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Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на 
НП Пирин 

 

1. Административна стуктура 
 
1. 1. Исторически преглед 
В исторически план парк Пирин в периода 1980 – 1995 е единствената защитена 

територия която има собствена самостоятелна и действаща на цялата площ 
администрация (Структурите отговарящи за парка Витоша, действат единствено в 
рамките на собствения си принципал – Софийска община). По този начин парковата 
администрация на НП Пирин е успяла да натрупа опит и да се наложи като 
компетентен орган приеман от метсните общности. От създаването и в началото на 
1980 г. (заповед на МГГП 54-25/19.12.1979г)  парковата администрация е преминала 
през различни трансформации, включително значими промени на функциите, щата и 
персонала. 

С първият паркустройствен проект на Пирин от 1979 година е предвидена 
администрация  включваща директор, трима зам.директори, пет души началник 
участъци, пет надзиратели по стопанисването, пет надзиратели по лесикултурната част, 
дванадесет надзиратели по охраната. 

Следващият устойствен проект идентифицира през 1992 г. две различни 
административни структури различна от планираната, като втората функционираща 
след месец сптември е допулнена поради приемане на самосточтелно извършване на 
всички дейности в парка.  

Структурата действаща до края на м. август  включва 60 души списъчен 
персонал, от които 44 души постоянно назначени и 16 души временно назначен 
персонал. В нея  са намерили място следните длъжности : 

- ръководни кадри - директор, един зам. директор,  четирима началници 
на административно – технически участъци, един началник ОМТС, двама 
ръководители ГСО;  

- специалисти – трима лесничеи, един еколог, шестима помощник 
лесничеи, шестима инспектори ОПС, счетоводител, касиер, библиограф-
информатор, организатор визуална информация;  

- охрана - двама горски надзиратели, пазач,  
- работници – шофьор и чистач,  
- служители финансирани по реда на лесокултурните мероприятия – 9 

души постоянен състав (2 ръководители ГСО, 1 шофьор, 6 работници) и 16 
временно назначени ( 5 залесители, 5 пожаронаблюдатели, 6 работници по 
ландшафтните сечи). 

Втората структура увеличава списъчния състав на 92 души като включва 
допълнително 32 временно назначени залесители, секачи, товарачи и 
пожаронаблюдатели.  

Последният паркоустройствен проект предлага примерна структура включваща 
1 директор, 2 гл. инжинери, 6 ръководители АТУ, 6 лесничеи, 6 помощник лесничеи, 39 
горски надзиратели, 5 работници, специалисти по информация, дизайн, 12 души в 
посетителските центрове, 2 души в парковия музей, 6 изследователи, 3 счетоводители, 
секретар, ТРЗ, 2 домакини/снабдители и юрист. Тази структура обхващаща 94 човека 
персонал е препоръчителна при вариант на самостоятелно стопанисване на 
територията.  



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на 
НП Пирин 

 

 
1. 2. Настояща ситуация   

1.2.1. Разпределението на персонала по длъжности  
При проучванията свързани с плана за управление проведени през м. 

Септември 2001 г. Администрацията на НП Пирин включва 41 щатни служители от 
които 13 държавни служители. Нивата на йерархично подчинение са показани в схема 
No1 Тази административна структура отговаря на идеите заложени в Закона за 
защитените територии и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане, 
в които всички дейности по стопанисването на природните ресурси и обслужването на 
туристите се отдават от парковата администрация на различни стопански субекти за 
изпълнение.  

Дирекцията е разделена на две структурни звена – обща администрация, в която 
5 специалисти и технически сътрудници и 1 експерт са подчинени на началник отдел 
“ССД и Човешки ресурси” и специализирана администрация, ръководена от началник 
отдел “Управеление и контрол”. В специализираната администрация са включени 5 
главни инспектори, отоговарящи за петте паркови района, 21 специалисти “Контрол и 
охрана” и 6 експерта, отговарящи за различни специализирани дейности на парковата 
администрация. От така разписаните длъжности, държавни служители са директора, 
двамата началник отдели, петимата главни инспектори и пет от шестте експерта от 
специализираната администрация.  

В парковата администрация се включва и нещатен персонал нает на временни 
договори в т.ч. 4 бройки допълнителна охрана и 9 броя пожаронаблюдатели.  

По ниво на образоване, постоянният персонал на ДНП Пирин е разпределен 
както следва – 16 магистри и 25 средни специалисти. 

Разпределението по длъжности на персонала в парковата администрация е 
както следва: 

Директор – 1 
Началник отдел “ССД и ЧР” – 1 
Началник отдел “Управление и контрол” – 1 
Главен инспектор – 5 
Главен специалист “Контрол и охрана” – 15 
Младши специалист “Контрол и охрана” – 5 
Старши специалист “Контрол и охрана” – 1 
Главен ескперт “Поддържащи и възстановителни дейности” – 1 
Главен експерт “Географска информационна система” – 1 
Главен ескперт “Инфраструктура” – 1 
Младши експерт “Гори” – 1 
Младши експерт “Фауна” – 1 
Младши експерт “Флора” – 1 
Младши експерт “Връзки с обществеността” – 1 
Главен специалист “Счетоводство и каса” – 1 
Технически сътрудник - 1 
Технически сътрудник “Секретар” – 1 
Технически сътрудник “Личен състав и деловодство” – 1 
Технически сътрудник “Шофьор и домакин” – 1 
Заб.: Болдваните са длъжностите, заемани от държавни служители. 
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ДЕЙСТВАЩА СТРУКТУРА НА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН

Мл. експерт
"Връзки с обществеността"

Гл. специалист
"Счетоводство и каса"

Техн. сътрудник

Техн. сътрдуник
Секретар

Техн. сътрудник
"ЛС и деловодство"

Шофьор-домакин

Началник отдел
"ССД и ЧР"

Гл. експерт
ПВД

Гл. експерт
ГИС

Гл. експерт
Инфраструктура

Мл. експерт
Гори

Мл. експерт
Фауна

Мл. експерт
Флора

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Мл. специалист
Контрол и охрана

Главен инспектор
ПР Вихрен

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Мл. специалист
Контрол и охрана

Мл. специалист
Контрол и охрана

Главен инспектор
ПР Безбог

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Мл. специалист
Контрол и охрана

Главен инспектор
ПР Байови дупки

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Главен инспектор
ПР Каменица

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Ст. специалист
Контрол и охрана

Мл. специалист
Контрол и охрана

Главен инспектор
ПР Синаница

Началник отдел
"Управление и контрол"

Директор
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ПРЕДЛАГАНА СТРУКТУРА 
 

ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН

Гл. специалист
"Счетоводство и каса"

Техн. сътрдуник
Секретар

Техн. сътрудник
Деловодител

Техн. сътрудник
Шофьор-домакин

Техн. сътрудник
"Личен състав"

Техн. сътрудник
Чистач

Техн. сътрудник
Парен техник

Началник отдел
"ССД и ЧР"

Гл. експерт
Охрана

гл. инспектор

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Високо-планинска
охрана

Високо-планинска
охрана

Н-к сектор
ПР Вихрен

гл. инспектор

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Високо-планинска
охрана

Високо-планинска
охрана

Н-к сектор
ПР Безбог

гл. инспектор

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Високо-планинска
охрана

Високо-планинска
охрана

Н-к сектор
ПР Байови дупки

гл. инспектор

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Високо-планинска
охрана

Високо-планинска
охрана

Н-к сектор
ПР Каменица

гл. инспектор

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Високо-планинска
охрана

Високо-планинска
охрана

Н-к сектор
ПР Синаница

гл. инспектор

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Гл. специалист
Контрол и охрана

Високо-планинска
охрана

Високо-планинска
охрана

Н-к сектор
ПР Трите реки

Зам. директор
"Опазване и контрол "

Мл. експерт
Управление
на горите

Гл. експерт
ПВД

Гл. експерт
Инфраструктура

Гл. експерт
Туризъм

Гл. експерт
Инф. обслужване

Гл. експерт
Опазване на фауната

Гл. експерт
Опазване на флората

Гл. специалист
посетителски

център

Гл. експерт
"Връзки с обществеността"

Зам. директор
Управление на

ресурсите и туризма

Директор
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1.2.2. Основни функции на персонала по длъжности  

Началник отдел “ССД и ЧР” – 1 
 Организира, контролира и отговаря за финансово счетоводната дейност в 
Дирекцията и вътрешния финансов контрол. Съставя сборни ведомости и мемориални 
ордери въз основа на първичните документи. Изготвя периодични отчети за финансовото 
състояние на Дирекцията. Разработва финансови механизми за издръжка на Дирекцията и 
изготвя стратегии за самофинасиране. Контролира  за своевременното отчитане на 
паричните средства, стоково материални ценности, основните средства и своевременното 
отразяване счетоводните документи, на тяхното движение въз основа на издадените 
първични счетоводни документи.Води Главната книга.    Извършва месечното, 
тримесечно и годишно приключване с оформяне на всички необходими справки, 
включително и годишния баланс. Организира отчитането на финансовите, разчетни и 
кредитни операции. Подписва платежните документи. Изготвя и отговаря за направените 
справки относно финансовото състояние на Дирекцията и представени на МОСВ и НСИ. 
Води отчет за изпълнението на бюджета по пера и следи за целесъобразното изразходване 
на средствата. Контролира правилното изразходване на фонд РЗ. Изготвя щатното 
разписание. Контролира щатната, финансова и платежна дисциплина. Организира и 
контролира съхраняването на финасово-сЧетоводните документи. Съдейства на 
Директора при изготвяне на служебните характеристики, Правилника за вътрешния 
трудов ред, Вътрешните правила за определяне на работната заплатата и дисциплинарни 
наказания. Организира и провежда  инвентаризации на длъжностни лица, МДА и 
стопански инвентар.  
 

Началник отдел “Управление и контрол”  
 Планира, организира и контролира дейността по носене, употреба и съхранение на 
служебното оръжие и боеприпаси. Планира, организира и контролира общата 
охранителна дейност на територията на парка. Планира, организира и контролира 
дейности по охрана на труда и противопожарните мероприятия на територията на НП и 
офисите. Изготвя актовете за злополуки и води актовата книга за злополуки. 
Отговаря за организирането и провеждането на процедурата по възлагане на дейности в 
парка. Изготвя документацията относно възлагане на дейностите. Отговаря за правилното 
и ефективно планиране и отчитане на дейността във всички участъци в ДНП. Изготвя 
предложения за териториалното структуриране на охранителните участъци. Проверява и 
предава за съхранение в Дирекцията цялата документация, свързана с мероприятията по 
охрана и относно възлагане на дейностите. Следи за своевременното планиране и 
отчитане на охранителната дейност по участъци. Следи за правилното съхранение и 
употреба на ДМА, имущество и инвентар по участъци, свързани и обслужващи 
охранителната дейност в Парка. Следи за състоянието на ДМА, разположени на 
Парковата територия. Участва в разработването на проекти, планове и програми, имащи 
отношение към дейността на ДНП. Участва в специализирани съвети, съвещания и 
съвещателни органи, когато се разглеждат въпроси пряко или косвено свързани с 
дейността на ДНП. Оказва методическо съдействие по изпълнението на дейности, 
свързани с охраната и ползването на ресурси в Парка. Полага грижи за ефективна 
координация между охранителната структура в НП и всички останали специалисти. След 
съгласуване с Директора организира оперативно дейността по овладяване на възникнали 
природни бедствия /пожари, наводнения/. 

 
Главен инспектор  

 Организира и провежда охранителната дейност. Следи за правилното и 
своевременно изпълнение на служебните задължения на Парковата охрана. Планира и 
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отчита охранителната дейност за участъка в определените по административен ред 
срокове. Съставя актове при констатиране на нарушения и задържа вещите, предмет на 
нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване.  Изготвя 
становища, планове и проекти и ги изпраща за съгласуване и одобрение по определения 
административен ред. Завежда и съхранява базова административна документация. 
Отговаря за правилното организиране на противопожарната охрана. Контролира за 
качественото и правилно изпълнение на възложените дейности. Отговаря пряко за 
изпълнението на предвидените в Плана за управление мероприятия и дейности. 
Популяризира името и дейността на ДНП сред местните общности. Представлява 
Дирекцията на Парка на местно ниво.  Извършва проверки, изготвя справки и 
писмени обяснения за всички дейности в участъка. Санкционира нарушителите на 
екологичното законодателство . 

 
Специалисти “Контрол и охрана”  
Охраняват горите, земите и водните площи от незаконни ползвания и дейности; 

следят за спазването на режима в защитените територии, определен със заповедта за 
обявяване и с плана за управление. Проверяват всички документи, разрешаващи 
ползвания, дейности и движение в защитената територия. Следят за спазване на 
противопожарните изисквания, като при пожар участват в потушаването му. Следят за 
опазването на водите и терените от замърсяване с битови, промишлени и други 
отпадъци. Следят за състоянието на горите и при нужда уведомяват директора на 
регионалния орган на Министерството на околната среда и водите. Опазват флората и 
фауната. Съпровождат посетителски групи, предоставят информация и оказват 
съдействие на посетителите. Поддържат връзка и взаимодействие с органите на 
Планинската контролно-спасителна служба, противопожарната охрана и 
Министерството на вътрешните работи. Участват при изпълнението на дейности, 
свързани с възстановяването на животински и растителни видове, на техните 
местообитания, както и на забележителни обекти на неживата природа. Извършват 
дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната 
среда. Съставят актове за констатирани нарушения; 
задържат вещите, предмет на нарушение, както и вещите, които са послужили за 
неговото извършване. 
 

Главен експерт “Поддържащи и възстановителни дейности”  
 Планира, организира и контролира провеждането на дейности, свързани с 
реализирането на поддържащи, възстановителни и др. мероприятия в парковата 
територия. Изготвя становища, планове и проекти и ги изпраща за одобрение по 
определения административен ред. Участва в планирането на месечната дейност на 
всички участъци в Парка, свързани с ползване на ресурси. Обработва и предава за 
съхранение документацията, свързана с ползването на горскодървесните ресурси. 
Осъществява методическо ръководство при организирането и провеждането на 
специфични дейности в НП, опазващи приоритетно биоразнообразието и ланшафта. 
Подпомага организирането и провеждането на процедурата по възлагане на дейности в 
парка и изготвянето на съответната документация. Участва в разработването на 
проекти, планове и програми, имащи отношение към дейността на ДНП. Участва в 
специализирани съвети, съвещания и съвещателни органи, когато се разглеждат въпроси 
пряко или косвено свързани с дейността на ДНП. Подпомага осъществяването на връзки с 
държавни, общински и обществени организации, имащи отношение към работата и 
дейността на ДНП. 
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Главен експерт “Географска информационна система”  
 Отговаря за разработване, поддържане и актуализиране на GIS  за парка. 
Администрира компютърната мрежа в Дирекцията. Доразрабoтва и поддръжа  Internet 
сайта на парка .Оказва компетентна помощ на  колегите при използването на 
компютърната мрежа, софтуерните програми и офис техниката. Оказва помощ при 
създаването на брошури, бюлетини, дипляни, фото-табла и други материали, издавани от 
парка. Участва в обучение на персонала по ГИС. 
 
