанция „Гоце 

Делчев“ и собствен 

ТП. 

Локален 

водопровод Ф120 

от каптиран 

източник в м. 

„Душевадника“ 

Локална.  

Септична яма 100м
3
 

Отделна за 

бунгалото—5м
3
 

 Локално парно на 

пелети и на нафта. 

Котли 2 бр. с 

мощност 400квт. 

 Радио; 

Мобилна връзка –

GSM оператор; 

Сателитна телевизия 

Кухня и столова с  

капацитет около 70  

места; 

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ПИРИН 

ПУ „ТРИ РЕКИ“ 

18 Хижа 

ПИРИН 

Хижа Пирин 

 

 

Палатков  лагер 

80 легла 

 

 

До 15 палатки 

2 бр. санитарни възли 

в сградата 

6 бр. външни, 

водоснабдени. Външна 

баня и умивалня; 

 Локално – чрез 

мини ВЕЦ  на Средна 

река 

и резервно 

захранване от дизел 

агрегат; 

Локално - чрез 

водопровод Ф80 от 

каптиран извор в м. 

„Баш мандра“ 

Локална – 

Попивна яма; 

 Печки на твърдо 

гориво 

Радио; 

Мобилна връзка –

GSM оператор; 

  

-Туристическа кухня и 

столова; 

-лафка; 

19 Обект  

ГОРСКИ 

РАЙ 

Сграда 18 легла Външна баня и 

тоалетна с вода от 

реката –гравитачно; 

Локално Локален 

водопровод  Ф50 

от хижа Пирин“ 

Локална- 

 попивна яма; 

 Печки на твърдо 

гориво 

Мобилна връзка –

GSM оператор 

Заведение - 

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

ЗЕМЛИЩЕ НА С ЛИЛЯНОВО И С.ПЛОСКИ 

ПУ КАМЕНИЦА 

20 Заслон  

ТЕВНОТО 

ЕЗЕРО 

Заслон 

 

Палатков лагер 

90 легла Външна  тоалетна Локално мини ВЕЦ Локален 

водопровод от 

каптиран източник  

Локална  * GSM * Туристическа кухня и 

столова 

21 Заслон  

СПАНО 

ПОЛЕ 

Сграда 

 

Бунгала  1о бр. 

20 легла Външни баня и 

тоалетна 

Локално –мини ВЕЦ Локален 
водопровод от 

каптиран източник  

Локална- 

 септична яма; 

Твърдо гориво в т. 

кухня. 

GSM Туристическа кухня и 

столова 

22

. 
Кантон 

МОЗГОВИЦ

А 

Сграда-кантон  За служебно 

ползване 

5 броя санитарни 

възли 

в сградата и пералня; 

 Електро снабдена от 

електропровод 

„Лиляново“ от 

Водно- силова 

каскада Санданска 

Бистрица 

Локален 
водопровод от 

каптиран източник  

Локална- 

 септична яма; 

Локално парно с ел. 

подгряване на 

водата. 

-GSM 

-сателитна телевизия 

Не предоставя услуги; 

23 Хижа 

КАМЕНИЦ

А 

Хижа 

 

 

 

 

 

З бр.бунгала- не 

са  въведен  за 

експлоатация 

100 легла WС +баня в  8 стаи; 

Обща WС на всеки от 

етажите; 

 Електро снабдена от 

електропровод 

„Лиляново“ от 

Водно- силова 

каскада Санданска 

Бистрица ТП-

собственост на ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Локален- 

каптиран 

водоизточник- от 

извори, 

намиращи се в 

местността 

„Солище“, чрез 

ПВЦ водопровод 

- ф60 мм; без 

разрешение за 

водоползване; 

Локална.-отпадни  

води се отвеждат 

чрез тръбопровод 

в   попивна  яма с 

водоприемник-

дере. Без 

разрешение за 

заустване; 

 Локално парно на 

твърдо гориво – 

дърва; 

-мобилна връзка 

чрез GSM 

оператор; интернет 

няма; радио - да; 

телевизия-

сателитна; 
 

-ресторант 

 

-Туристическа  столова; 

 

-лавка; 
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ОБЩИНА КРЕСНА 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ВЛАХИ 

ПУ СИНАНИЦА 
24 Хижа  

ЗАГАЗА 

Хижа Загаза 

 

50 легла  Вътрешни санитарни 

възли 

Локално .- мини 

ВЕЦ 

  

Локален - 

водопровод от 

каптиран източник 

и водохващане 

Локална- 

попивна яма; 

Отопление на твърдо 

гориво- печки; и 

камина в общото 

помещение;  

мобилна връзка 

чрез GSM оператор 

-Туристическа кухня и 

столова 

-Лятна кухня и барбекю 

-лавка 

25 Хижа 

СИНАНИЦ

А 

Хижа 

 

 

Палатков лагер 

48 легла 

 

Баня и външна 

тоалетна 

Локално –дизел 

агрегат 

Локален 

водопровод от 

каптиран източник   

 

* Отоплява се само 

кухнята  -.печка на  

дърва; 

 мобилна връзка 

чрез GSM оператор 

 Туристическа  столова 

ОБЩИНА РАЗЛОГ 

ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД РАЗЛОГ 

ПУ БАЙОВИ ДУПКИ 
26 Хижа  

ЯВОРОВ 

 

-Хижа Яворов – 

нова 

 

70 легла 

 

 

-обща баня и тоалетна 

и стаи със собствен 

сан. възел; 

Централно - електро 

снабден от 

електропровод 

„Предела“ и ТП в 

района 

Локален 

водопровод от 

каптиран източник 

в м. 