 Главен експерт “Инфраструктура”  
 
 Отговаря за планиране, провеждане на конкурсите и контролиране на поставяне 
на парковата туристическа и друга инфраструктура. Извършва контрол по използването 
и състоянието на наличната инфраструктура. Участва в разработването на проекти, 
планове и програми, имащи отношение към дейността на ДНП. Участва в специализирани 
съвети, съвещания и съвещателни органи, когато се разглеждат въпроси пряко или 
косвено свързани с дейността на ДНП. Подпомага осъществяването на връзки с държавни, 
общински и обществени организации, имащи отношение към работата и дейността на 
ДНП. Обработва и предава за сьхранение документацията, свързана с парковата 
инфраструктура. Участва в разработването на проекти, планове и програми, имащи 
отношение към дейността на ДНП. 
 

Младши експерт “Гори”  
Планира, организира и контролира провеждането на дейности, свьрзани с 
реализирането на поддържащи, възстановителни и др. мероприятия в парковата 
територия. Изготвя становища, планове и проекти и ги изпраща за одобрение по 
определения админиетративен ред. Участва в планирането на месечната дейност на 
всички участъци в Парка, свьрзани с ползване на ресурсите. Обработва и предава за 
сьхранение документацията, свързана е ползването на горскодьрвесните ресурси. 
Осъществява методическо рьководетво при организирането и провеждането на 
специфични дейности в НП, опазващи приоритетно биоразнообразието и ланшафта. 
 Подпомага организирането и провеждането на процедурата по възлагане на 
дейности в парка и изготвянето на съответната документация. Участва в 
разработването на проекти, планове и програми, имащи отношение към дейността на 
ДНП.  
 

Младши експерт “Фауна”  
 Разработва програми и планове за опазване на животинските видове с висока 
природоохранна значимост в Парка. Извъшва проверки и контролира дейностите, които 
засягат животинското разнообразие в парка. Контролира жизнеността на животинските 
популации със специален акцент върху критичните и индикаторните видове. Наблюдава 
всички дейности водещи до неблагоприятни въздействия върху видовете с висока 
природоохранна значимост и специално върху защитените зони и критично важните 
видове. Следи плановете, програмите и предлаганите дейности от ползувателите на Парка 
и оценява потенциалните им неблагоприятни въздействия върху фауната в парка и 
предлага марки за орграничаване вредните  въздействия. Провежда ограничени, целеви 
проучвания върху видовете с висока природоохранна значимост в парка. Провежда 
програми за идентифициране на всички застрашени видове в парка. Участва в експертни 
съвети и изготвя експертни мнения. Координира работата на останалите паркови 
специалисти и служители за гарантиране опазването на биологичното разнообразие. 
Координира програмите на партньорите в изследователската работа, инвентаризацията, 
мониторинга и опазването на всички паркови системи. Координира работата на научните 
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институции, НПО, ангажирани с проучвания на животинските видове  в Парка. Привлича, 
обучава и надзирава доброволците, ангажирани с изучаване и опазване на биологичното 
разнообразие. Създава и провежда програми за защита, ограничаване на щетите и 
възстановяване на местообитанията на застрашените животински видове. Определя 
видовете от специално консервационно значение в Парка.  
 

Младши експерт “Флора”  
 Разработва програми и планове за опазване на растителните видове с висока 
природоохранна значимост в Парка. Извъшва проверки и контролира дейностите, които 
засягат растителното разнообразие в парка. Контролира жизнеността на парковите 
екосистеми със специален акцент върху критичните и индикаторните видове. Следи за 
неблагоприятни въздействия върху видовете с висока природоохранна значимост и 
специално върху защитените зони и критично важните видове и предлага мерки за 
ограничаване на вредните въздействия. Контролира прилагането на плановете, 
програмите и дейности на ползувателите на Парка, оценява потенциалните им 
неблагоприятни въздействия върху флората в парка и прави предложения за мерки. 
Провежда ограничени, целеви проучвания върху видовете с висока природоохранна 
значимост в парка. Провежда програми за идентифициране на всички застрашени видове 
в парка. Участва в експертни съвети и изготвя експертни мнения. Подпомага, координира 
и контролира дейността на участъковите специалисти и служителите Паркова охрана за 
опазването на флористичното разнообразие. Координира програмите на партньорите в 
изследователската работа, инвентаризацията, мониторинга и опазването на 
растителността и флората. Координира работата на научните институции, НПО, 
ангажирани с проучвания на растителните видове  в Парка. Привлича, обучава и 
надзирава доброволците, ангажирани с изучаване и опазване на биологиЧното 
разнообразие. Създава и провежда програми за защита, ограничаване на щетите и 
възстановяване на местообитанията на застрашените растителни видове. Определя 
видовете от специално консервационно значение в Парка.  По утвърдени методики и въз 
основа на извършения мониторинг от гл. специалисти и служителите паркова охрана 
извършва количествено определяне на ресурси от лечебни растения и горскоплодни 
видове, разрешени за събиране на територията на съответните паркови участъци. До 30 
април ежегодно предлага на Директора Указания за районите и допустимите количества, 
за които ще се издават разрешителни. Контролира спазването на установения 
разрешителен режим. По утвърдени по методики и въз основа на извършения мониторинг 
от гл. специалисти и служителите паркова охрана извършва количествено определяне на 
капацитета на пасищата и броя на животните за пашуване на територията на съответните 
паркови участъци. Контролира спазването на установения разрешителен режим. 

 
Младши експерт “Връзки с обществеността”  

 Разработва на програми за разпространяване сред широката общественост на 
обща информация за парка и дейностите в него. Предоставяне пряко на заинтересовани 
лица  на информация за парка и дейностите в него чрез всички налични средства за 
комуникация. Оказва организационно и административно съдействие за създаване и 
практическо действие на паркови съвети, научни консултативни съвети, доброволчески 
групи и други партньори на парка. Създава мрежа от контакти с училища и университети 
за предоставяне на учащите се на помагала за обучение по опазване на биологичното 
разнообразие. Следи изпълнението на проектите в парка и около него, с оглед 
подобряване на услугите за обществеността и изготвя становища за промени в тях. 
 Организира изпълнението на публични прояви за по-добро възприемане на ролята 
на Парка и природните му ресурси от страна на обществеността Координира 
развитието на партньорство за изпълнение на информационни, образователни и 
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комуникационни мероприятия в региони съседни на Парка, организиране и осигуряване 
на подкрепа за развитието на посетителски и информационни центрове във всички околни 
общини.Разработва механизми за образоване по природозащитни въпроси на живущите в 
съседство на парка. 

 
Главен специалист “Счетоводство и каса”  

 Приема и проверява първичните документи. Извършва касови операции по 
предварително оформени приходно-разходни документи. Води касовата книга, приема, 
съхранява и предоставя пари и ценни книжа. Изготвя ведомости за заплати на 
работниците и служителите, изплаща /превежда/  заплатите и прави съответните справки 
свързани с тях. Изготвя документацията при пенсиониране и при съкращение. Изготвя и 
представя декларации за социално и здравно осигурявване. Отговаря за касовата 
наличност. Изготвя платежни нареждания и искания за банката и събира банковите 
извлечения. Събира таксите за ползвания в парка от физически и юридически лица. Води 
счетоводно пътните листи и справки по транспорта и разхода на гориво. Води 
инвентарната книга за  ДМА. Изготвя стастически отчети за  работна заплата и ДМА. 
Подготвя заповеди за ползване на МПС в почивни дни. 
 

Технически сътрудник “Личен състав и деловодство”  
 Води и съхранява трудовите книжки и досиета на персонала, консултира 
служителите за правата и задълженията им. Изготвя и контролира  годишния план за 
отпуски.  Изготвя необходимите справки и служебни бележки относно информация, 
свързана с личния състав и трудовата заетост. Отговаря за правилното подготвяне на 
документите при склюЧването на трудовите договори и допълнителните споразумения. 
Регистрира официалната и вътрешната кореспонденция, води отчетност за получената и 
изпращаната информация, води ЕДСД. Води преписките по наказателните постановления 
и актовата книга, следи за спазване на сроковете по издължаване на актовете и санкциите.  

 
Технически сътрудник “Шофьор и домакин”  

 Поддържа автомобила на парка чист и безопасен извършва рутинни малки 
работи за обслужване на автомобила преглежда ежедневно автомобиласледи за 
нуждите от ремонт и осигурява ремонта  Съблюдава графика за периодично техническо 
обслужване на автомобила и определените разходни норми за гориво и смазочни 
материали  Превозва персонала до местата свързани с работата в парка Подпомага 
доставки на канцеларски материали и други материали необходими за работата в 
дирекцията. Снабдява или консултира при закупуването на необходимите резервни 
части и такива за ремонт за всички автомобили на парка.  Взема участие при 
екстремни ситуации като проверки по терена природни бедствия и аварийни ситуации. 

 
 
 1.3 Административно-териториално разделение на администраията 
В административно отношение паркът е разделен на 5 паркови района:  

- парков район Баюви дупки – гр. Разлог, с 4 842.1 ха; 
- парков район Вихрен – гр. Банско, с 9 796.9 ха; 
- парков район Безбог – с. Добринище, с 6 445.5 ха; 
- парков район Каменица – гр. Сандански, с 12 352.4 ха; 
- парков район Синаница – гр. Кресна, с 6 885.4 ха 
  При анализа на разпределението на територията по паркови участъци се 
установява дисбаланс по отношение на тяхната големина. Специално внимание е 
необходимо да се обърне на парков район Каменица, чиято площ е от два до три пъти 
по-голяма от площта на другите райони.  
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 За разрешаване на проблема със существуващия дисбаланс е добре да се 
реализира предложението на Паркоустройствения проект от 1993 година и да се 
раздели ПР Каменица на две като се създаде нов район – Трите реки. 

 
1.4. Система за охрана на парковата територия 

 
Всеки от парковите райони се управлява от главен инспектор, на чието 

подчинение се намират специалистите по парковата охрана. Тяхната бройка и средната 
площ на охранителен участък са както следва: 

- парков район Баюви дупки – гр. Разлог, 3 охранителни участъка (ОУ) със 
средна площ 1 614 ха; 
- парков район Вихрен – гр. Банско, 6 ОУ със средна площ 1 633 ха; 
- парков район Безбог – с. Добринище, 4 ОУ със средна площ  1 611 ха; 
- парков район Каменица – гр. Сандански, 4 ОУ със средна 3 088 ха; 
- парков район Синаница – гр. Кресна, 3 ОУ със средна площ 2 295 ха 

Към парковия район Синаница е прикрепен охранителен участък Тисата с площ 
от 575.1 ха, включващ едноименния резерват, охраняван от един служител.   

Установената средна площ на един специалист от охраната е  1948 ха (при 40 
907.6 – обща площ за охрана и 21 служители по охраната). Такова фактическо 
състояние е в противоречие с разпоредбите на закона за Защитените територии. 
Съгласно член 68 от ЗЗТ площа на отделните охранителни участъци не трябва да 
надвишава 1500 ха, така броят на служителите заети с охраната на парковите площи 
трябва да нарасне от съществуващите 21 на 28. Това фактическо несъответствие е 
продиктувано от факта, че парковата администрация е в процес на изграждане.  
  

1.5. Местонахождение на офисите на парковата администрация 
Централен офис 
гр. Банско 2770, ул. България N4, тел. 07443 - 24 28, факс 07443 - 22 40 
 
Парков район “Вихрен” 
гр. Банско 2770, ул. България N4, тел. 07443 - 24 28, факс 07443 - 22 40 
 
Парков район “Баюви дупки” 
гр. Разлог 2760, ул. “Стефан Стамболов” N1, тел. 0747 - 23 64 
 
Парков район “Безбог” 
с. Добринище 2777, сграда на държавното лесничейство, тел. 07447 – 32 06 
 
Парков район “Каменица” 
гр. Сандански 2800, база за борба с ерозията, тел. 0746 – 21 629 
 
Парков район “Синаница” 
гр. Кресна, сграда на държавното лесничейство, тел. 07433 – 35 42 

 
Град Банско е традиционно седалище на на парковата администрация на парк 

Пирин от 1980 година. През някои периоди (1994-1996) представители на съседните 
общини са поставяли въпроса за промяна на седалището. Тези разглеждания са 
причинени както от традиционните локални междуселищни противопоставяния, така и 
от неравномерното разпределение на инвестиции в парковите участъци попадащи в 
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други общини и концентрирането им в участъка с административен център – гр. 
Банско. 

Избора на седалище на парковата администрация е подчинено на голяма група 
различно действащи фактори сред които най-важни са : 
• близост със защитената територия; 
• транспортни връзки с административните центрове и столицата; 
• транспортна достъпност до  защитената територия и близост с международни 

транспортни коридори; 
• кадрова обезпеченост и потенциал в тази област; 
• комуникационни връзки; 
• приемане от местното население на целите на защитената територия и 

природозащитата като цяло; 
• положително отношение на местната администрация към защитената територия; 
• модел на регионално развитие съобразен с целите на защитената територия; 
• културен и социален потенциал на населеното място. 
Отчитайки тези различни фактори е ясно, че малки населени места под 2000 обитатели, 
без добри транспортни   и комуникационни  връзки, които независимо от близостта си с 
защитената територия и положителното отношение на местна общност, трудно биха 
могли да бъдат правилен избор при определяна на седалище на администрация. 
Разглеждайки конкретния случай на НП Пирин, в групата на  подходящите за анализ 
населени места които биха могли да бъдат седалище на парка попадат общинските 
центрове Сандански, Кресна, Симитли, Разлог, Банско и Гоце Делчев. 
 

2. Материално-техническо обезпечаване 
2.1. Наличен сграден фонд. 

Дирекцията на НП Пирин разполага с масивна административна сграда в гр. 
Банско, стопанска постройка, прилежаща на административната сграда и свободен 
парцел с площ от 1.5 дка и с право на строеж, също прилежащ към административната 
сграда.  

За нуждите на парковия район Вихрен е изградено двуетажно бунгало в 
границите на парка при входа на гр. Банско което изпълнява функцията на офис на 
района. 

Администрацията на парков район Баюви дупки се помещава в помещение 
взето под наем намиращо се в сградата на старото кметство в гр. Разлог. За нуждите на 
района е закупено но все още недоставено едно бунгало необходимо за опорен пункт в 
м. Бетоловото. 

Администрацията на парковия район Каменица се помещава в две помещения 
взети под наем в База за борба с ерозията – гр. Сандански. 

Администрацията на парковия район Безбог се помещава в  помещение взето 
под наем в сградата на ДЛ Добринище. За нуждите на опорен пункт на района е 
закупено но все още недоставено бунгало което ще се постави в района на х. Гоце 
Делчев. 

За нуждите на парковия район Синаница в гр. Кресна е изградено бунгало 
върху безвъзмездно предотстъпено място в регулацията на града което би трябвало да 
изпълнява функцията на участъков офис. За съжаление бунгалото не отговаря на 
нуждите и парковия офис се помещава в помещение взето под наем в ДЛ Кресна. За 
опорен пункт на участъка се използва собствено бунгало намиращо се в ДГФ в м. 
Върбите. 
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2.2. Оценка на сградния фонд и препоръки за развитието му  
Както се вижда в т.2.1 парковата администрация не разполага с необходимата 

материална база.  Ако за нуждите на централната администрация е необходимо да се 
завърши започнато разширение на централната сграда което ще изпълнява и функцията 
на информационен център, то за парковите офиси е необходимо да бъдат предвидени 
както собствени, самостоятелни офиси в населените места така и опорни пунктове за 
парковата охрана на територията на парка.  

Необходимите опорни пунктове са разположени както следва – м. 
Шилигарника, х.Вихрен, х. Гоце Делчев, х. Пирин, м. Тевно езеро, м. Спано поле, х. 
Синаница, м. Върбите, м. Бетоловото, х. Яворов. 

 
2.3. Налично техническо оборудване 

Дирекцията разполага с 4 джипа УАЗ (9-местни), 4 лади Нива (1 от които за 
бракуване), 12 мотора, 1 тежък автомобил КАМАЗ и други дълготрайни материални 
активи, чиито описание и разпределение по местонахождение са посочени в таблица 1.     

 
 Вихре

н 
Безбог Баюви 

дупки 
Синан
ица 

Каме
ница 

Централен 
офис 

Общо 

Компютри      7 7 
Софтуер – Windows 98      4 4 
Софтуер – MS Office      4 4 
Софтуер – ПИС Апис      1 1 
Софтуер- сортиментираща      1 1 
Принтер – лазерен      4 4 
Скенер      1 1 
Пишеща машина – механ.      1 1 
Пишеща машина – електр.      1 1 
Факс – апарат      1 1 
Копирна машина      1 1 
Автомобил УАЗ 453  1  1 1 1 4 
Автомобил Лада Нива 1  1   2 4 
Автомобил КАМАЗ       1 1 
Мотициклет 4 2 2 2 2  12 
Фотоапарат      1 1 
Телевизор      1 1 
Видео      1 1 
Видеокамера      1 1 
Диапроектор      1 1 
Екран      1 1 
Моб.телефони  6 6 5 5 5 5 32 
Пистолети        
Моторна резачка 1 1 1 1 1 2 7 
Палатки      1 1 
Спални чували 2 2 2 2 2 2 12 

Висотомери      1 1 

Клупи 1 1 1 1 1 7 12 
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Газови отопл. уред 1 1 1   8 11 
Хладилник     1 2 3 
Готв. Печка      1 1 
Водни помпи      4 4 
Сенокосачка      1 1 
 

2.4. Оценка на техническото оборудване и препоръки за неговото 

попълване 
Както се вижда от таблицата дълготрайните материални активи едва поддържат 

минималното функциониране на централния офис а офисите на парковите райони са 
буквално “голи”. Тази липса на необходимо оборудване при всички разговори със 
служителите на парка бе посочвана като основна пречка за пълноценно изпълнение на 
техните отговорности. 

Необходимо е да се инвестира в техниката осигуряваща комуникациите както 
на отделните офиси така и на отделните служители. 

Индивидуалната комуникация между парковия персонал се извършва чрез 
мобилни телефони, но за съжаление не всички служители разполагат с такива – 
парковата охрана и главните инспектори са обурудвани почти изцяло но такава липсва 
в експертния състав в централният офис. Необходимо е окомплектоването на целия 
персонала с мобилна телекомуникациона връзка.  

Минимално необходимата офис - техника включва компютърни конфигурации 
за всеки от парковите райони и експертите в централният офис. В тази връзка е 
наложително бързо окомплектоване на централният и офисите на парковите райони с 
необходим софтуер – тук може да се отчете липсата на счетоводни и правно-
информационни системи. Допълнително за парковите офиси е необходимо 
оборудването с копирна техника и факс-апарати. Осигуряването на интернет връзка за 
всеки наличен компютър ще доведе до бързо повишаване на ефективността от 
действията на служителите. 

В сградите на централният офис е изградена компютърна мрежа но за учудване 
това не е свързано с постоянен достъп до Интернет и индивидуални елетронни адреси. 
Необходимо е бързо развитие на мрежата за което са необходими не-големи усилия. 

Към момента централният офис ползва чужда телефонна централа която не 
отговаря на нуждите на офиса. Офиса разполага само с една входящо-изходяща 
телефонна връзка което възпрепятства комуникацията с партньорите и компетентните 
държавни и общински структури. За в бъдеще е необходимо да се осигури свободна 
телефонна връзка – стационарна и мобилна за всеки от експертите в офиса. 

Обща оценка за необходимата материално техническа база е посочена в таблица 
2. 
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 ПР 
Вихрен 

ПР 
Безбог 

ПР 
Баюви 
дупки 

ПР 
Синаница 

ПР 
Каменица 

ПР 
Трите река 

Централен 
офис 

Общо 

Компютри 1 1 1 1 1 1 14 20 
Софтуер Windows  1 1 1 1 1 1 14 20 
Софтуер MS Office 1 1 1 1 1 1 14 20 
Софтуер Кирилизираща 
програма 

1 1 1 1 1 1 14 20 

Софтуер AutoCAD       2 2 
Софтуер Счетоводен       1 1 
Софтуер Правен 1 1 1 1 1 1 1 7 
Принтер – лазерен 1 1 1 1 1 1 6 12 
Скенер       1 1 
Факс – апарат 1 1 1 1 1 1 1 7 
Копирна машина 1 1 1 1 1 1 2 8 
Телефонен секретар 1 1 1 1 1 1 1 7 
Телефонна централа       1 1 
Автомобил лек 
високопроходим 

1 1 1 1 1 1 4 10 

Автомобил микробус       1 1 
Мотициклет 8 5 5 7 6 5 4 40 
Моторна шейна 1 1    1  3 
Фотоапарат  1 1 1 1 1 1 2 8 
Фотоапарат цифров       2 2 
Телевизор       2 2 
Видео       2 2 
Видеокамера       1 1 
Диктофон       1 1 
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3. Борба с пожарите. 
В борбата с пожарите на територията на парка и дейностите по 

предотвратяването им са ангажирани служителите от парковата администрация и 
регионалните служби за противоаварийна безопасност. За всеки от парковите райони 
ежегодно се подготвя оперативен план който се съгласува с РСПАБ. ПУ “Синаница” и 
“Каменица” поддържат връзка с РСПАБ гр. Сандански, ПУ “Баюви дупки”  с РСПАБ 
Разлог,  а ПУ  “Вихрен” и “Безбог” с РСПАБ гр. Банско. 

За нуждите на борбата с пожарите е закупе специализирана за стръмни и 
труднодостъпни горски терени, лекопреносима техника – 4 помпи и шлангове за вода, 
чрез които е осигурено навременно отреагиране на всеки подаден сигнал за запалване. 
Служителите по охраната са окомплектовани със техника за мобилна връзка което 
допринася за своевременно установяване на запалванията и организиране на борбата с 
тях. За разлика от натовраената с пожари 2000 година , през 2001 година за територията 
на НП Пирин са станали само 3 запалвания които са потушени своевременно. 
 

4. Източници на финансиране 
 
За 2002 г. парковата администрация е планирала разходи в размер на 239 013 

лева осигурени от държвния бюджет и 28 954 лева осигурени от Националният фонд за 
опазване на околната среда. От БШПОБ са осигурени допълнително 4 981 лева които 
ще бъдат разходвани от парковата администрация. 

За изминалите три години отчетените разходи по източници са както следва : 
 

 Държавен 
бюджет 

НФООС БШПОБ Общо 

1999 – отчет - 238 667 - 238 667
2000 – отчет 237 242 258 397 - 495 639
2001 – отчет 373 599 84 056 1 496 459 151
2002 - разчет 239 013 28 954 4 981 272 948

 
 

 5. Други държавни, общински и обществени 

организации които осъществяват дейности свързани с НП 

Пирин. 
 

Мониторинга на компонентите на околната среда се извършва съвместно с 
РИОСВ Благоевград и лабораторният комплекс на Изпълнителната агенция по околна 
среда гр. София. 

При охраната на парковата теритария и нейните ресурси парковата 
администрация разчита и получава съдействие от регионалните звена на МВрР. 

Превенцията и борбата с пожарите се извършва от парковта администрация 
съвместно с РСПАБ  както е посочено в т.4.  

Интернет сайт в които е представен парка се поддържа от ФРГО   в рамките на 
общ сайт на българските паркове. Интернет информация касаеща НП се осигурява и от 
сайта на Фондация Блулинк.  
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БТС осъществява чрез своите дружествени членове поддържането на 
туристическите хижи и заслони и съдейства при осъвременяването на туристическата 
маркировка и почистване на тайоните около туристическите хижи. 

Планинската спасителна служба към Българския червен кръст осъществява 
дейности свързани с превенцията и опазване на здравето и живота на посетителите в 
парка. 

Младежкия аварийно-спасителен отряд участва при маркирането на някои 
туристически маршрути. 

Сдружение за дива природа Балкани и Сдружение Семпервива осъществяват 
дейности по опазване на местните аборигенни породи домашни животени в региона на 
Кресна и мониторинг по състочнието на популациите на едрите хищници в парка – 
вълк и мечка и екологични образователни програми за ролята и опазването на едрите 
хищници. 

Българската асоциация Планинини и хора съвместно с фирмата Одисея ин 
извършват обучение на планински водачи в района на парка. 

Пиринския туристически форум което е сдружение на общините в региона 
извършва реклама на парка и региона, обучение на чстните стопнаи за извършване на 
туристическа дейност, инвентаризация на туристическите ресурси в региона и 
подготвяне на туристически продукти свързани с дивата природа, местните занаяти и 
продукти. 

Сдружение за дивата флора и фауна в Благоевград оранизира образователни 
кампании в населените места около парка целящи опазване на биологичното 
разнообразие и няколко проекта за опазване на някои видове хищни птици. 

В кампания целяща опазването на природата на парка на национално ниво 
участват СДП Балкани, ЕС За земята, ИУЦЕ, СНЦ Зелени Балкани, БДЗП и още 29 
други икологични НПО.  

Сдружение Природен фонд реализира образователни кампании в района на 
парка и изследователска дейност свързана с опазването на дивата природа и едрите 
хищници и развитието на екологичния и селски туризъм. Последната им кампания 
промоцираща долината на Струма като интересна туристическа дестинация се 
извършва съвместно с Фондация Златна Струма. 

Екологични образователни програми сред младежта и местното население се 
извършват от няколко локални организации – Екооко гр. Гоце Делчев, Екотим гр. 
Банско, Слънчев свят – гр. Разлог, Народно читалище Слово – с. Петрово и училищата 
НУ Отец Паисий в гр. Банско и техникум по селско стопанство гр. Сандански.  
 
1.22.4. Управление 
СЪСТОЯНИЕ:  ***  - добро 
                     **     - задоволително 
                     *        - лошо 
 
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПАРКА:  Положително:            Отрицателно:                                          
                                              +++  силно                    – – –   силно                                            
                                              ++    средно                   – –      средно 
                                              +      слабо                      –        слабо 
 
 

ОЦЕНКА  
ПОКАЗАТЕЛ Съсоя 

ние 
Влия 
ние  

 
ОСНОВАНИЕ 

1 2 3 4 
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Материално-
техническа 
осигуреност на 
ДНП 

* – – Липсата на самостоятелни паркови офиси, нулевата 
обезпеченост с техниката и слабата комуникация не 
дава възможност за пълноценно изпълнение на 
задълженията от и без това малкия персонал. 

Персонал и 
развитие на 
човешките 
ресурси 

* 
 

– – Ниска численост на персонала което затруднява 
изпълнението на всички необходими паркови 
дейности. Особено необходимо е развитието на 
персонала в парковите райони. 

Квалификация на 
персонала 

** + Липсва система за повишаване квалификацията на 
персонала. 

Система за 
охрана на 
парковата 
територия 

** ++ Необходимо е развитие на системата за охрана с 
увеличаване на парковите райони и намаляване 
площта на охранителните участъци до законово 
определения размер и техническото обезпечаване на 
тяхната дейност. 

Връзки и 
взаимодействие 
на ДНП с други 
органи 

** + Липсват дългоогодишни връзки с общинските 
администрации и природозащитните екологични 
НПО на национално ниво. Добри връзки с 
регионалните органи на местно ниво – РСПАБ , 
РДВР и РИОСВ. 

Условия за 
участие на 
местни  органи и 
общественостт
а при взимане на 
решения, 
свързани с 
управлението и 
дейностите в 
парка 

* – Липсва консултативен съвет на парка и научен 
съвет. Социологичните проучвания показват 
непознаване на ситуацията с управлението на 
националният парк в обществеността в някой 
общини. 
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Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

1.6.1 ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ ПРИЕТИ ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ И СВЪРЗАНИ СЪС 
СТРОИТЕЛСТВО, ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ И ДРУГИ 
ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА. 
 
1.6.1.1.Териториално-устройствени планове на общините попадащи на 
територията на  НП “Пирин” 
 
--ТУП на Отдиха на община Разлог (1988г.) (КНИПИТУГА-София) 
Отчита съществуващата леглова база , която е съсредоточена в гр. Разлог,  м. Предела, 
м.Бетоловото, м. Кулиното, м. хижа Яворов- 2908 легла. 
Изводи: 
Почивните домове и бази, туристическите хижи и спални заемат най- голям дял; 
Недостатъчна е легловата база в хотели , санаториуми, ученически лагери и къмпинги 
за летния туристически сезон;  
За целите на отдиха и туризма частният квартирен фонд  в общината не се използва 
достатъчно 
Особено внимание се отделя на възможностите за утвърждаване на туристически район 
Северен Пирин в териториалния обхват на общини Разлог и Банско, като важен 
национален и международен зимен спортен център, за целогодишен планински 
туризъм, национален център за лечение на белодробни и сърдечносъдови заболявания. 
 
--ТУП на отдиха на община Банско(1988г.)(КНИПИТУГА-София) 
Единният Териториално-устройствен План на РБ определя община Банско с 
исключително добри условия за планински отдих и туризъм, балнеолечебен отдих, 
познавателен туризъм и ски спорт 
Легловата база е в почивни домове и бази балнеосанаториуми и профилакториуми, 
ученически лагери, хотели, къмпинги и туристически хижи, частни квартири-4840 
легла. 
Зона за отдих  “Банско”със съществуваща леглова база 2257 легла.  
Определена е перспектива за 6640 легла разпределени в гр. Банско, ваканционно  
селище гр.Банско, курортен комплекс за специален отдих в м. “Св.Димитър”, 
м.Чалин валог  и м. Карантията. Зона за отдих  “Добринище”(1988г.) със съществуваща 
леглова база1594 легла. Определена е перспектива за 5450 легла, разпределени в с. 
Добринище , м. Рибарника, курортен комплекс хижа Гоце Делчев, м. Голямата мочара, 
хижа Безбог. 
 
-ТУП на отдиха на община Гоце Делчев(1988г.) (ИНТЕРПРОЕКТ-София) 
Територията на общината  е определена с “богати рекреационни ресурси”, но те не се 
използват и развиват поради отдалеченост от големи градове , близост до държавна 
граница и недобри транспортни връзки 
Изградените бази за ведомствен и обществен отдих са в м. Попови ливади-почивни 
станции, ученически лагер и туристическа хижа 
Насоките са за благоустройствени мерки  за вече изградени сгради и хармонично 
вписване на новото строителство при запазване на големи зелени пространства. 
Проектира се леглови капацитет от 300 легла.  
 
-ТУП на отдиха на община Сандански (1988г.)(ТПО”Благоевград”) 
Територия с голям балнеологичен потенциал и перспективи в областта на медицинския 
туризъм.  
Наличната леглова база е групирана в три структури по поречието на р. Санданска 
Бистрица – м. Тремошница, м.Попина лъка, м. Туричка черква. В структурата на 
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легловата база преобладават почивни домове и ученически лагери с общ капацитет 
1000 легла. Застрояването в тези ядра е стихийно, без одобрени проекти 
В резултат на комплексен анализ ТУП на отдиха предвижда увеличение на капацитета 
на 4410 легла основно в м. Попина лъка.  
 
-ТУП на отдиха на община Струмяни (1988г.) (ТПО”Благоевград”)   
Обособява се зона за отдих по поречието на р. Струма и склоновете на Пирин и друго 
ядро западно от р. Струма. 
 