„Стъпалата“ 

Локална-  

септични ями : 

 разрешения за 

заустване не се 

откриха; 

 

 

 

-локално парно на 

твърдо гориво; 

 

-електроуреди; 

 

-печка на твърдо 

гориво 

-локално парно на 

твърдо гориво; 

 

 

-електроуреди; 

 

-локално 

 Само мобилна 

връзка чрез GSM 

оператор; 

-Сателитна 

телевизия; 

-Ресторант 

 с капацитет 70  места. 

 

-туристическа столова 

-лавка 

-лятна туристическа 

кухня и столова 

 

В останалите обекти за 

подслон има възможност 

за приготвяне на храна 

за ползвателите. Не се 

предлагат услуги 

-Стара хижа 10 легла -обща тоалетна  и 

обща 

 баня с тоалетна на ІІ 

ет 

-Бунгало 

„Планинарка“ 

10 легла 

 

-външна тоалетна- 

водоснабдена 

-База на 

общината 

8 легла 

 

-вътрешни санитарни 

възли 

-Трафопост 3 легла Вътрешен санит. 

Възел 

-ПСС 10 легла Вътрешен санит. 

Възел 

-Бунгало,частно 5 легла Вътрешен санит. възел 
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Приложение № 1.16.3.3.1- 4 

 

С П И С Ъ К 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В ОБЕКТИТЕ   

ОТПАДЪЦИ - ОПТИМАЛНИ  КОЛИЧЕСТВА /ПРЕДВИЖДАНЕ/ 

 

№ ОБЕКТ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ КОГА РАБОТИ ПОЛЗВАТЕЛ ТЕЛЕФОН СМЕТОСЪБИРАНЕ 
ОТПАДЪЦИ/т/год

. 
ЗАБЕЛЕЖКА 

1. 2. 3. 4. 7. 9. 10. 11. 12. 

І.ХОТЕЛИ 

1. Хотел Тофана 

 - нощувка; 

- топла и студена кухня; 

-топли и студени напитки; 

- ски гардероб; 

Целогодишно. 

Натоварен през зимния 

сезон; 

Тони Христов 
 0888 544 

588 

Събира се в съдове за смет и 

се извозва в общинското 

сметище; 

      11, 680  

       7, 300  

 От отопление –

пренебрежимо; 

В двора се намира 

изоставено  съоръжение, 

което вероятно е било 

предназначено да 

съхранява отпадъците до 

тяхното извозване* 

2. Хотел Сикрет 

 - нощувка; 

- топла и студена кухня; 

-.топли и студени напитки; 

- сауна и масажно студио; 

- ски гардероб; 

Целогодишно 

Натоварен през зимния 

сезон; 

Светозар Съев 

Андрю Дейвид 

Уорик 

 0888 

419 413 

087 6531370 

Събира се в съдове за смет и 

се извозва в общинското 

сметище; 

20, 440 

18, 250 

3, 600 

* 

3. Хотел Катерини 

- нощувка; 

- топла и студена кухня; 

-.топли и студени напитки; 

- лятна градина;- лавка; 

- СПА център 

Целогодишно Емилия Додова 
 0889 99-57 

59 

Събира се и се извозва по 

договор от общината; 

20, 160 

28, 800 

3, 600 

* 

4. Хотел Бистрица Не функционира Не функционира Н-к охрана  Амов 
0885 91 

75.26; 
Не генерира отпадъци; 

0,00 

0,00 

0,00 

Има капацитет и условия 

зя целогодишно 

ползване; подлежи на 

основен ремонт. 

5. 
Хотел Тодорка 

м.“ Шилигарника“ 

 - нощувка; 

- храна; 

- напитки; 

м. декември – м. март * * * 
4, 320 

1, 500 
* 

6. База Академика Не функционира 

Има капацитет и условия 

зя целогодишно 

ползване; 

* * *Не генерира отпадъци; 

0,00 

0,00 

0,00 

Базата и пътя до нея 

подлежат на  

рехабилитация; 

ІІ.  ХИЖИ 

7. Хижа Вихрен 

 - нощувка; 

- топла кухня; 

-.топли и студени напитки; 

- пакети суха храна; 

- захарни изделия; 

м. април - май до 

ноември –декември; 
Иван Баряков 

 0889 834 

277 

Събира се в чували; 

Извозва се от наемателя в 

общинското сметище; 

……. 19, 968 

Бунгала -              

4, 896 

4 ,800 

*От отопление - 

пренебрежимо 

Хижата е отворена и 

през зимата, но няма 

посетители поради 

невъзможност за достъп; 

8. 
Малка хижа 

„Вихрен“ 
Не функционира * * * Не генерира отпадъци 0,00 

В пред аварийно 

състояние 

9. Хижа Бъндерица 

- нощувка; 

- топла кухня; 

-.топли и студени напитки; 

м. април - май до 

ноември –декември; 
Христо Драгов 0898 868 999 

Събира се в чували ; Извозва 

се от наемателя в 

общинското сметище; 

20, 928 

5, 184 

6, 720 

При снежна покривка 

пътната връзка не се 

снегопочиства Камината 
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- пакети суха храна. Отопление - 

пренебрежимо 

отоплява към момента 

при необходимост само 

кухнята; Ел. уреди; 

10. 
Стара хижа 

„Бъндерица“ 
Не функционира * * * 

Строителните отпадъци са 

отговорност на строителя; 
0,00 

В състояние на основен 

ремонт 

11. Хижа Дамяница 

- нощувка; 

- топла храна и  пакети суха 

храна; 

-.топли и студени напитки; 

- туристическа кухня; 

- покрито барбекю; 

- спортни игри,-кратки и 

еднодневни маршрути; 

Хижата функционира 

Целогодишно; 

Бунгалата –лято и есен; 

Георги Генков 
0878 68 81 

35 

Събира се в чували и се 

извозва от ползвателя; 

14, 600 

14, 400 

7, 300 

2 ,700 

* 

12. Хижа Безбог  

 - нощувка; 

- топла храна и  пакети суха 

храна; 

-.топли и студени напитки; 

Целогодишно 
Георги Йовчев- 

управител 

0888 600 

136; 

Събира се в кофи и се изнася 

до  общинското сметище; 

34, 272 

12, 600 

3, 600 

- 

13. Хижа Пирин 

- нощувка; 

- топла храна и  пакети суха 

храна; 

-.топли и студени напитки; 

Юни-октомври 
Атанас Стоянов 

Филипов 
0896 766 155 

Сметта се събира в 

контейнери и се извозва от 

ползвателя; 

9, 600 

1, 800 

 

От отопление – 

пренебрежимо; 

В последно време 

туристическия 

/посетителския/ поток 

силно е намалял, поради 

лошото състояние на 

пътя до хижата, 

нарушено от дейностите 

по превозване на трупи. 