-ТУП на отдиха на община Кресна (1988г.)(ТПО-“София) 
Легловата база за отдих е в гр. Кресна , м.Синаница, м. Върбите, м . Хладни бани, м. 
Градешки минерални бани с 297 легла. Определя се развитие на легловата база в  м. 
Върбите, която общо за общината да достигне 531 легла. 
В границите на НП”Пирин” е разположен заслон “Синаница” с 40 легла. 
 
-ТУП на отдиха на община  Симитли (1989г.) (КНИПИТУГА-София) 
Съществуващата леглова база на този етап е 411 легла, разпределена в ученически 
лагери и почивни бази в зона за отдих в м. Лаговете и м. Сушица. 
Необходимата леглова база се определя на 232 легла. 
 
1.6.1.2.Стратегии за развитие на общините на територията на НП”Пирин”. 
 
В съответствие с поставените изисквания в Националния план за регионално 
развитие за периода 2000-2006 г. за общини Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, 
Струмяни, Кресна и Симитли са разработени и утвърдени “стратегии за развитие” 
 
-Стратегия за устойчиво развитие на община Разлог 2000-2006 г. 
Разработката е структурирана в следните части: 
Характеристика: население-социална характеристика и заетост, основни 
икономически сектори и производства, селско стопанство, услуги- транспорт и 
инфраструктура,телекомуникации, водоснабдяване и канализация,енергийна 
обезпеченост, финансови институции, районни институции, търговия и услуги, 
здравеопазване и социални грижи, култура, образование, религия, спорт и отдих. 
Общинско самоуправление и общинска администрация- структура, функции и 
организация на общинската администрация; Определена е мисията на общинската 
администрация-да създава условия за развитие на социално-икономическата и културна 
сфера, което да благоприятства привличането на чуждестранни инвестиции и 
подобряване бита на жителите на Общината.Да опази и съхрани природното богатство 
на територията на Общината , главно горските масиви, което е от значение за 
екологичното равновесие в региона. 
Приоритетните области за Общината са: 
- Съхраняване и увеличаване на човешкия потенциал; 
- Подобряване социалния статус на населението; 
- Запазване на екологичното равновесие; 
- Реформиране на местното самоуправление чрез иновационни практики; 
- Икономическо развитие, насочено към насърчаване на малки и средни 

предприятия; 
- Изграждане на централно отопление за гр. Разлог; 
- Възстановяване на селското стопанство 
- Консервация и реставрация на историческите паметници; 
- Съхраняване и развитие на традиционната култура. 
Нестопански сектор- фактор за развитие на местно ниво и благоприятна основа за 
навлизане на чужди инвестиции, предшестват установяването на демократично местно 
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самоуправление:Местна Агенция за Икономическо Развитие-гр.Разлог, Дружество”От 
древността към вечността”(фестивални прояви), Асоциация на общините по поречието 
на р.Места”Места-Нестос”(трансгранично сътрудничество между България и 
Гърция),Сдружение на работодателите, Сдружение на дървопреработвателните фирми, 
Сдружение на туристически фирми, Екологично дружество”Слънчев свят” и др. 
Структурни преимущества и недостатъци на Общината(суот анализ) 
Преимущества: 
-Близост до гръцката и македонска граница.Граничен пункт Гоце Делчев-Драма 
предполага засилване на търговските контакти на Общината. 
-Благоприятен климат и красива природа с богати ресурси.Разлог е разположен в 
котловина между Рила, Пирин и Родопите. 
-Голям процент трудоспособно население с висока квалификация. 
-Концентрация на промишлени предприятия и наличие на подходяща материална база. 
-Свободна площ и възможности за ново строителство. 
 Недостатъци: 
-Миграционни процеси, които са по-силно изразени през лятото. 
-Регионът не е добре познат на чуждестранните инвеститори. 
-Малка общинска субсидия от републиканския бюджет. 
-Непълноценно използване на природните ресурси за развиване на туристическа 
дейност. 
-Относително бедно население и висок процент на безработица. 
В стратегията се посочват  възможностите за развитие и се отчита , че те ще се 
осъществяват в условията на засилена конкуренция от страна на съседните 
общини.Определят се стратегически цели и задачи за Околна среда, Здравеопазване и 
социална дейност,Образование, Култура и религия, Селско стопанство, 
Туризъм,Икономическо развитие и човешки ресурси. 
 
Околна среда 
-Възстановителни мерки за изсечените горски площи. 
-Изграждане на зелена система на територията на община Разлог. 
-Изпълнение на Програмата за управление на твърдите битови отпадъци. 
-Ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух. 
-Намаляване на шумовото натоварване. 
Селско стопанство 
-Подпомагане развитието на частни ферми с модерни технологии; 
-Възстановяване и доизграждане на напоителните системи; 
-Създаване на масиви от лавандулови насаждения; 
-Насърчаване развитието на билкопроизводство и гъбарство; 
-Стимулиране на оранжерийното производство на основата на съществуващите 
минерални извори. 
Туризъм 
-Привличане на инвестиции в сферата на туризма; 
-Подобряване на материално-техническата база и качеството на обслужване; 
-Създаване на туристически информационен център; 
-Отдаване на концесия стадиона, спортната зала и парковете в гр.Разлог; 
-Строителство на нов хотел; 
-Изграждане на конна база. 
Икономическо развитие и човешки ресурси 
Стратегията определя като приоритетни за местната икономика следните производства 
и отрасли: 
-Дърводобив и дървообработваща промишленост; 
-Мебелна промишленост; 
-Строителство; 
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-Електроника(запаметяващи устройства); 
-Машиностроене; 
-Хранително-вкусова промишленост(млечна и месна); 
-Шивашка промишленост 
-Транспорт; 
Задачите поставени в Стратегията са: 
-Изграждане на индустриална зона  и открито тържище; 
-Намаляване на общинските данъци за местни фирми; 
-Изграждане на митническо бюро в гр. Разлог във връзка с новия граничен пункт; 
-Създаване на общински кредитен гаранционен фонд 
-Управление на човешките ресурси чрез алтернативни структури на бюрото по труда. 
Стратегия за устойчиво развитие на община Разлог съдържа като неразделна част 
“План за изпълнение”включващ необходимите 57 бр.проекти за нейното 
реализиране.Проектите са представени с фаза на проектна готовност, стойност, срокове 
за изпълнение и източник на финансиране.Реализирането на всички проекти ще има 
положително отражение върху развитието и напредъка на община Разлог в екологичен, 
социално-икономически и културен аспект. 
Проекти с пряка връзка с Плана за управление за НП”Пирин”са Оздравителен комплекс 
“Катарино”,Ски-писта и Ски-влек ”Кулиното”-2-ри етап,Туристически информационен 
център гр. Разлог. Тяхното детайлно разглеждане ще бъде направено към”Общински 
териториално-устройствени планове и проекти” 
 
-Стратегия за развитие на община Банско 2000-2006 г. 
Разработката е структурирана в следните части: 
-Анализ на съществуващото положение съдържащ “икономическо развитие”и 
“тенденциите и процесите в икономиката на Общината” 
-Приоритетни цели в развитието на община Банско .Съдържа анализ на силните и 
слаби страни, възможностите и обективните ограничения.Включва стратегическите 
цели, мерките и програмите за тяхното постигане: 
Програми”Инфраструктура”,”Околна среда”,”Балансиран бюджет”,”Гражданинът на 
общината- европеец с българска идентичност”. 
Икономическото развитие на Общината е представено с отрасли промишленост, 
строителство, туризъм и търговия, селско стопанство , гори и земи от горския фонд. 
Промишленост 
На територията на Общината работят следните по големи предприятия:Завод за 
телефонна апаратура -гр.Банско,”Пиринска Мура АД -гр. Банско,Шивашки цех 
“Сивен”АД-с. Добринище и общински фирми”Пиринфарм”ЕООД, 
”Стражите”ЕООД,”Глазне”ЕООД,”Свобода”ЕООД-с. Добринище. 
Основен дял заема дървообработването в поминъка на местното население.Седемдесет 
и пет частни фирми са с основен предмет на дейност “дървообработване”.Анализът 
доказва, че има недостиг на дървен материал като суровина. Нуждите годишно са 
приблизително от 30000 куб.м 
Туризъм 
През последните 10 години град Банско се е утвърдил като четвъртият зимен център в 
страната. Банско е с най-голяма динамика на частните инвестиции в 
туристическия сектор на България. При хотелиерството тенденциите са за изграждане 
на обекти, отговарящи на европейските стандарти. 
Броят на туристите посетили гр. Банско през 1999 – април 2000 г.е 51924 души по 
данни от сектор”Търговия и туризъм”-общинска администрация Банско. 
Стратегията отчита изградените съоръжения за зимен спорт: ски-писти с обща дължина 
11057 м. и общ капацитет2109 скиори; ски-лифтове и влекове-2 бр. Седалкови лифта и 
3 бр.ски-влекове с обща дължина 8080 м. и общ капацитет 3600 скиора. Поемната 
способност на пистите е 2500 човека. Действащите писти са 
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хомологизирани от Международната федерация по ски.На”Бъндеришка поляна “се 
организират бегови дисциплини по писта с дължина 5000 м. В м.” Лисичетата” има 
бегова писта с дължина 3200 м. 
Прогнозите за развитие на инфраструктурата на туризма в Стратегията са свързани със 
следните постановки: 
-не е необходимо строителство на нови подслони за настаняване в планината; 
-решаване на транспортния достъп и окомплектоване на ски- пистите в НП”Пирин” 
В резултат на анализ на тенденциите и процесите в икономиката на Общината са 
определени следните приоритети: 
-Създаване на условия за устойчиво и балансирано развитие; 
-Повишаване нивото на доходите, заетостта и качеството на живот на гражданите на 
Общината. 
-Трансгранично и европейско сътрудничество за решаване проблемите на  развитието 
на Общината. 
Стратегията поставя развитието на Общината в зависимост от два главни фактора- 
инфраструктура и качествена околна среда. 
Главна стратегическа цел е  “Развитие и утвърждаване на Общината като водещ 
национален и международен център за спорт , туризъм, почивка и развлечение. 
Построяване на кабинкова линия Банско-Шилигарника.” 
Реализацията на тази цел ще доведе до икономически ръст и увеличаване на 
материалното благосъстояние на гражданите, увеличаване на заетостта. Общината ще 
получи 12% от концесионните територии.  Ще се формира значителен ресурс, водещ до 
ежегодни приходи в размер на десетки хиляди лева. Общинската администрация ще 
постави изисквания за използване изцяло на местна работна ръка. АД”Юлен” ще 
използва еврокредити в размер на 20млн. евро. 
Другите стратегически цели са: 
-Развитие на туризма, търговията и промишленоста. Оказване на всестранна подкрепа 
на дребния и среден бизнес,на екологично чисти производства.; 
-Повишаване на собствените приходи в общинския бюджет; 
-Подобряване на екологичното състояние на територията на Общината; 
-Подобряване инфраструктурата на телекомуникациите; 
-Подкрепа и развитие на образованието и културата; 
-Комплексно предпроектно проучване на балнеоложки и курортно-туристически 
ресурси на зоната с. Добринище-хижа Гоце Делчев-Безбог . 
Стратегията определя мерките за постигане на целите . Като мярка1 е определена 
реализацията на Общ градоустройствен план(ОГП) за ски-център Банско.Очакват се 
500 нови работни места. Срок за изпълнение –начало на зимен сезон 2002-2003г. 
Мярка 6- използване на водните ресурси на р. Демяница за производство на 
електроенергия( построяване на серия мини –ВЕЦ) 
За осъществяване на стратегическата цел за подобряване на екологичното състояние на 
територията на Общината се предвижда строителство на Пречиствателна станция за 
отпадни води(ПСОВ)-гр.Банско. Сега отпадните води на града се вливат в река Глазне 
и след това в река Места. Друга мярка е реконструкция и модернизация на депо за ТБО. 
При сега съществуващото положение депото представлява площадка на която се 
стоварват ТБО без обработка.Депото е източник на замърсяване на околната среда. 
Група от мерки са планирани за отвеждане на отпадни води и включването им в 
канализацията на с. Добринище-района на х. Гоце Делчев, от района на  х. Вихрен-
х.Бъндерица-станция  “Уплето” в канализацията на гр. Банско,както и решаване на  
  проблема с отпадните води на х. Демяница и хотел” Бистрица”. Коритото на р.Глазне  
е обхванато от проект за укрепяване срещу наводнения. 
За постигане на целите в сферата на образованието и културата се планира изграждане 
на Посетителски център в Дома на изкуствата;изграждане на нова археологическа и 
етнографска експозиция в историческия музей “ Радонова къща”. 
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Общинската администрация ще подкрепя финансово:Международния семинар по 
балканистика,Денят на Банско,Джаз-фестивала,Литературна награда “Вапцаров”и ще 
работи за възстановяване и възраждане на забравени народни и религиозни празници и 
обичаи. 
С преструктуриране на техникума по селско стопанство в училище по 
ресторантьорство и хотелиерство ,Общината иска да отговори на порасналите 
изисквания в сферата на услугите на туризма. 
От обобщените данни за средствата по Програма”Инфраструктура”се прави извода, че 
ще се разчита основно на частни капитали. Решаващ период е 2000-2003г. Средствата 
от международни програми се очакват след 2001г. Собствени средства в по-големи 
размери ,Общината се надява да вложи след 2002г. 
За средствата по Програма”Околна среда” периода 2001-2003г. е решаващ за 
строителство на обекти свързани с опазване на околната среда. Основно се разчита на 
средства от републиканския бюджет. Възможностите на общинския бюджет са 
ограничени. 
 
-Стратегия за развитие на община Гоце Делчев 2000-2006г. (м. април 2000 г.) 
Намеренията са ориентирани към по-ефективно устройство и управление на 
територията и осигуряване на качествени обществени и административни услуги. 
Разработката съдържа следните раздели: 
-Социално-икономическа характеристика; 
-Програмни цели; 
-Основни приоритети в развитието на Общината; 
-Функционални характеристики на приоритетите; 
-Развитие на отрасли, дейности и звена(икономическо развитие и инфраструктура, 
околна среда, социално и духовно развитие) 
-Финансово обезпечаване на стратегията; 
-Изпълнение, контрол и преглед; 
-План за изпълнение на Стратегията за 2000г. 
Община Гоце Делчев е богата на водни ресурси и  гори,бедна на полезни изкопаеми. 
Представлява добре обособена индустриално-аграрна общност със солидни инвестиции 
вложени в радиоелектрониката, химическата, текстилната и  хранително- вкусова 
промишленост.Земеделието разполага със 118 хил.дка стопанисвана земя ,от която 
обработваемата, върху която се отглеждат тютюн, зърнени и технически култури, 
зеленчуци, лозя и трайни насаждения е 66 хил. дка,а 52 хил. дка са мери и пасища. 
Програмните цели са: 
-Възстановяване на местната икономика и намиране на нови пазари; 
-Създаване на нови работни места; 
-Привличане на български и  чужди инвестиции. 
Функционалните характеристики на приоритетите са:  
-Завършване на инфраструктурните обекти-Пречиствателна станция за питейни води, 
Изграждане Пречиствателна станция за отпадни води, Разширение на общинска 
болница “Иван Скендеров”,Реконструкция на пътна мрежа. 
-Чиста околна среда и развитие на туризма-Усъвършенстване и поддържане на 
градоустройствената и кадастрална база, Приемане на градоустройствен план на курорт 
“Попови ливади” и стартиране на неговото изпълнение, Подновяване техниката за 
сметосъбиране и ефективно използване на Депото за твърди битови отпадъци, 
Изпълнение на проекта за рекултивация на старото сметище, изпълнение на приетата 
Стратегия за развитие на туризма в общината и региона(Програма РЕМДЕП) 
 
-Общинска стратегия за развитие и програми за реализация на Община 
Струмяни(2000 г.)  
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Разработката включва анализ и оценка на съществуващите условия и ресурси за 
развитие.Определени са приоритетните направления и стратегически цели за развитие 
както и мерките за тяхното постигане. 
Местоположението на общината има важно геополитическо значение поради близостта 
с РМакедония и Гърция, както и съседството с общини Кресна,Сандански и 
Банско.Общината обхваща част от поречието на р.Струма, разположена на  двата бряга. 
Територията на общината се характеризира със силно средиземноморско климатично 
влияние. Биологичното разнообразие е високо, включващо медитерански и 
южноевропейски видове. Открити са и се експлоатират находища от мрамор и най-
голямото на Балканския полуостров рудно находище на калциев флуорит. 
Обработваемата земя е 4.98 дка на глава от населението, което е почти средното за 
страната.Растениевъдството е специализирано в отглеждане на тютюн, зеленчуци, 
грозде, праскови, ябълки и др. Планинският характер на територията е бил 
предпоставка в близкото минало за интензивно развитие на животновъдството, което 
сега е слабо развито като поминък. По-големи предприятия за общината са 
“Илинденци-мрамор” и мина “Славянка”. Транспортно-комуникационната мрежа 
включва част от главен път Е-79 и ж.п. линията София-Кулата-Солун.Проблем, 
посочен в анализа, свързан с нарушения на релефа и ландшафта в близост до границата 
с НП”Пирин”са разкритите четири огромни ями, както и отпадъчния материал от двете 
страни на пътя от кариерите до с. Илинденци. Поставя се изискване за неотложни 
мерки за рекултивация на нарушените терени. 
Приоритетните направления в развитието на общината са: 
Устойчиво развитие на селското стопанство. Стратегията планира изпълнение на 
следните задачи: 
-Разработване на проекти за нови специализирани селскостопански производства; 
Изграждане на напоителен канал Кресна-Струмяни; 
-Проектиране и изграждане на експериментален разсадник за нови култури; 
-Изграждане на борса за селскостопански и други стоки. 
Благоустрояване на населените места и оптимизация на пътната мрежа.Включват 
се следните по-главни задачи: 
-Канализация на селата Микрево, Илинденци и Струмяни; 
-Водоснабдяване на селата Раздол,Игралище и Гореме; 
-Проектиране ВЕЦ”Илинденци”; 
-Проектиране и ново строителство на път 4-ти клас Илинденци-Синаница-Влахи-
Кресна и др. 
Развитие на екологичен туризъм.Задачите са следните: 
-Определяне на основните туристически маршрути и маркиране; 
-Организиране на бази за настаняване и отдих. 
Основна мярка за постигане на стратегическите цели е осъществяване на инициативата 
за предоставяне на община Струмяни на статут на свободна икономическа зона. 
 
-Стратегия за развитие на община Кресна(м. май 2000г.) 
Разработката прави преглед  на основните проблеми и слаби страни в развитието на 
общината: нисък относителен дял на обработваемата земя, големи по площ ерозирани 
земи, отсъствие на качествени съобщителни комуникации,застаряващо население, 
влошена структура на животновъдството.Отбелязват се като предимства наличието на 
минерални извори и повърхностни води, защитените територии резерват 
”Тисата”,НП”Пирин”,добрите условия за ловен туризъм и рибовъдство, специфичните 
геоморфоложки форми и др. 
В раздела “Околна среда” се отчитат тенденциите в екологичната обстановка на 
общината. През последните години главни замърсители на въздуха са новооткрити 
цехове в с. Долна Градешница”Гръцки мрамор”ЕООД, цеха за производство на 
дървени въглища м.”Солунско дере”край гр.Кресна, фирма”Бумар”с.Долна 
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Градешница и “Енергоремонт”ЕАД гр.Кресна. Главният път Е-79 и ж.п.линията 
минаващи през гр. Кресна са съществени замърсители на въздуха и източник на високо 
шумово ниво. 
В Стратегията са посочени приоритетните направления в развитието на общината 
обвързани с програми за реализация. Приоритетите са: 
-  Създаване на условия за устойчиво развитие на икономиката и селското 
стопанство чрез разкриване на нови работни места, рационално използване на 
сградния фонд на бившите военни поделения, изграждане на гравитачен напоителен 
канал, възстановяване на лозови масиви. 
-Иницииране на необходимите предпоставки за трайно развитие на екологичен 
туризъм и балнеолечение чрез изграждане на модерно депо за ТБО, асфалтов път до м. 
Синаница, довършване пътя до с. Влахи, изграждане на информационно-туристически 
център с музеен кът. Термалните води са разположени в четири района:Ощавски 
минерални извори, минерални извори край гр. Кресна наричани Градешки бани,топли 
минерални води в с.Горна Брезница, студени минерални води в м. Влашка чешма-
Сеницата. Водите имат почти еднаква характеристика. Те са хипертермални, 
хиперкарбонатни, сулфатнонатриеви, с голямо съдържание на флуор. Приятни са за 
пиене. 
-Развитие и усъвършенстване на транспортно-комуникационната и 
благоустройствена инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа в  
гр.Кресна и другите населени места в Общината. 
 
-Стратегия за развитие на община Симитли(м. май 2000г.)Национален център по 
териториално развитие ЕАД-София 
Стратегията е структурирана в няколко основни раздела отнасящи се “Регионални 
фактори и условия, определящи нови насоки в развитието на Общината”,”Ресурси и 
потенциал на територията”,”Общинска икономика”,”Техническа 
инфраструктура”,”Екологическо състояние на околната 
среда”,”Приоритети”,”Мероприятия за изпълнение на стратегическите задачи”. 
Разработката представя възможностите за развитие на отдиха и стопанския 
туризъм. Констатацията е, че община Симитли разполага с добър рекреационен 
потенциал, който не се използва пълноценно.Материалната база в района е слабо 
изградена и в лошо състояние. За хижата на БТС има проектна готовност за 
разширение и изграждане на къмпинг в близост до нея. Базата на ДЛ Симитли в 
м.Муровец е с капацитет 20 легла, а ученическият лагер в м. Баба Цвета е с 200 
легла,но в остаряла сграда 
Стратегията определя група задачи за постигане на целите: 
-Териториално-устройствена схема на зона за отдих и стопански туризъм”Предела” 
-Изготвяне на програма за развитие на животновъдството и растениевъдството в 
Общината. 
-Изработване на комплексна програма за развитие на малкия бизнес. 
-Проекти за рекултивация на нарушени терени от добивната промишленост. 
 
1.6.1.3.Областни планове за развитие на Благоевградска област 
 
-Областен план за развитие-област Благоевград-за периода 2000-2006 г. 
Областният план за развитие , който е неразделна част от Националния план за 
регионално развитие за периода 2000-2006 г.(Д.В.бр.106 от 03.12.1999 г.)отразява 
значимите проекти с национално значение за Благоевградска област.ГКПП”Симитли-
Пехчево”и ГКПП”Цапарево-Клепало”,реконструкция на път Е79 от Благоевград до 
Кулата, изграждане на пътната връзка и ГКПП”Илинден” по направление Гоце Делчев-
Драма, електрификация на жп линията Дупница-Кулата. 
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Основни проблеми на областта са :Значителна диференциация между общините, като 
преобладават тези със средно и под средното ниво на развитие за страната;     В силно 
развитите в промишлено отношение общини основни проблеми са технологичното 
преструктуриране и приватизацията; Силни териториални диспропорции в развитието 
на транспортната инфраструктура, транспортната достъпност и състоянието на пътната 
мрежа. 
-Развитие на трансгранично сътрудничество; 
-Развитие и усъвършенстване на транспортно-комуникационната и 
благоустройствената инфраструктура. 
Ключови проекти за областта с национално и регионално значение: 
-Комплексно предпроектно проучване на балнеоложки и курортно-туристически 
ресурси на зони със специфична проблематика (Марикостиново-Рупите, Кресна-
Синаница, Добринище- х. Гоце Делчев – х. Безбог, Огняновски бани- Ковачовица-
Беслет) 
-Пречиствателна станция за отпадъчни води- Банско и Хаджидимово. 
-Мероприятия, свързани  със закриване на рудодобива в с. Елешница. 
на селското стопанство 
-Изграждане на регионален информационно-консултантски център за нуждите на 
селското стопанство.  
 
 
 
Основни цели на плана:          
-Развитие на алтернативни сектори на областната икономика , за коитосъществуват 
естествени предпоставки- балнеология и туризъм, екологосъобразни 
енергопроизводства.  
-Развитие на трансгранично сътрудничество; 
-Развитие и усъвършенстване на транспортно-комуникационната и 
благоустройствената инфраструктура.       
        
-План за регионално развитие на Благоевградска област-Актуализация 2001г. 
В актуализирания план промените са насочени към следните направления: 
-Разработване на нов раздел,свързан с районите за целенасочено въздействие на 
територията на областта. 
-Разработване на нов раздел за надобластна координация. 
-Актуализиране на стратегическите цели, приоритети програми и мерки. 
Актуализацията обхваща целия планов период(2000-2006г.) в.т.ч. и 2001г. 
Направени са следните изводи: 
-Целите и приоритетите се запазват същите. 
-Мерките и обектите запазват своята приоритетност. 
Районите за целенасочено въздействие на територията на областта са определени в 
допълнителните разпоредби към Закона за регионално развитие&1т.т.4,5,6,а 
териториалния им обхват от Наредбата, разработена и приета от МС в изпълнение на 
&2т.1 от Заключителните разпоредби на ЗРР. 
На територията на областта има следните видове райони за целенасочено въздействие: 
Район за развитие. 
-В него попада община Благоевград.Избран за стимулиране район с оглед постигането 
на ускорено икономическо развитие,измерващо се с нарастване на брутния вътрешен 
продукт с цел решаване на регионални проблеми. 
Район за трансгранично сътрудничество и развитие. 
-Район съставен от общини Благоевград и Симитли(обл.Благоевград) и община 
Кочериново(обл.Кюстендил); 
-Район съставен от общини Кресна, Петрич, Сандански и Струмяни: 
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-Район съставен от общини Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. 
Основни мерки в това направление са стартиране на строителството на ГКПП 
“Сандански-Пехчево” и “Струмяни-Берово” на границата с Македония и  
“Илинден”(Гоце Делчев-Драма) на границата с Гърция. 
Район с индустриален упадък  
-B него попада община Симитли. Обявената държавна политика за този вид райони се 
свързва с преструктурирането на каменовъглената промишленост неутрализирането на 
екологичния дискомфорт, както и с разкриване на нови работни места в малки и средни 
предприятия за свободната работна ръка от каменовъглената промишленост. 
Изостанали селски райони 
-Район съставен от община Струмяни; 
-Район съставен от общините Белица и Якоруда; 
-Район съставен от община Гърмен; 
 
Обявената в ЗРР държавна политика за тези райони е свързана с подпомагане 
решаването на неотложните проблеми в икономическата и социална сфера. В 
общинските стратегии за развитие на общините попадащи в изостаналите селски 
райони са набелязани мерки, които обслужват декларираните цели. 
Областният план за регионално развитие представя раздел “Стратегически цели и 
приоритети” както следва: 
Балансирано социално-икономическо развитие на отделните общини и райони; 
Повишаване стандарта на живот и качеството на средата на обитаване; 
Реализиране на програми в райони за целенасочено въздействие; 
Към стратегическите цели в Плана са посочени определените приоритети обвързани с 
целите и  Програми за реализация:”Селско стопанство”,”Екология”, 
“Питейно водоснабдяване”,”Пътища”,”Туризъм”,”Здравеопазване”,”Просвета”. 
От Програмата”Екология”с най-голяма значимост е разработването на цифров модел за 
екологосъобразно земеползване на териториалните ресурси на Благоевградска област, 
както и довършване на ПСПВ-Гоце Делчев,нови ПСОВ за 
гр. Петрич, гр.Сандански, гр.Банско и гр.Благоевград. 
От Програмата”Туризъм”се посочват 9 обекта включени в общинските програми. 
Обектите са свързани с реклама , проектиране и изграждане на туристически обекти и 
съоръжения. В Областния план за регионално развитие за 2001г.са включени 2 
проекта:”Разработване на Стратегия и разработване на рекламно-инфомационни 
продукти за цялата територия на областта”и конкретен “много важен обект”според 
Актуализацията на областния план-“Построяване на ски- център в Банско” 
 
1.6.1.4.Социологически проучвания 
- Изследване на потенциала за икономическо развитие на община Гоце Делчев-

Проект Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS), Министерство на труда и 
социалната политика, Програмата на ООН за развитие. 

Главната цел на изследването е да анализира основните тенденции в икономическото 
развитие на община Гоце Делчев, да представи възгледите и очакванията на жителите  
на общината, представители на различни социални групи: предприемачи, земеделски 
производители, хора в неравностойно социално положение и ключови субекти на 
местното икономическо развитие. 
Проучването се основава на данни от Националния статистически институт и 
административната статистика на Националната служба по заетостта и 
Министерството на земеделието и горите. Друг основен източник на информация са 
резултатите от социологическо изследване на 45 предприемачи (собственици или 
управители на фирми), 30 земеделски производители, 45 представители на групи в 
неравностойно положение и 30 ключови субекти в общината – представители на 
органите на местното и държавното управление и неправителствения сектор. 
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Важна характеристика на община Гоце Делчев е способността й да привлича чужди 
инвестиции. Облик на местната икономика дават промишлените предприятия 
създадени през 90-те години с гръцки и италиански инвестиции. 
Делът на селското стопанство е нисък- общината е с една от най-малкото земеделска 
земя в страната-само 7,9 хил. ха. или 0,2 ха на човек от населението. 
Значителен дял от стопанствата в общината получават допълнителни доходи от 
неземеделски дейности. В сравнение с други селски общини тук е висок делът на 
земеделски производители, които имат компютри и достъп до Интернет-20%. 
Мнозинството от фермерите-60% посочват разпокъсаността на земята като основна 
пречка за развитие на селското стопанство. Почти 43% смятат, че лошите пътища са 
основен фактор, а 20% определят лошите комуникации като проблем в дейността 
си.Повече от местните ключови фигури(93%) и от предприемачите(78%) вярват, че 
общинската икономика че бъде в много по-добро състояние в 5-годишна перспектива. 
Тези положителни очаквания на местното население показват, че Гоце Делчев е в доста 
по-благоприятно положение от други селски и периферни общини. 
 