14. Хижа Каменица 

- нощувка; 

- топла храна; 

- пакети суха храна; 

-.топли и студени напитки; 

- туристическа кухня; 

- ски писта; 

Целогодишно Николай Георгиев 
0888 63 55 

70  

Събира се в кошове и 

контейнер и се извозва в 

общинското сметище 

28, 800 

9, 000 

3, 600 

Има капацитет и условия 

за дълготрайно 

пребиваване; 

  

15. Хижа Загаза 

- нощувка; 

- Храна и напитки; 

- Туристическа кухня и барбекю; 

Май- декември 
Йордан Стоев 

Янор Стоев 
0879 601 133 

Сметта се събира в чували и 

се извозва до общинското 

сметище. 

9, 600 

1, 200 
- 

16. Хижа Синаница 

.- Нощувка; 

.- храна, топли и студени 

напитки; 

Пролет, лято и есен. 

 
Бойко Стоименов 

0896 79 80 

40 

Сметта се събира в чували и 

се извозва до общинското 

сметище. 

6, 912 

Отопление- 

пренебрежимо 

Зимата не функционира, 

но не се заключва; 

17. Хижа Яворов  

- нощувка; 

- Храна и напитки; 

- Туристическа кухня и барбекю; 

Целогодишно Радко Божинов 0896 688 415 
Сметта се събира в чували и 

се извозва от ползвателя.; 

20, 160 

12, 600 

3, 600 

- 

 

 

18 Стара хижа -нощувка Целогодишно Радко Божинов 0896 688 415 
Сметта се събира в чували и 

се извозва= 
2, 880 

- 

 

19. 
Заслон  

Тевното езеро 

- нощувка; 

- топла храна и сухи пакети; 

- топли и студени напитки ; 

Юни-октомври БТС „Еделвайс“ * 
Сметта се събира в чували и 

се извозва от ползвателя.; 
10, 800 - 

20. 
Заслон  

Спано поле 

- нощувка; 

- топла храна и сухи пакети; 

- топли и студени напитки ; 

Юни-октомври Андон Димитров 0896 688 408 
Сметта се събира в чували и 

се извозва от наемателя; 

3, 120 

 

Остаряла материална 

база. Прогноза за 

дисбаланс между 
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капацитетните 

възможности и 

нарастващия интерес. 

ІІІ. ПОЧИВНИ БАЗИ 

21. 
Почивна база на РУГ 

м. Шилигарника 
 Не предоставя услуги * * * 

 Събира се в съд за смет и се 

изхвърля в  указани от 

общината  контейнери 

 Не се  педоставиха 

данни 

Хижата подлежи на 

рехабилитация; 

22. 
Общинска почивна 

база- м. „Икрище“ 

-- нощувка; 

- топла кухня; 

-.топли и студени напитки;  

Целогодишно 
Наемател 

А. Праматарски 
 

Събира се и се извозва се от 

наемателя ; 

4, 320 

9 ,000 

0,900 

* 

23. 

База  -8 бр. Бунгала 

м. Бъндеришка 

поляна 
Не функционира * * * *Не генерира отпадъци; 0, 00 

Лошо физическо 

състояние;  

Някои от бунгалата в 

пред  

аварийно състояние  

24. 
База  ПУЦ Банско-

ВиК 

нощувка; 

- топла кухня; 

-.топли и студени напитки; 

Зимен и летен сезон Георги Атанасов 
 0889 50 35 

71 

Събира се и се извозва от 

ползвателя;  

3, 456 

2, 160 

Ползва се от 

ведомството. 

   

25. Почивна база-ВМРО 
- нощувки 

- скара, напитки; 
Целогодишно Наемател   

Събира се и се извозва по 

договор от общината; 
5, 256 * 

26. Кантон „Мозговица“ -  Не предоставя услуги Целогодишно Служебна  

Сметта се събира в чували. 

Извозва се от служител на 

собственика до сметище; 

5, 184 * 

27. 
Бунгала 4 бр- 

м. „Чалин валог“. 
- Не функционират  * * * Не генерира отпадъци; 0,00 За рехабилитиране; 

28. 
Горски кантон - 

рибарници 
- Не предоставя услуги; 

 
* Служебна * 

Минимално количество, 

което се изхвърля в съдовете 

за смет в град Банско 

* 
Не генерира постоянно 

отпадъци 

29. 
Общинска почивна 

база при х. „Яворов“ 

- Не предоставя услуги. Ползва 

се като приемна на общината 
Инцидентно Служебна * Извозват се от ползвателя * 

Не генерира постоянно 

отпадъци 

ІV. БУНГАЛА 

30. 

Бунгало „ 

Планинарка“ 

при х. „Яворов“ 
Не предоставя услуги; целогодишно; Радко Божинов 0896 688 415 

Отпадъците се събират и 

отнасят от посетителите; 
2, 880  

31. 
Трафопост 

при х. „Яворов“ 
Не предоставя услуги; целогодишно; Радко Божинов 0896 688 415 

Отпадъците се изхвърлят в 

съдовете на хижата 
Пренебрежимо к-во * 

32. 
Бунгала  

при х. „Яворов“ 
- Не функционират * * * Не генерират  отпадъци; 0,00 * 

33. Бунгала-  х. „Вихрен“  Информацията е описана в т. 7.  