- Анкета на общественото мнение за екологическото съхраняване и стопанското 
усвояване на на Пирин(СУ”Св.Климент Охридски”-Център по социални 
проблеми на формирането жизнената среда-1990 г.) 
Целта на изследването е :  
-отношението на гражданите от страната и Благоевградски район към Проект за статут 
на Народен парк”Пирин”  
- изграждането на каскадата”Места” 
- оценка на екологичното съзнание на гражданите 
В проекта за статут на Народен парк”Пирин” се предлагат някой ограничения на 
човешката дейност.Изследването показва че гражданите от страната не се ангажират с 
особено строги ограничения. Подкрепа получават дейности като: забрана за палене на 
огън, замърсяването на площите, къпането и прането в реките и езерата .Не се 
подкрепят ограниченията на екскурзионното летуване и броя на нощувките в хижите. 
Съществуват разлики между мнението на цялото население и мнението на населението 
от Благоевградски район което познава по-добре планината. Местното население е по-
склонно да приема забраните. Мнозинството са за ограничаване на лова и риболова. Не 
малко са и мненията за пълната им забрана. 
По-голямата част от населението на страната не разглежда туризма в Пирин като 
сериозна заплаха и не е склонно да се ограничава от съображения за съхраняване на 
природата. Срещу тези ограничения се изказват много повече от анкетираните от 
Благоевградски район.Това се обяснява с факта, че туризмът в планината е и техен 
поминък. 
Анкетираните определено изказват предпочитание към екологичните форми на 
придвижване в планината – пешеходно движение и лифтове. 
Стопански дейности , които се считат от анкетираните лица за несъвместими за 
територията на парка са: употреба на изкуствени торове, химически средства за 
растителна защита, дейности водещи до ерозия на почвата, обработката на ски-пистите 
с химически препарати, добив на инертни и кариерни материали, внасянето в 
планината на нетипична флора и фауна. 
Като сравнително съвместими  дейности се считат: строителство на малки (сезонни) 
съоръжения, строителство на сгради за нуждите на науката, събиране на билки, горски 
плодове, гъби, добив на сено и листников фураж. Счита се ,че не е целесъобразно 
напълно да се забрани пашата, а да се ограничи в определени места  
(специално поддържани пасища ) 
Анкетираните граждани изразяват отношение към воденето на сечи (дърводобив) на 
територията на парка, като предлагат, да се ограничи върху цялата територия на 
планината, без да бъде напълно забранен. 
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Половината от анкетираните лица са за разширяване границите на Народен 
парк”Пирин”. Малък процент от населението от района предпочита свиването им. 
Изследването показва, че намеренията за изграждане на съоръжения за елитен ски-
спорт среща съпротивата само на екологически активната част от обществеността.  
Населението в прилежащите територии на планината е по-малко склонно към 
ограничаване развитието на елитния ски-спорт в Пирин и дори в парка. 
Въз основа на представеното социологическо изследване са направени  следните 
препоръки: 
-Строителството на каскада”Места”ще наруши рязко екологичното равновесие на 
Пирин планина. 
-Границите на Народен парк “Пирин” са близки до оптималните.Промените не трябва 
да са насочени към намаляване площта на парка. 
-Управлението и стопанисването на парка да бъде поверено на държавния орган по 
околна среда и местните общински администрации. 
-Дейностите на територията на парка и планината да са ориентирани към 
екологосъобразни форми на ползване 
 
1.6.1.5 Паркоустройствен проект за Народен парк “Пирин”(1990г.), 
Предпроектни проучвания с ТИЗ за ТП –ДФ АГРОЛЕСПРОЕКТ-Инвеститор КГГП. 
В проекта опазването и стопанисването на територията е подчинено на следните цели и 
принципи: 
-приоритет имат консервационните основания като територията се разглежда като 
обект 2-ра категория по критериите и режимите на национален парк; 
-националният парк осъществява научни, просветно-образователни и рекреационно-
туристически функции; 
-за дългосрочното опазване на екосистемите и техния генетичен фонд се обособяват 
резервати, опазващи най-голямото биологично разнообразие; 
Предпроектните проучвания са разработени в следните части: 
-обемно-градоустройствени проучвания и решения; 
-технически системи; 
-екологични проучвания и решения; 
-оценка на икономическата и социална ефективност на парка; 
-проект на график за сроковете и условията на изграждане; 
-резултати от специални екологични проучвания. 
Балансът на територията на парка съгласно функционалното зониране е : 
-територии с режим на  строга защита-23.9% 
-територии с временен статут на строга защита-2.9% 
-територии с направляван режим-73.2% включващи: 
-защитени територии запазващи статута си-0.2%; 
-санитарно-охранителни(вододайни) територии-15.8% 
-санитарно-охранителни територии,в които се разрещава ограничена паша-17.8% 
-територии разрешени за паша-24.0% 
-територии за рекреация с направляван режим на стопанисване на природния 
ландшафт-15.4% 
 
1.6.1.6.Паркоустройствен проект на НП”Пирин”-Разширение(1992г.)ДФ 
АГРОЛЕСПРОЕКТ ,фаза Предпроектни проучвания с ТИЗ за ТП 
Предложените с проекта площи за разширение на народен парк “Пирин” представляват 
ивица около обявените със Заповед на КОПС1036 от 17.11.1987г. 
граници. Тя е най-широка в южната си част, където освен площи от Пирин планина 
включва и земи на планината Славянка в границите на РБългария. 
Площта на разширението на парка е установена с ландшафтна таксация през 1991г. 
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за площите от ДЛ “Разлог”и ДЛ”Места”.За земите на останалите лесничейства 
включени в разширението е направена актуализация. 
Общата площ на предложеното разширение е30652.7ха.от която28324.3ха.горски фонд 
и 2328.2ха.селскостопански фонд от които 93.3ха, са устроени като гори на  
бившите АПК и ГСС върху техни земи. 
Определянето на оптималните граници на НП”Пирин” е поставено в зависимост 
 от изключителното многообразие на компонентите на природния комплекс което е 
определило и разнообразието от режими на стопанисване и охрана на природната 
среда. 
Обобщеният анализ от териториално-устройствените и екологичните проучвания 
отчита, че до този етап завишеното лесоползване, проведената за тази цел мрежа от 
горски пътища ,ограничава възможността за определяне на оптимални нови граници на 
парка. Посочват се като показателни в това отношение териториите от ДЛ”Катунци” и 
ДЛ”Гоце Делчев”, района на юг от Тодорова поляна и на север от Парилската 
седловина. 
На територията на предлаганото разширение преобладават насажденията от естествен 
произход, които заемат 85.3% от площта заета с гори. Изкуствено създадените култури 
са 14.7% от същата площ. От насажденията преобладават чистите букови следвани от 
бялборовите и смесените иглолистни. Културите са били предимно хомогенни по 
състав, предимно чисти бялборови следвани отсмесени иглолистни и иглолистно-
широколистни отново с преобладание на бял бор 
В предлаганите граници са включени резерватите “Ореляк”, на който се предвижда 
разширение на площта и биосферния резерват “Алиботуш”,природната 
забележителност ”Пиростията”и “Водопада”.Новите граници осигуряват по-голяма 
представителност на биологичния фонд, както и по-голяма численост на отделните 
видове 
 
1.6.1.7.Паркоустройствен проект на НП”Пирин”(1993г.), Технически 
проект-ДФ  
АГРОЛЕСПРОЕКТ-инвеститор КГ при МС 
Предмет на Техническия проект са одобрените Предпроектни проучвания за 
Паркоустройствен проект за Народен парк “Пирин” с Протокол на ЕТИС на КГ от 
09.05.1991г. и Протокол на Комисия за приемане на ландшафтната таксация 
Общата площ, която е третирана с ТП е 40066.7ха. 
В Техническия проект са актуализирани данните от екологичните и  обемно-
градоустройствените проучвания,проучване на социалните и икономически 
условия,обследване на съществуващата леглова база за туризъм и отдих в парка и в 
контактната му зона, културно-историческо наследство,отдих и спорт. 
Легловата база в парка  на този етап има1561 места, разпределена в хижите с 1043 
места, в заслони 82  места, в бунгала 131 места, в палатъчни лагери 305 места. 
Ведомствената база възлиза на 918 места ,от които 684 в масивни сгради и 224 места в 
бунгала. В контактната зона на парка легловата база е ; хижи-267 легла, бунгала-80 
легла и в палатки- 80 легла. Ведомствената база е с 4141 легла, от които 1092 в бунгала. 
Направен е преглед на състоянието на стопанисването на насажденията и културите, 
управлението и охраната на парка за предходния 10-годишен период. 
Общият размер на изведените ландшафтните сечи за разглеждания период е надвишен 
в сравнение с предвиденото в предходния паркоустройствен проект(1977г.) с 57.7% 
Териториално-устройствените и екологични решения включени в проекта съдържат 
функционално зониране на територията, описание на предпарковата и преходната зона 
на народния парк. Балансът на територията е; 
-Режим на строга защита-16.0% 
-Временен статут на строга защита-3.1% 
-Направляван режим-80.9% 
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В композиционното решение е определен рекреационен капацитет на основата на 
поемната способност на територията-15096 човека. Общия капацитет на ски-зоните е 
определен на 6655 човека.Зимния рекреационен капацитет е определен на 10000 
човека. 
Проектната част на ТП определя за предпарковата зона капацитет от13855 легла. За 
площите на парка легловата база в проект е 2519 легла, разпределени в туристически 
хижи и заслони-1601 и в бази за отдих-1011 легла. 
Паркоустройственият проект предвижда главни и второстепенни посетителски 
центрове.Главните са проектирани при подходите гр.Банско и м. Попина лъка. 
Второстепенни посетителски центрове са ситуирани при следните подходи: 
м.Кулиното, м.Бетоловото, м.Хайдушки кладенец, м. Тодоровото, хижа Малина ,  м. 
Трите реки,м.Върбите,м.Пенков чарк,м. Чарка, хижа Гоце Делчев. 
Проектират се главни, второстепенни и маршрути с водач за територията на 
резерватите. Направено е описание на маршрутите, както е определен режима и 
нормите за практикуване. Не се разрешава пещерен туризъм. Предлагат се маршрути за 
екскурзионно летуване с продължителност 10 дни. 
Запазва се традиционния характер на ски-зоната”Банско” като обект за масов спорт.Не 
се проектира изграждането на нови ски-писти.Капацитетът на ски-зоната е изчислен на 
базата на сумарен капацитет на отделните писти: “Чалин валог”-2200 
човека/час,”Тодорка”-3490 човека/час, “Тодорка”(платото)-965 човека/час. Общ 
капацитет на зоната за ски “Банско”-6655 човека/час. 
Ски-писта”Църна могила”,според проекта, се предвижда да бъде закрита и 
рекултивирана.Причината е високата степен на трудност и опасност за 
скиорите.Проектира се демонтаж на обслужващия лифт. 
От хижа “Гоце Делчев “до хижа”Безбог”е изграден седалков лифт с капацитет 500 
човека/час.Проектира се конен маршрут дължина 8 км. По съществуващ асфалтов път 
от главния посетителски център гр. Банско в посока на хотел”Рай”, продължава в 
източна посока през м. “Св. Никола” до учебната база на Горския техникум. Предвижда 
се запазване на характера на общественото обслужване при подобряване на 
материалната база. Определен е обслужващ персонал от 460 човека. За предпарковата 
зона обслужващият персонал който е необходим е 2632 човека. 
Техническият проект включва мероприятия за устройство на природния комплекс, 
различни за различните зони на парка.Предвиждат се мерки за стопанисване и 
възстановяване на растителността в териториите с направляван режим. 
Проекта включва Част “Зелено строителство” състояща се от : 
-Таксационни описания; 
-Дендрологичен проект в М1:10000; 
-Технически проект в М1:10000; 
-Обяснителна записка; 
-Сметна документация. 
Предвидени са мерки за осигуряване безопасността на посетителите на парка, както и 
мерки за опазване на околната среда. Представен е списък на водохващанията и 
санитарно- охранителните зони 
 
1.6.1.8.СЦБ Застроителен план  на “Ски- център гр.Банско” 
м.”Шилигарника”и м.”Бъндеришка поляна”(1996г.)-АГРОЛЕСПРОЕКТ 
ЕООД-разработен съвместно с НЦТРЖП-инвеститор община Банско. 
 
1.6.1.9.Териториалноустройствени проучвания “Ски-център гр. Банско” 
(м.октомври,1998г.)- АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД-гр.София- Проучвания- 
разработен съвместно с НЦТРЖП- инвеститор община Банско. 
Проучванията на авторите завършват със следните изводи: 
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-Туризмът се е превърнал във водещ отрасъл на местната икономика; 
-Развитието на зимен туризъм свързан със ски-спорт няма алтернатива като източник 
на доходи и работни места в близко бъдеще; 
-Легловата база в града се определя на 5000 легла. Приема се,че 70-80% от тях са 
скиори.При капацитет на съществуващите писти 2000-2200 скиори, се очертава 
недостиг от трасета за 1500-2000 скиори; 
-Главни причини за непълното използване на планината през зимния сезон е липсата на 
обществен транспорт до ски-зоната както и неподходящите за зимни условия 
технически параметри на пътя гр.Банско-м.Шилигарника. Паркинга е с изчерпан 
капацитет при върхови натоварвания; 
-Системата от въжени линии е недовършена и несвързана; 
-Липсва въжена линия, която да поеме туристическия и скиорски поток от града. 
Проектната част съдържа следните решения: 
-Кабинкова въжена линия свързваща гр. Банско с м. Шилигарника с капацитет 1500 
човека на час;  
-Седалкова линия свързваща м.Шилигарника с м.Бъндеришка поляна с капацитет 500 
човека на час; 
-Ски-влек”Старата писта”с капацитет 500 човека на час; 
-Продължаване на ски-влека на “Детската писта”в м. Шилигарника; 
-Предлагане на мерки за обезопасяване на горната част на ски-писта”Църна могила”. 
 
1.6.1.10.Общ градоустройствен план  на ски-зона с център гр. 
Банско(1999г.)-НЦТРЖП-КЕС-Окончателен проект-инвеститор”Юлен”АД 
 
1.6.1.11.Паркоустройствен проект на  “СКИ-ЦЕНТЪР гр. Банско”(1999 г.),  
АгролеспроектЕООД- Работен проект-инвеститор община Банско 
 
1.6.1.12.Териториалноустройствен план на туристическа и ски - зона с 
център гр.Банско(м. ноември,2000г.)- Окончателен проект- НЦТР ЕАД-
гр.София- инвеститор”Юлен” АД 
Плана е разработен на основание препоръките от протоколи на ВСТСУСАРП при 
МРРБ, ВЕЕС при МОСВ, както и от препоръките направени на обществените 
обсъждания на проекта за ОГП на Ски-зона с център гр. Банско 
Разработката се предхожда от три други проекта от същия колектив и същия 
инвеститор:”ЗРП на м.Шилигарника и м.Бъндеришка поляна”,”Териториални 
Проучвания-урбанистична концепция за развитие на ски-зона с център гр. Банско”, 
“Общ градоустройствен план на ски-зона с център гр. Банско”. 
Работата по застроителните планове е имала за цел да реши конкретни проблеми 
свърсани с достъпа до ски-пистите.Урбанистичната концепция е имала за цел да 
Формира цялостна устройствена политика за развитие на ски-зона.ОГП е изпълнен 
еднофазно като окончателен. Специализираните проучвания и проектни решения за 
развитието на ландшафта са обособени в самостоятелен паркоустройствен проект. 
Направените промени в проекта са отразени в 2 нови графични оригинала в М1:5000 и 
М1:10000.             Промените  намерили 
отражение в “ТУП на туристическа и ски-зона с център гр. Банско” основно са 
следните: 
От протокола на заседанието на 20.07.1999г.на ВСТСУСАРП в изпълнение на заповед 
РД-02-14-1353 от13.07.1999г. на Министъра на МРРБ. 
-Направено е допълнително проучване за териториите прилежащи южно от гр. Банско с 
цел принципно разрешение за промяна на статута на част от земеделските земи 
граничещи с регулационната граница, включвайки ивица с ширина 100м. по 
протежение на бъдещия околовръстен път от изток на запад и на юг до ресторант 
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 “Мотиката” в границите на НП”Пирин”. 
-Разработена е подробна програма за реализация на ТУП. Етапния план е представен в 
четири тематични раздела:спортни и технически съоръжения; благоустройствени 
мероприятия; строителство на туристически обекти; застроителни решения. 
-Изпълнена е препоръката началната станция на кабинковата въжена линия да се развие 
като многофункционален комплекс(информационни обекти, първично здравно 
обслужване, търговски комплекс, комплекс за обществено хранене, културно-
развлекателен център, център за услуги. Застроената част на обекта е 1200 кв.м.,а 
разгънатата застроена площ 2500 кв.м. 
-Проекта предлага нова връзка между м.Икришчанска поляна,м.Шилигарника и 
м.Бъндеришка поляна чрез туристическа пътека с дължина1400м.с площ 0.99ха. 
-Корекция на новото трасе за ски-писта в района на “Платото”.Трасето е изнесено 
южно от съществуващия влек и е разширение на  съществуващата писта. 
-За застроителните решения всяка от зоните е с ясно дефинирани очертания и 
параметри.Тези зони нямат статут на селищни образувания. 
-Детайлизиран е баланса на територията, като урбанизационните намерения са 
разграничени за видовете фондове.Прецизирана е границата на парка от Плана за 
земеразделяне. 
-Декларира се,че няма обекти с предназначение, което да противоречи на действащото 
законодателство (ЗЗТ) и не се налагат промени в статута на съществуващите обекти. 
-На схемата с пистите и съоръженията са означени със сигнатура маркировката на 
лавинните участъци, указателни табели за писти ски-пътеки и проблемни участъци,  
информационни табла със схеми на писти и съоръжения, маркировката на 
туристическите маршрути. 
Отразени препоръки от протокола на ВЕЕС от заседанието на 19.07.2000 г. на 
основание чл. 20, ал.1,т.1 от Наредба 4/98 за ОВОС. 
-Корегирани са трасетата на писти”Бъндерица” и “Шилигарника”; 
-Отпадат трасета и части от трасета на съществуващи писти; 
-Корегирана е дължината и финалната част на писта”Църна могила”; 
-Корегирана е “Детската писта”; 
-Предвидено е залесяване за отпадналите участъци от писта”Чалин валог-запад”, 
“Тодорка” и “Старата писта”; 
-Отпадат новопредвидени паркинги 
-Декларира се, че преработеният план не предвижда увеличение на легловия фонд в 
чертите на парка. Допуска само ремонт на съществуващи сгради. 
-Декларира се,че капацитетът на пистите и съоръженията е обвързан с икономическата 
база на гр. Банско и нейното преструктуриране с приоритет на туризма като 
алтернатива на неефективни промишлени производства.Този капацитет отчита и 
допустимото антропогенно натоварване на природната среда. 
Препоръчано е броят на леглата в гр. Банско за обслужване на туристическия поток 
да не надвишава 7800 бр.; 
-Отпада предложението за управление на територията чрез концесия 
Отразени препоръки по Приложение към протокола на ВЕЕС: 
-ТУП отразява задължителни условия, ограничения и препоръки отнасящи се до ски-
пистите и ски-пътеките, седалковите въжени линии и влекове и  застроителните 
ядра.Проекта не предвижда създаването на ваканционно селище 
в м.Бъндеришка поляна.Запазват се съществуващите 10 бр. бунгала в района на крайна 
станция на лифт. 
Посочените за изпълнени изисквания не удовлетворяват МОСВ. С писмо 26-00-10751 
от22.01.2001г. подписано от министър Манева, горните материали не се одобряват и не 
могат да бъдат предприети действия за влизане в сила на Решението по ОВОС 57-13 от 
2000г. В заключителната част на писмото  до заинтересованите страни се казва, че след 
изготвяне на Плана за управление на НП”Пирин” и в зависимост от неговите решения, 
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ще бъдат предприети нормативно регламентираните действия за изменение на 
териториалноустройствения план. 
 
1.6.1.13. Доклади по Оценка на въздействието върху околната среда на 
проекти за територията на НП”Пирин” 
-Доклад за ОВОС за проектОГП”Предел-Бетоловото”, фаза:Предварителен проект(м. 
ноември,1995г.)ПА”АЛТЕРНАТИВА-КСС “-гр.Благоевград,инвеститор 
Община Разлог 
-Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (Допълнение) за проект 
ОГП”Предел- Бетоловото”-Предварителен проект(м. март1996г.) ПД”АЛТЕРНАТИВА-
ЕТ КСС” – Благоевград 
-Доклад за ОВОС за обект”Ски-писта и ски-влек Кулино-2 м.Предела”(1999г.), 
ФОРМА91,Благоевград, инвеститор община Разлог 
-Допълнение към същия доклад. Направено от авторите въз основа на Решение по 
ОВОС  89-27 от 1999г. на МОСВ 
-Доклад за ОВОС за Общ градоустройствен план на ски-зона с център гр. Банско (1999 
г.),ФОРМА91-Благоевград,инвеститор”Юлен”АД-Банско 
-Допълнение към Доклад за ОВОС за Общ градоустройствен план на ски-зона с център 
гр.Банско (2000г.),ФОРМА91-Благоевград, инвеститор”Юлен”АД-Банско  
-Допълнение към Доклад за ОВОС за проект”Териториалноустройствен план на 
туристическа и ски-зона с център гр. Банско”(м.декември,2000г.)”ФОРМА91” -
Благоевград,инвеститор”ЮЛЕН”АД-гр. Банско 
-Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за обект “ Влек и ски-писта 
“Платото” в “Ски-зона с център гр. Банско”,фаза:Технически проект (м. април 2001г.) 
“ЕКОПЛАН-ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД,София,инвеститор “ЮЛЕН”АД-гр.Банско 
-Доклад за ОВОС  за обект Седалков лифт”Шилигарника-Платото” и писта “Платото-
Шилигарника” в ски- зона с център гр. Банско(м. април 2001г.), фаза Технически 
проект”ЕКОПЛАН-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,София 
-Доклад Оценка на въздействието върху околната среда за обект”Ски-
влек”Балканиада”-“Ски зона-гр. Банско”, фаза:Технически проект(м. май 2001г.) 
“ЛАЗАР & КО”ЕООД, инвеститор “ЮЛЕН”АД-гр. Банско 
-Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда за обект:”Детска ски-писта и 
влек “в “Ски-зона с център гр. Банско”,фаза: Технически проект(м.май 2001г.) 
“ЕКОПЛАН-ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД,София,инвеститор”ЮЛЕН”АД-гр.Банско 
-Доклад за ОВОС за обект “Продължение на писта “Стара писта”-‘Ски-зона гр. 
Банско(м. май 2001г.),фаза Технически проект,”ЛАЗАР& КО” ЕООД 
 
1.6.1.14.Проекти за водоснабдителната инфраструктура  на парка и 
контактната зона. 
-План за вододайна зона Арнаут дере-старо водохващане 
-Санитарно-охранителни зони на алпииско водохващане на р. Гергиица м. Буката, 
2001г., част В и К ,фаза работна ASTRA-M-Благоевград, инвеститор 
В и К –ЕООД гр. Кресна 
-Водохващане на р. Гергиица м. Буката, землище гр. Кресна, 2001г.,част В и К, фаза 
работна, , ASTRA-M-Благоевград, инвеститор В и К –ЕООД гр. Кресна; 
-ТП за санитарно охранителни зони около дренажни водохващания “Разкола” и “ 
Пещерата “за водохващане на гр. Кресна 2001г.ЕТ”ГЕО-ТЕСТ”- гр.Перник; 
 
1.6.1.15. Застроителни и регулационни планове третиращи контактната 
зона на парка. 
-Общ устройствен план на курортно-туристическа локализация “Предел”(2000г.) 
“ВЕКО КОНСУЛТ” ЕООД 
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Възложен е от МРРБ. Предхожда се от ОГП Предел-Бетоловото-Концепция(1995г.) 
“ПИРИН ДИЗАЙН”.Целта на Общия устройствен план е да разкрие пълния 
рекреационен целогодишен потенциал на територията като се съхрани нейната 
уникалност, в хармония с интересите на държавата, общината, бизнес средите и 
частните собственици. Съдържанието на плана включва: 
-Опорен план М1:10000; 
-Схема за вида собственост М1:10000; 
-Схема за начина ползване на земята М1:10000; 
-Схема за вида на горите М1:10000; 
-Общ устройствен план на Курортно-туристическа локализация “Предел” 
Кулата-Шипока, Засеко-Кулиното, Бетоловото, Бойков рид, Чарковете, Мразеница. 
М1:10000 
-Схема на техническата инфраструктура М1:10000. 
На територията на зоната има изградени 80 почивни бази, 14 почивни станции,160 
бунгала,230 вили с общ леглови фонд 2200 легла. 
 
1.6.1.15. Застроителни и регулационни планове третиращи контактната 
зона на парка. 
- Застроителен план на  Курортен комплекс Попови ливади-Община Гоце 

Делчев, Окончателен проект( м. септември,1998г.) ВАРИАНТ-АДК, 
Благоевград, Р-л фирма  арх.Д. Кутев 

Окончателният проект отразява следните изисквания на Архитектурно-
градоустройствената комисия при община гр. Гоце Делчев: 
- Да опазва максимално красивата природа и гората от прекалена намеса на хора, 

сгради, съоръжения и автомобили; 
- При определяне на регулационните граници на курорта в чертите му да се включат 

предимно незалесени територии- поляни, ливади, пасища- 700дка; 
- Структурата на курортният комплекс да бъде в четири ядра-Център, Крива река, 

хижа Попови ливади, Младежки отдих; 
- Максимално уплътняване на вече застроените терени в рамките на действащите 

нормативи; 
- Брутната гъстота на обитаване да бъде в границите от 25 до50 чов./ха., средната 

етажност-1.5 етажа, максималната-до 3.5 етажа. 
Общата усвоена територия на курорта е около 170дка., от която 110.9дка е в 
строителни граници. Изградените обекти са с капацитет 1200 легла, включващи 148 бр. 
вили с 592 легла. Изградени спортни обекти липсват.Извън строителните граници на 
курорта остават 71 бр. вили с режим на изграждане в горска територия. 
Застроителният план предвижда  легловата база на курортния комплекс да бъде 3134 
легла от които1974 нови, разпределени по видове  нови подслони: хотели-540, 
ваканционно селище-460, почивни домове-86, младежки отдих-150, къмпинг-60, 
индивидуални вили-154 легла. Легловата база в  ядрата е разпределена както следва: 
-     ядро Център - 1650 легла; 
- ядро Крива река - 680 легла; 
- ядро хижа Попови ливади - 120 легла; 
- ядро Младежки отдих – 410 легла. 
Автомобилното движение за обществен и личен транспорт има достъп до курорта с 
отклонение от IV-класния път Гоце Делчев – Катунци. 
В баланса на територията зелените и площите за спорт са 64,3%от общата площ на 
курортния комплекс. 
 
-Кадастрален план за м. Попина лъка и м. Туричка черква-
М1:500;(1995г.)ИКОРЕН,София 
Основните технико-икономически показатели за м. Попина лъка са: 
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-Брой обитатели съществуващо положение-1120; проектно-3150бр. 
-Застроена площ съществуващо положение-10080м.кв.;проектно-14360м.кв. 
-Средна етажност съществуващо положение-1.47бр.;проектно-2.11бр. 
-Плътност на застрояване съществуващо положение-35.61%;проектно-13.40% 
-Застроена площ съществуващо положение-10080м.кв.;проектно-14360м.кв. 
-Средна етажност съществуващо положение-1.47бр.;проектно-2.11бр. 
-Плътност на застрояване съществуващо положение-35.61%;проектно-13.40% 
-Застроителен и регулационен план Вилна зона”Върбите”гр.Кресна 
(1994г.)-Отдел ТСУ при ОбА гр.Кресна. 
Плана е одобрен със Заповед255 от 23. 06.1994г. на Кмета на община Кресна. Със 
Заповед 929 от 19.10.1988г. на Председателя на Асоциация Горско стопанство и горска 
промишленост, въз основа на чл.9 от Закона за горите, се изключват от ДГФ 71 дка 
площи, от които 40 дка в м. Върбите и 31дка в м. Грънчар в землището на гр. Кресна, 
които площи се предоставят на общински народен съвет гр. Кресна. Заповед105 от 
31.03.1993г. на Председателя на Комитета по горите изменя горната заповед и 
изключва от ДГФ по- малка площ-50.4дка. 
Баланса на територията включва индивидуални сгради (28 бр. съществуващи,66 бр. 
проектни ),обществени сгради,комуникационно-транспортна мрежа и зелена система. 
Съществуващата площ е 12885м.кв. Проектната площ е 21115м.кв., а общата площ на 
Вилна зона “Върбите” е 34000м.кв.От всички страни зоната граничи с гори и земи на 
ДЛ гр.Кресна. 
 
1.6.1.16. Лесоустройствени проекти за държавни лесничейства в 
контактната зона на Национален парк ”Пирин”за последният 
десетгодишен ревизионен период.  
-ДЛ  ”Разлог”; 
-ДЛ “Добринище”( 2001г.)-АГРОЛЕСПРОЕКТ АД ; 
-ДЛ ” Места “, ДЛ “Гоце Делчев”,ДЛ”Катунци”, ДЛ”Мелник”, 
-ДЛ”Сандански” ( 1997г)-АГРОЛЕСПРОЕКТ-АД; 
-ДЛ”Цапарево”; 
-ДЛ”Кресна”(1998г.)-АГРОЛЕСПРОЕКТ АД 
-ДЛ”Симитли”(1999г.)-АГРОЛЕСПРОЕКТ АД. 
Да се допълни фирма-изпълнител и година на проекта. 
 
1.6.1.17.Други разработки и програми свързани с регионалното развитие и 
туризма във връзка с парка. 
-Проучване на туристическото развитие на общини Банско и Разлог. 
Туристическо търсене и влияние  на туризма върху местната икономика-
Програма за развитие на ООН( UNDP ) в България,(1996г.) 
-План за управление на околната среда на курортни зони БАНСКО и БОРОВЕЦ-
Програма ФАР-МОСВ  (1996г.) 
-Стратегия за развитие на туризма в община Гоце Делчев и региона(Програма 
РЕМДЕП) 
-Общинска програма за кандидатстване с проекти за средства по програмите на 
Европейския съюз-община Сандански  
Програмата съответства на целите залегнали в Стратегията за развитие на община 
Сандански. Залегнали са проекти, осъществяването на които е от важно значение за 
развитието на Общината. 
 