34. 

Бунгала/павилион/ 

-  хижа 

„Бъндерица“ 

   Информацията е описана в т.9 

 

35. 
Бунгала-  х. 

„Дамяница“ 
  Информацията е описана в т.11  

V. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ 
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36. 

Зав. за общ. хранене 

“Щеките“ и  

„Бъчвите“ 

Заведение за бързо хранене и 

ресторант 
Зимен сезон Концесионер 074 988 927 

Сметта се събира и извозва 

по договор 
6, 000 * 

37. 
Зав. за общ. хранене 

„Чайниците 
Кафе - бар Зимен сезон Концесионер * 

Сметта се събира и извозва 

по договор 
3, 600 * 

38 Ресторант „Бла - бла“ Ресторант Зимен сезон Концесионер 074 988 935 
Сметта се събира и извозва 

по договор 
4, 200 * 

40. „Бърза закуска“ 
- Супи, скара, салати 

- Топли и студени напитки 
Пролет, лято, есен 

ЕТ „Кала – 

 Лазар Калистрин“ 
* 

Сметта се събира и извозва 

от наемателя 
7, 200 * 

41. 
Атракционно 

заведение „Пикник“ 

- Супи, скара, салати 

- Топли и студени напитки 
Целогодишно 

СД „Капади  

Цигури“ 
8 

Сметта се събира и извозва 

от наемателя 
14, 600 * 

42. Обект Горски рай 

- топла храна и  пакети суха 

храна; 

-.топли и студени напитки;  

Юни-октомври Иван Балабанов 0877304 167 
Сметта се събира и извозва 

от собственика 

2, 160 

1 500 
* 

43. Бунгало „Строител“ Чайна - топли и студени напитки; Юни-септември; Славчо Милушев 0877 739 672 
Сметта се събира и извозва 

от собственика 

0,480 

0,300 
* 

 

Забележки: 

 

1. Количествата за генерирани твърди битови отпадъци /оптимални/ са изчислени на база критерии, приети в Стратегия за управление и контрол ва замърсяването с битови отпадъци на Национален парк 

„Пирин“,  разработена от Балкански научно образователен  център по екология и опазване на околната среда, както и частични данни  от проучване на терен. 

2. Количествата по т.1. нямат устойчив характер, предвид тенденцията за намаляване на капацитета на обектите за подслон, за сметка на качеството на обитаване. 

3. Данните съдържат информация за отпадъци, генерирани от  физически лица, заведенията за обществено хранене и пепели от отоплителни уреди.  
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1.16.3.4.Ски зони на територията на парка 

 

Ски зона с център Банско и прилежаща територия 

Обща характеристика 

„Ски зона с център Банско – част от територията на НП „Пирин“, или наричана 

понастоящем според критериите на ЮНЕСКО „буферна зона“ е с площ 1004,2 ха. В 

границите  на „буферната зона“ съгласно инвентаризацията от 2014 година са 

включени: 

 Гори, поляни и други – обща площ – 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; 

 Въжени линии(транспорт) – обща дължина – 21,1 км; обща дължина на 

просеките* - 11,2 км; обща площ просеки* - 15,6 ха; 

 Сгради с прилежащи територии, пътища и паркинги – площ – 21 ха. 

 

*Посочените, дължина и площ на просеките са само на трасетата, попадащи 

извън писти, шосета, голи площи и др.(т.е. попадащите в залесените територии, без 

припокриващите се части от тях по писти и др. вид подотдели) 

 

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 3 500 и 4 500 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. 

 

Ски зона с център Добринище и прилежаща територия 

Обща характеристика 

Ски зона с център Добринище – част от територията на НП „Пирин“, или 

наричана понастоящем според критериите на ЮНЕСКО „буферна зона“ е с площ 83,0 

ха В границите на „буферната зона“ съгласно инвентаризацията от 2014 година са 

включени: 

• Гори, поляни и други – обща площ – 78,0 ха; 

• Ски писти – обща дължина – 0,6км; площ – 1,9 ха; 

• Ски път      - обща дължина – 10,7 км; площ – 12,3 ха; 

• Въжени линии(транспорт) – обща дължина – 2,4 км; обща дължина на 

просеката* - 2,2 км; обща площ просека* - 2,2 ха; 

• Сгради с прилежащи територии – площ – 0,9 ха. 

 

*Посочените, дължина и площ на просеките са само на трасетата, попадащи 

извън писти, шосета, голи площи и др.(т.е. попадащите в залесените територии, без 

припокриващите се части от тях по писти и др. вид подотдели) 

 

Строителство през периода след приемане на План’04 свързано с 

реконструкция, ремонт и подмяна на съоръжения в района на ски пистите 
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През периода 2008 – 2012 година в Министерството на околната среда и водите 

са постъпили и са реализирани следните инвестиционни предложения от фирма 

„ЮЛЕН“ АД – концесионер на ски зона с център Банско: 

- „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. „Бъндеришка поляна“ до 

м. „Коларски път“ с нов 6 CLD, зона с център 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 „Стара писта“ със седалков 

лифт 4 FIX, демонтиран от трасето „Бъндеришка поляна - Коларски път“, зона 

„Шилигарника“, ски зона с център град Банско“. 

- „Реконструкция на съществуващо заведение за хранене на Бъндеришка поляна, 
ски зона с център град Банско“. 

- „Подмяна на съществуващи  влека тип „паничка“ и „котва“ със седалков лифт 

тип „Купелбар“ /4 CLD/ в м. „Платото“, ски зона с център град Банско“. 

- „Реконструкция, преустройство и модернизация на сграда със смесено 

предназначение – „Финална къща“, зона „Шилигарника“, ски зона с център град 

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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Приложение № 1.16.3.4 - 1 

 

С П И С Ъ К 

 на 

 Ски   писти-публична държавна собственост, 

 намиращи се на  територията на НП „Пирин“, с обслужващите ги въжени линии и 

основания за изграждане 

 

№ 
Ски писти-№ 

Наименование 

Дължина 

м/л 
Обслужва се от 

Основания за 

изграждане 

 

Година 

на 

постр. 

1 2 3 4 5 6 

І. Ски зона Банско- ПУ „Вихрен“ 

1 
Ски писта 1 

„Банско“ 
6 939.0 

- 8 мест. кабинкова въжена 

линия 

„Банско-Бъндеришка 

поляна“ 

- междинна станция; 

Заповед на 

МГГП 

№2046 /1982 

г.  

80-те и 

преди 

  2 
Ски писта 1А 

„Банско –ръкав“ 
865.0 

3 
Ски писта 2 

„Бъндерица“ 
921.0 

-4 седалкова въжена линия 

„Междинна станция – 

Тодорка“ 

ТУП-2000 г- 
2001-03 

г 

4 
Ски писта №3 

„Плато І“ 
1 100.0 

- 4 седалкова въжена линия 

„Плато-Тодорка“ 

Заповед на 

МГГП 

№714 

От 18.06.1985 

г. 

1980-85 

5 
Ски писта №4 

„Балканиада“ 
 2 078,0 

- 3 седалкова въжена линия 

„Шилигарник-Тодорка“ 

Заповед на 

МГГП 

№714 

От 18.06.1985 

г. 

1985 г. 

 И преди 

6 
Ски писта №5 

„Шилигарника“ 

2578,0 

 

- 4 седалкова въжена линия 

„Шилигарник – Плато“ 
ТУП -2000 г. 

2001-03 

г. 

7 
Ски писта №6 

„Тодорка“ 
480,7 

- ръкав на писти „Алберто 

Томба“ и „Балканиада“ 
 *  * 

8 
Ски писта №7 

„Стара писта“ 
1088,0 

- ски влек тип котва „Стара 

котва-Шилигарника 

паркинг“ 

Заповед на 

МГГП 

№714 

От 18.06.1985 

г. 

80-те 

9 
Ски писта №8 

„Юлен“ 
504,0 

- ски влек тип котва  

„Детска котва-

Шилигарника“ 

Заповед на 

МГГП 

№714 

От 18.06.1985 

г. 

80-те 

10 „Алберто Томба“9 2400,0 - 4 седалкова въжена линия *ТУП 2000 г- 2001-03 
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11 

Ски писта №9А 

„Алберто Томба-

ръкав“ 

465,0 

 

„Бъндеришка поляна – 

Междинна станция“; 

- ски влек тип паничка 

„Бъндеришка поляна - път 

за хижа Бъндерица“ 

*ТУП 2000 г. 2001-03 

12 

Ски писта №10 

„Шилигарник 2“ 

 

1962, 

- 4 седалкова въжена линия 

„Железен мост-

Шилигарника“ през ски 

писта №10; 

- 4 седалкова въжена линия 

„Шилигарник – Плато“ 

ТУП-2000 г- 2005 

13 
Ски писта №11 

„Плато 2“ 
1145,5 

- 4 седалкова въжена линия 

„Плато-Тодорка“ 
*  * 

14 

Ски писта №12 

„Стражите“ 

 

1325,0 

- 4 седалкова въжена линия 

„Железен мост-

Шилигарника“ през ски 

писта №10; 

* 2004-05 

15 
Ски писта №16 

„Чалин Валог 1“ 
1268,-0 

- 4 седалкова въжена линия 

“Чалин Валог“ 

- 8 мест. кабинкова въжена 

линия 

„Банско-Бъндеришка 

поляна“ - междинна 

станция;  

Заповед на 

МГГП 

№2049 

14.12.1982 г. 

80-те 

16 
Ски писта №17 

„Чалин Валог 2“ 
1518,0 

Заповед на 

МГГП 

№2049 

14.12.1982 г. 

80-те 

17. 
Ски писта  

„Църна могила“ 
* 

- 2 седалкова въжена линия 

„Бъндеришка поляна –

Църна могила“ – не 

функционира 

Заповед на 

МЗГ 

№3698 от 

24.09.1986 Г. 

1985  

18. 
Учебен терен   

Бъндеришка поляна 
* 

- детски ски влек 

бъндеришка поляна 

Заповед на 

МГГП 

№714 

От 18.06.1985 

г. 

* 

19. 
Детска  писта 

Бъндеришка поляна 
125,5 

- съоръжение за 

придвижване тип  

„транспортна лента“ 

По договор за 

концесия 

 

2003 

20. 
Учебна  писта 

при хотел“ Сикрет“ 
* - ски влек  Няма данни 1980 г 

21. Ски път 1 298,0 
м/у писти „Шилигарник 1“ 

и „Шилигарник 2“ 
По План 2004 

Забележ

ка: 

22. Ски път 2 2606,0 
м. „Шилигарника“ –  

м. „Рошков чукар“ 

Заповед на 

МГГП 

№2049 

14.12.1982 г. 

1982-

1983 г 

23. 

В обхвата на м. 

„Бъндеришка 

поляна“ 

 
стрелбищен комплекс, 

елемент от съоръжението 
 *  
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ІІ. Ски зона Добринище-частично попадаща в границите на НП „Пирин“- ПУ „Безбог“ 

1. 

Ски писта. 

частично попада в 

границите на парка, 

ползва се просеката 

на демонтирания 

електропровод 

„Х. 

Безбог-х.  

Гоце 

Делчев“ 

-2 седалкова въжена линия 

„Хижа Безбог-хижа Гоце 

Делчев“ 

- ски влек тип „паничка“ в 

зоната на х. „Безбог“ 

Заповед на 

МГГП 

№1566/09.11.

1984 г. 

  

1988-

1990 г. 

ІІІ. Ски зона Кулиното  

1. 
Ски писта  

„Кулиното“ 

В 

контактн

а зона 

ски влек 
В контактна 

зона 
 

ІV. Локални писти  и съоръжения 

1. 
Ски писта при  база  

МС – гр. Банско 
локална Ски влек По ЛУП 

1980.- 

1985 г 

2. 
Ски писта при 

хижа „Каменица“ 
400,0 Ски влек * 

Преди 

1986 г 
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Приложение  № 1.16.3.4 - 2 

С П И С Ъ К 

НА 

 ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП „ПИРИН“ 

 

 І. Транспортни  въжени линии – т.1.16.3.4 и с отношение към т.1.16.3.2 

№ 

По  

ред 

Наименование на обект 

Предназначение 

Местонахождение 

- Землище 

- Парков участък 

Идентификатор обект 

или 

Попада в поземлен 

имот № 

№.. по 

ситуац

ионен 

план 

Застрое-

на площ 

 

м
2
 

Брой 

етажи 

Конструкция Годин

а  

на 

постро

яване 

Вид собственост на 

строежа 

Собственик 

Ползвател  

Док. за собственост; 

Ограничени вещни 

права; 

Строителни книжа 

Забележка 

3 4  5 6 7 8 9 10 11 12  

1. 8 местна кабинкова  

въжена линия  

„Банско-Бъндеришка 

поляна“ 

гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

От територията на 

парка попада в  

ПИ .191.1702 

Дължина  -  5 999,7 м. 

 

Капацитет  - 1500 ч/час. 

Публична 

държавна 

собственост 

 

Концесионер 

„ЮЛЕН“ АД 

 

 

 

 

 

ТУП -2000 г. 

1. Горна лифтова станция е 

сграда  с полифункционално 

предназначение-съдържа още 

кафе-бар , търговски обект 

медицински пункт и др. 1.1. Долна лифтова станция м. Грамадето  Не попада в границите на парка 2003г  

1.2 Междинна лифтова станция м. Рошков чукар - 81 663,88 1 полумасивна 2003г 

1.3 Горна лифтова станция**  - 66 1376.8  2 полумасивна 2003 г 

 

2. 2 седалкова въжена линия   

„х. Гоце Делчев – х. Безбог“ 

гр. Добринище 

с. Обидим 

ПУ „Безбог“ 

* Дължина  - 3039 м; 

Капаците  – 500ч/час  

 

Юридическо лице 

по ТЗ 
„ДОБРИНИЩЕ 

СКИ“ ЕАД 

 

 

 

 

 

 

 
с  наемател  

„СИГМА 

СКИ“ЕООД 

 

НА №136/16.11.2005 г. 

 

 

НА №164/09.07.1990 г.  

за право на строеж 

на основание  

 

 

 

 

 

Заповед на МГГП 

№1566/09.11.1984 г. 
  

1. Осъществява транспорт на 

посетителите на х. „Безбог“; 

2.  Обслужва пистите в р-на на 

хижа „Безбог“; 

2. Състои се от 2 самостоятелно 

задвижвани участъка. 

Задвижването се осъществява от 

Междинна станция. 

3. Междинна станция е с 

полифункционално 

предназначение-съдържа още 

обслужващи помещения и 

заведение за обществено 

хранене. 

2.1. Долна лифтова станция  З-ще гр. Добринище  * Не попада в границите на парка 1989 г 

  

2.2 Междинна лифтова станция  Землище на гр. 

Добринище 

В им.№000716 по 

КВС 

4 306,90 2 метална 1989г 

2.2.1 - пристройка към заведение за 

обществено хранене  

3 43,70 1 полумасивна * 

2.2.2 -вертикална  връзка 2 25,6 * метална 1989г 

  

3. Горна лифтова станция Землище на с. Обидим 

м. Безбожко езеро 

в им.№000279 по 

КВС 

   

3.1 Платформа 1 313,37 * метална 1989 г 

3.2 Лифтова станция - 2 24,96 * масивна 1989 г. 

3.3 Операторно и 

 пропусквателно устройство 

- 3 14,76 1 метална 1989 г. 
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ІІ. Лифтове, обслужващи ски пистите  

№  

по  

ред 

Наименование на обект 

Предназначение 

Местонахождение 

- землище 

- парков участък 

Идентификатор обект 

или 

Попада в поземлен 

имот  № 

№.. по 

ситуац

ионен 

план 

Застрое

на площ 

м
2
 

Брой 

етажи 

Конструкция   Годин

а на 

постро

я-ване 

Вид собственост на 

строежа 

Собственик 

Ползвател 

Документ за 

собственост 

Ограничени вещни 

права 

Строителни книжа 

Забележки 

3 4  5 6 7 8 9 10 11 12  

1. 2-седалкова въжена линия 

“Бъндеришка поляна –  

Църна могила“/„Ледника“/ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Попада в ПИи 

191.1650 и  191.1702 

Дължина   - 2 412 м. 

Капацитет – 500 ч/час 

Бивша държавна 

собственост  

 

 

Изоставена 

*Няма данни 

 

 

 

Заповед на МГГП 

№ 369/24.09.1986 г.  

Не се ползва 

1.1 Горна лифтова станция  Попада в ПИ191.1650 * * * м. платформа * 

1.2 Долна лифтова станция  м. Бъндеришка  поляна Попада вПИ191.1702 * 111,40 * метална 1987 

г. 

1.3 Бунгало   Попада в ПИ191.1702 1 16,4 1 паянтова 1987 

г. 

 

2. 6 седалкова въжена линия  

„Бъндеришка поляна- 

Коларски „ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина - 731,847 м. 

Капацитет – 3000 ч/час  

Публична  

държавна 

собственост  

 

 

 

 

Концесионер 

„ЮЛЕН“ АД  

 

 

 

  

 

РС №86/16.09.2010 г. 

РП  СТ-05-272 

от 16.03.2011г 

Съществуващия четири 

седалков лифт 4 FIX е 

подменен 

с нов седалков лифт- 6 CLD. 2.1 Долна лифтова станция  М. Бъндеришка поляна  Попада в ПИ191.1702 68 40,0 1 полумасивна 2011 

2.2 Операторно  ПИ .191.1702.6  91,35 1 полумасивна  

2.3 Пропускателно устройство -  - 67 2,98 1 паянтова  

 

2.4 Горна лифтова станция м. Коларски път      2011 

2.5  Обслужваща  ПИ .191.1652.3 32 16,42 1 паянтова 2003 

 

3. 4 седалкова въжена линия 

„Бъндеришка поляна - 

Междинна станция „ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина  - 1622,293м. 

Капацитет   - 1305 ч/час  

Публична  

държавна 

собственост  

 

 

 

Концесионер 

ЮЛЕН АД  

 

 

 

 

 

 

РС №5/20.01.2003 г. 

РП №575/21.11.2003 г. 

 

Инфраструктурата на междинна 

станция е изградена върху 

стоманобетонна платформа, 

подпряна в задната си част в 

терена 
3.1. Депо към долна лифт. станция м. Бъндеришка поляна Попада в ПИ191.1702 69 356,06 1 полумасивна 2003 

3.2. Долна лифтова станция    -. 69 162,00 1 масивна 2003 

3.3. Оператор   -  22,11  паянтова   

3.4. Пропускателно устройство   -  2,56 1 паянтова 2003 

3.5. Горна лифтова станция Междинна- ст-ция Попада в ПИ 191.1652   139,94  1 полумасивна 2003 

 

4. 4 седалкова въжена линия 

„Шилигарника – Платото“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина  - 1974,059 м 

Капацитет  - 900 ч/час 

Публична 

държавна 

собственост  

 

 

 

Концесионер 

„Юлен АД“   

 

РС 123/13.11.2003 г. 

РП СТ-12-106 

от22.03.2004 

 

 

 

 

ПОС №2/29.01.2003 г.  

- 

4.1 Депо /към долна лифтова ст-я  м. Шилигарника Попада в ПИ191.1652 18 436,21 2 масивна 2004 

4.2 Долна лифтова  станция  - 19 162,75 1 масивна 2004 

4.3 Операторно  - 20 28.78 1 полумасивна 2004 

4.4 Пропускателно устройство  - 21 2,44 1 паянтова 2003 

 

4.5 Горна лифтова станция м. Платото Попада в Пи191.1653 53 137,25 1 масивна 2004 

4.6 Операторно  - 52 14,41 1 полумасивна  
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5. 3 седалкова въжена линия 

„„Шилигарника - Тодорка“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина -   2207,960 м. 

Капацитет  - 800 ч/час  

Юридическо лице 

по ТЗ 

„МАРЕНГО 

ТРЕЙДИНГ“ 

ЕООД 

 

С наемател 

„Юлен“ АД 

Няма данни 

 

 

 

 

 

 Заповед 

№714/8.06.1985 г. 

Технологична възможност за 

увеличаване на капацитета от 

800 на 1800ч/час-откачващи 

седалки 
5.1 Долна лифтова станция  м. Шилигарника Попада в ПИ191.1692 25 92,27 * масивна* 1985 

5.2 Операторно   26 17,90 1 паянтова 1985 

5.3 Пропускателно устройство   27 4,62 1 паянтова - 

 

5.4 Горна лифтова станция  Попада в ПИ191.1649 38 11,37 1  масивна 1985 

 

6. 4 седалкова въжена линия  

„Железен мост – Платото“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

  Дължина -  2532,058 м 

Капацитет -   

 

Публична 

държавна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концесионер 

„Юлен“ АД   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РС №224/29.09.2004 г. 

РП СТ-12-

23/13.05.2005  

- 

6.1 Депо  Попада в ПИ. 191.1653 3 499,46 1 полумасивна 2005 

6.2 Компресорно   4 50,87 1 полумасивна  

6.3 Лифтова станция   2 164,18 * полумасивна 2005 

6.4 Операторно   1 36,50 1 полумасивна 2005 

6.5 Трафопост    5 14,61 1 тип МКТП 2005 

6.6 Пропусквателно устройство   6 8,40 1 паянтова  

 

6.7. Горна лифтова  станция Платото 191.1653 47 131.09  полумасивна 2005 

6.8 Операторно   46 13,73 1 полумасивна 2005 

 

7. 4- седалкова въжена линия 

„Плато-Тодорка“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина1456 м. 

Капацитет -  до 2000 д/час  
Публична 

държавна 

собственост 

 

 

 

 

Концесионер 

„Юлен“ АД 

 

 

 

 

 

 

 

РС №79/31.08.2010 г 

РП СТ-05-1556 

от 2012.2011 

Седалковия лифт тип 

“Купелбар“/ 4 CLD/ е 

изграден в замяна на два ски 

влека – тип „паничка „ и тип 

„котва“ 

7.1 Депо  № 191.1653.2 по КК  397,00  полумасивна 2011 

7.2 Долна лифтова станция  -  193,01 1 * 2011 

7.3 Операторно  №191.1653.1 по КК  43,00 1 полумасивна 2011 

 

7.4 Горна лифтова станция Тодорка  44 169,00 1 полумасивна 2011 

7.5 Операторно  №191.1649.1 по КК 43 36,16 1 полумасивна 2011 

7.6 Пропусквателно устройство  - 45 12,32 1 полумасивна 2011 

 

8.1  4 седалкова въжена линия 

„Междинна станция- 

Тодорка“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина - 920,976.м. 

Капацитет – 900ч/час   

Публична 

държавна 

собственост 

 

 

 

 

Концесионер 

„Юлен“ АД 

 

 

 

 

 

 

РП №575/21.11.2003 г. 

 

- 

8.2. Долна лифтова станция  Попада в ПИ191.1652 6“ 161,89  полумасивна 2003 

8.4..  Операторно  -     2003 

8.5 Пропускателно устройство  -     2003 

 

8.6. Горна лифтова  станция  Попада в ПИ191.1649 41 151.95 * * 2003 

8.7. Депо   42 244,48 2 полумасивна 2003 

8.8. Операторно   40 20,40 1 масивна 2003  
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9. 4 седалкова въжена линия 

„Чалин валог“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

 Дължина -  1038,881 м. 

Капацитет -1965ч/час   

Публична 

държавна 

собственост 

МОСВ-Дирекция 

НП „Пирин“ 

 

С ползвател 

Концесионер 

„Юлен“ АД 

- 

Заповед на МГГП 

719/19.06.1985 Г. 

И 

  

Нови- 

РС №339/05.12.2007 г. 

РП СТ-05-

18/12.01.2011  

Частично е променено и 

съществуващото трасе 

9.1. Долна  лифтова  станция   87 160,90 * * 2011 

9.2. Депо  № 191.1702.1 по КК 86 360,82 1 масивна 2011 

9.3 Оператор  № 191.1702.2 по КК 86 17.68 1 полумасивна 2011 

9.4. Пропускателно  устройство  - 88 12,90 1 паянтова 2011 

 

9.5 Горна лифтова  станция  Попада в ПИ191.1702 85 125,82 * * 2011 

9.6. Пропусквателно устройство  № 191.1702.3 по КК 84 15,46 1 паянтова 2011 
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ІІІ. Ски влекове, обслужващи пистите 

№  

По 

ред  

Наименование на обект 

Предназначение 

Местонахождение 

- землище 

- парков участък 

Идентификатор обект 

или 

Попада в поземлен 

имот  № 

№.. по 

ситуаци

онен 

план 

Заст-

роена 

площ 

м
2
 

Брой 

етаж

и 

Конструкция   Годи

на на 

пост

роя-

ване 

Вид собственост на 

строежа 

Собственик 

Ползвател 

Документ за собственост 

Ограничени вещни права 

Строителни книжа 

Забележка: 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12. 

1. Ски –влек тип „паничка“ 

„Бъндеришка поляна - път за 

хижа Бъндерица“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

м. Бъндеришка 

поляна 

 Дължина 411,461  Публична държавна 

собственост 

  

Концесионер  

„ЮЛЕН АД“ 

Заповед на МГГП 

№714/8.06.1985 г 

РС №257/8.11.2004 г. 

РП№СТ-12-223 

 от 13.05.2005 

 

1.1 Павилион - контрол   77 13,24 1 Паянтова  1985 

1.2 Павилион /писта 9А/   95 2,91 1 паянтова -  

 

2.  Детски ски влек 

„Бъндеришка поляна“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

м. Бъндеришка 

поляна 

  Дължина 550 м.  Публична държавна 

собственост 

Концесионер 

„ ЮЛЕН“ АД 

 

 

РС №6/20.01.2003 г. 

РП №575/21.11.2003   

 

2.1. Павилион-детски ски влек   63 5.08 1 паянтова 2003 

 

3. Стационарен влек тип котва-

„Детска котва –Шилигарника“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

м. „Бъндеришка. 

поляна“ 

 Дължина 551,880 м. 

OPF 270 EM 

„МАРЕНГО 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД 

С наемател - „Юлен“ 

АД 

Няма данни 

 

Заповед на МГГП 

№714/8.06.1985 г. 

 

3.1. Бунгало – начална точка  24 38,21 1 МС 1985 

3.2. Павилион- горна станция  31 5,40 1 паянтова  

 

4. Стационарен ски влек тип 

котва 

„Стара котва-Шилигарника “ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

М. „Шилигарника“ 

 Дължина 780,690 м. 

APF 555-954Ч/ЧАС 

Публична държавна 

собственост 

Концесионер „Юлен“  

Заповед на МГГП 

№714/8.06.1985  

ПОС №4/29.01.2003 г. 

 

4.1 Павилион .-долна станция-  6,46 1 паянтова  1985 

 

5. Ски влек тип котва  

„Чалин валог“ 

Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

„Чалин валог“ 

   Дължина  1290 м Публична държавна 

собственост 

МОСВ-ДНП „Пирин“ 

 

 

Заповед на МГГП 

№1901/19.11.1982г   

 

5.1 Контрол, оператор   93 25,65 1 паянтова 1985

г. 

 

6. Ски влек при х-л  „Сикрет“ Гр. Банско 

ПУ „Вихрен“ 

„Чалин валог“ 

 Дължина -.215 м „Еко тур“ АД с 

наемател 

„Д
, 
Уорик груп“ ООД 

НА 106/2007 г. Локално съоръжение, 

обслужващо учебна 

писта  

 

7. Ски влек тип „паничка“  

при х. „Безбог“ 

Гр. Добринище 

ПУ „Безбог“ 

м. „Безбожко езеро“ 

  Дължина -.250 м.  „ДОБРИНИЩЕ СКИ“ 

ЕАД 

с  наемател  
„СИГМА СКИ“ЕОД 

НА №136/16.11.2005 г. 

НА №164/09.07.1990 г. 

Заповед на МГГП 

№1566/09.11.1984 г.   

Детски 

 

8. Ски влек тип „паничка“  

при хижа „Беговица“ 

. Лиляново 

ПУ „Каменица“ 

 Дължина влек -350 м. БТС и ТД Еделвайс“-гр. 

Сандански 

НА № 89/07 и 62/09г. Обслужва локална писта 

към хижата 

 