 
Програма “Екология” 
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Проектите са за изграждане и реконструкция на канализационни мрежи в селища от 
Общината, укрепване коритото на р. Струма и възстановяване и поддържане на 
биологичното разнообразие.Предвижда се повдигане нивото на подпочвените води в 
района на градския парк, чрез построяване на 6 бр.хидротехнически прага на 
р.Санданска Бистрица.Няма изготвен работен проект. Предвижда се намаляване на  
откритите пространства в парковите площи  и намаляване на водопотреблението. 
Програма”Изграждане на канали за напояване” 
Целта е да се адаптира управлението и използването на водите и площите за напояване 
към провежданата реформа в земеделието, както и да се осигури икономически 
достъпна вода за напояване на водоползвателите и за устойчива експлоатация на 
природните ресурси. 
Програма”Изграждане на полски селищни и междуселищни пътища” 
Цели се подобряване на инфраструктурата, което ще доведе до подобряване на 
условията на живот и развитието на селския туризъм. 
Програма”Залесяване” 
Проектите включват залесяване по поречието на р. Струма, залесяване на опожарени 
площи от горския фонд, както и противоерозионни залесявания. 
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1.7.1 ЗОНИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И 
РЕЖИМИ ОПРЕДЕЛЕНИ С ПАРКОУСТРОЙСТВЕНИЯТ 
ПРОЕКТ НА НАРОДЕН ПАРК “ПИРИН” 
Парковата територия е зонирана в три основни зони: 
-Територии с режим  на строга защита 
Включва резерватните площи-6092.8ха-16.0% 
Разрешено е преминаване на групи до 20 човека по определените маршрути с водач. За 
индивидуални туристи без водач се предвижда преминаване по маршрута Беталовото-
хижа Яворов-Разложки Суходол-Кончето-хижа Бъндерица. Броя на туристите се 
предвижда да се контролира от посетителски център”Беталовото” 
През резерват”Юлен” се допуска маршрут от хижа Демяница-Стражишки езера- 
хижа Безбог.При подходите на тези маршрути са предвидени информационни табла  
със схема на резервата, характеристика и начин на поведение. 
-Територии с режим на временен статут на строга защита 
Обособени са в алпийската и субалпийската част от масивите на върховете Орловец, 
Хлевен, Бойков връх, включително циркусите на Каменишките и Корнишките езера. 
Определен е за 10 годишен период резерватен режим, който може да бъде нарушен 
само при екстремни ситуации-пожари, каламитети, масови ветровали.Площта на зоната 
е1178.8ха-3.1% 
-Територии с направляван режим 
Предвижда се целенасочена човешка намеса в зависимост от предназначението на 
подзоната.Площта на цялата зона е 30901.7ха-80.9% 
Зоната с направляван режим включва четири подзони: 
-Защитени територии запазващи статута си; 
Включени са обявените със Заповед природни забележителности, исторически места и 
вековни дървета. Определен е режим на опазване на автентичната природна среда в 
историческите места и запазване феноменалността на природните 
забележителности.Площта на подзоната е 51.1ха-0.2% 
-Територии със защитни функции; 
Включват се площи с водоохранни функции- множество водосбори, осигуряващи 
питейна вода за населените места в предпарковата и преходна зони както и за обектите 
за отдих в парка.Със защитни функции са и противоерозионните гори в горната 
граница на гората, горите на урвести и каменливи терени, ерозирани 
площи,нелесопригодни площи обрасли с дървесна и храстова растителност. 
В част от териториите със защитни функции са обособени райони в които е разрешена 
ограничена паша 3182.5ха-10.3% 
-Територии с рекреационно-туристически функции на природният ландшафт. 
Обособени са в райони с вече изграден леглови фонд, съоръжения за спорт, 
традиционни туристически маршрути. Главен рекреационен център в северната част на 
парка се явява територията обхващаща базите за отдих в м. Чалин валог, 
мИкрище, м. Уплето с прилежащите ски-писти и обслужващите ги лифтове и ски-
влекове.Териториите за туризъм обхващат прилежащите площи на туристическите 
маршрути и обслужващите ги туристически хижи, къмпинги и заслони. Площта на 
подзоната е 15988.6ха-51.7% 
Запазва се традиционния характер на ски-зоната”Банско”като обект за масов спорт. 
Не се разрешава изграждането на нови ски-писти. 
-Територии с традиционен режим на селскостопанско ползване. 
Обхващат терените на високопланинските пасища.Предвижда се паша  при спазване  
на изисквания за опазване на уникалната природна среда, разработени в самостоятелна 
част”Паша” Разрешените за паша площи са 2333.6ха-7.6%. 
Предпаркова зона ; 
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 Обхваща прилежащите площи граничещи с Народния парк. Тук са изградени или се 
проектира разширяване на существуващи бази за отдих, които ще играят роля и на 
изходни пунктове към високите части на планината. Развиват се горско и 
селскостопански дейности,строителство на инфраструктурни съоръжения и др. 
оказващи силно влияние върху парковата територия. 
Преходна зона; 
Обхваща останалата част от естествените граници на Пирин планина и съседните 
територии, които са социално-икономически свързани с парка.Зоната се ограничава на 
север от пътя Симитли-Предел-Разлог-Банско-Добринище, на изток от р.Места, на 
югоизток и юг от пътя Гоце Делчев-Катунци-Сандански, на запад от р.Струма до 
гр.Симитли. 
Режимът за тази зона е препоръчителен и включва изискванията за устойчиво ползване 
и  развитие. 
 
1.7.1.1 Нарушения на режимите 
Територии с режим на строга защита 
При теренно-проучвателните работи за биосферния резерват”Баюви дупки-
Джинджирица”и резерват”Юлен”, както и по данни на Дирекцията, не са констатирани 
нарушения на режима.Движението става по маркираните пътеки.Няма регистрирани 
случаи на бракониерска сеч. Спазва се забраната за паша. Не се констатира 
строителство. 
Констатации изискващи неотложни мерки: 
Липсва информационна система за двата резервата и прецизно маркиране на 
границите.Допуснати са съществени нарушения  от бракониерска сеч непосредствено 
до северозападната  граница на биосферния резерват”Баюви дупки-Джинджирица”.Тук 
биосферният резерват опира  с площи на ДЛ”Разлог.Да се въведе ограничителен режим 
за движение по тази граница и с оглед на допуснато вече строителство на ВЕЦ на Бяла 
река до биосферния резерват. 
Територии с режим на временен статут на строга защита 
Територии с направляван режим: защитени територии запазващи статута си; територии 
със защитни функции; територии с рекреационно-туристически функции на 
природният ландшафт; територии с традиционен режим на селскостопанско ползване;  
-В териториите с направляван режим със защитни функции, главно във водоохранните 
площи и  разрешените за паша,се наблюдават несъответствия за режима в следните 
аспекти: 
Не са спазени на много места санитарно-охранителните зони и изискванията към тях за 
речните водохващания и каптажи. В разрешените за паша площи, както и в 
териториите с традиционен режим на селскостопанско ползване, има сезонни 
постройки и оборудване в лошо санитарно-хигиенно състояние.На територията на 
зоната се наблюдават изоставени и полуразрушени сгради използвани в близкото 
минало като обори,мандри, сгради за нуждите на горскостопанските дейности и др. 
-Нарушенията в режима на териториите с рекреационно-туристически функции са 
свързани със следните аспекти:  
Нерегламентирано навлизане с леки автомобили и паркиране. Наблюдава се в района 
на “Пикника”, както и безразборно паркиране в ограденото дворно пространство на 
хижа”Бъндерица”. Съществено нарушение е строителство в разрез със законовите и 
нормативните изисквания за тази зона в националния парк, което се констатира в 
парков район”Безбог” 
 
1.22.1.1.Оценка на функционалното зониране 
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- Финкционалното зониране по Паркоустройствен проект за Народен парк 
Пирин(1993г.), прилага принципите за приоритетност на консервационните 
основания за територията; + + + 

- ПУП определя Парка като обект по критериите и  режимите на национален парк- II 
категория по IUCN, с територии на строга защита-16.0%(23.9% в ППП) от общата 
площ, временен статут на строга защита-3.1% и направляван режим -80.9% от 
площта на Народния Парк; + + + 

-     За дългосрочното опазване на екосистемите и техния генетичен фонд са обособени 
резервати, опазващи най-голямото биологично разнообразие; + + + 
- На Дирекцията на Парка се определят функции да осъществява и координира, 

охранни,  научни, просветно-образователни и рекреационно-туристически задачи; + 
+ +  

- Разработеното функционално зониране, обхващащо прилежащите територии на 
Парка включва контактна и преходна зона, развивайки изискванията за Биосферен 
резерват  НП Пирин; + + + 

-     През 1992г. се предлага разширение на НП Пирин с 30652,7ха. Освен площи от       
Пирин планина  се включват и земи на планината Славянка в границите на РБългария. 
+ + +  
- Определянето на оптималните граници на НП Пирин е поставено в зависимост от 

изключителното многообразие на компонентите на природния комплекс което е 
определило и разнообразието от режими на стопанисване и охрана на природната 
среда.+ + +  

- На територията на предлаганото разширение преобладават насажденията от 
естествен произход, които заемат 85.3% от площта заета с гори.  От насажденията 
преобладават чистите букови следвани от бялборовите и смесените иглолистни. + + 

- В предлаганите граници се включват  Резерватите Ореляк, на който се предвижда 
разширение на площта и биосферния резерват Алиботуш, природната 
забележителност Пиростията и Водопада.+ + + 

- Новите граници осигуряват по-голяма представителност на биологичния фонд, 
както и по-голяма численост на отделните видове.+ + + 

- В утвърдените планови документи до 1996г. за устройство  на НП Пирин режимите 
и дейностите   са  определяни съгласно стратегическите цели за развитието на 
Защитените територии и отговорностите на Р България. Определят се като  
целесъобразно строги режими. Тези режими са били съблюдавани от 
стопанисващите органи и местната власт. + + + 

- Зонирането и режимите определени от Паркоустройственият проект от 1993г. 
изпреварващо съотвестват  на основните изисквания и  предназначението, целите, 
зоните и режимите на категорията Национален парк, въведена от ЗЗТ- 1998г. + +  

- Основната част от допълнително възлагани и приетите планове и технически 
проекти  третиращи площи от Парка след 1996г  са  в  разрез с действащият ПУП,  
действащия Закон за защита на природата и след 1998г. Закон за защитените 
територии. - - - 

- Приетите ТУП на туристическа и ски-зона с център гр. Банско-Окончателен 
проект,м. ноември 2000г. и последващи частични технически проекти(2001г.) 
променят утвърдени капацитети от ПУП, предвиждат ново строителство на 
съоръжения и сгради, унищожават гори и ландшафт на обект под закрила на 
националното ни законодателство и международни ангажименти на Р България по 
Конвенция за опазване на световно културно и природно  наследство. - - -  

-     Проектите за водоснабдителната инфраструктура  на парка: План за вододайна зона 
Арнаут дере-старо водохващане, Проект-Санитарно-охранителни зони на алпииско 
водохващане на р. Гергиица м. Буката, 2001г.,  Водохващане на р. Гергиица м. Буката, 
землище гр. Кресна, 2001г.,  ТП за санитарно охранителни зони около дренажни 
водохващания  Разкола и  Пещерата  за водохващане на гр. Кресна 2001г.  отговарят на  
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действащото законодателство за вододайните и санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците за питейно водоснабдяване.+ + +  
- Осъществени  са частично предвижданията  на действащия ПУП за създаване на 

мрежа от информациони и посетителски пунктове и центрове, офиси на Парковата 
администрация разсредоточени при главните и второстепенни подходи към Парка. 
+  

Определените с Паркоустройствения проект за Народен парк функционални зони, със 
съотвестващи режими, отговарят на критериите, предназначението, целите, зоните и 
режимите за национален парк определени със Закона за защитените територии. 
Международният статут на Народния парк е определен през 1977г., когато паркът е 
включен в “Листата на ООН на националните паркове и другите защитени територии”, 
а резерватът”Баюви дупки-Джинджирица” е в списъка на биосферните резервати към 
Програмата на ЮНЕСКО”Човек и биосфера’.През 1983г.паркът е признат от ЮНЕСКО 
за обект към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. 
Народния парк в Паркоустройствения проект е разработен като”национален парк” в 
съответствие с тогава действащия национален Закон за защита на природата и 
определящата роля на международния статут на парка. Поставените с проекта цели 
отговарят на целите които осъществяват националните паркове, а това са с приоритет 
консервационните, научни, просветно-образователни и рекреационно-туристически 
функции. 
Съгласно чл.19 на ЗЗТ”В националните паркове се обособяват следните зони: 
-резервати и поддържани резервати; 
-туристическа зона; 
-зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете 
и спортните съоръжения; 
-други зони съобразно конкретните условия в парковете. 
Съпоставянето на функционалните зони определени с Проекта и изискванията на ЗЗТ 
показва съвместимост и възможност за адаптиране. Детайлната актуализация след 
преглед на данните, характеризиращи абиотичните фактори, биологичните показатели, 
видовете ландшафти, културната и социално-икономическа характеристика, 
последвани от оценки на екологичните и социално-икономическите условия е основа за 
зониране на територията в Плана за управление. 
Прегледа на определените забрани и допустимите дейности в режимите на 
функционалните зони на Паркоустройствения проект показва определено по-строги и 
ограничителни мерки свързани със строителство на сгради и съоръжения в сравнение с 
определените от ЗЗТ. 
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VІ.1. ФАКТОРИ  ЗА  ФОРМИРАНЕ  НА МЕСТНИЯ КЛИМАТ 
 

Рила и Пирин заемат средната част на Рило-Родопския масив в границите на 
територията на РБългария. В орографско и морфоложко отношение те се различават 
рязко от останалите части на масива. Преди всичко това са най-високите планини в 
страната, чиято средна височина достига 1300 м, а високопланинският пояс (над 1600 
м) заема 32% от тяхната обща площ. Пирин планина като морфоструктурна единица се 
издига в средната част но Рило-Родопския масив между грабеновите долини на р. 
Струма и Места. Главното орографско и хидрографско било се простира от северозапад 
към юг-югоизток и лежи по-близо до североизточните поли на планината. От Рила е 
отделена от седловината Предел (1140 м), а на юг завършва при Парилската седловина 
(1170 м), която я отделя от граничните планини Славянка и Стъргач. В морфографско 
отношение Пирин планина се разделя на три неравномерни по площ и различни по 
облик дяла: Северен, Среден и Южен. 
 Северният дял на Пирин се простира между седловините Предел и Тодорова 
поляна (1710 м). В границите на Северен Пирин ясно се обосновават в морфоложко 
отношение две части: северна част – остро, изградено от мрамор Вихренско било ( с в. 
Вихрен – 2915 м, Кутело – 2908 м, Бански и Разложки Суходол), по източния склон на 
което са вкопани дълбоките и безводни циркуси Бански Суходол, Баюви дупки и 
Казаните, и южна част – гранитно било, на което се издигат върховоте Бъндеришки 
чукар (2737м), Момин двор и др. Тези две твърде различни по своя облик части на 
Северен Пирин се разделят чрез седловината Кабите и троговите долини на 
противоположните реки Влахина и Бъндерица. Дълбоко всечените долини на реките 
Влахина, Санданска Бистрица и Пиринска Бистрица (притоци на Струма) и реките 
Демяница и Ретиже (притоци на Места) разчленяват тази част на Пирин на няколко 
странични рида – мраморното Синанишко било и гранитното Каменишко било на 
югозапад и гранитното Полежанско било на североизток. 
 Среден Пирин е ограничен между седловините Тодорова поляна и Попови 
ливади. Той е сравнително по-нисък (най-висок връх Ореляк – 2099 м). 

Южен Пирин е най-ниският дял на планината. Простира се между седловината 
Попови ливади и Парилската седловина. Заобленото му било е почти на нивото на 
седловините в Северен Пирин (в. Свещник – 1973 м). 
 Климатичните условия се определят главно от сравнително голямата надморска 
височина. Топлинните и валежните условия, формирани под действие на 
радиационните и циркулационните фактори, се оказват сложно повлияни от 
въздействието на разнообразно съчетаните релефни форми, склонове с различен наклон 
и ориентация, почвена и растителна покривка. Изучаването на режима на климатичните 
елементи в планините е затруднено и поради недостига на метеорологични станции. За 
настоящото изследване са използвани данни от наблюдения върху валежите в общо 16 
дъждомерни станции, от които само 5 са в чертите на НП Пирин (таблица 1).  

Нископланинският пояс (с височина 600-1000 м) заема около 16% от общата 
площ на планината, среднопланинският пояс (1000 – 1800 м) и обхваща площ около 
40%, а над 1800 м се намира високопланинският пояс на планината (44 %). 

 
 
VІ.2  КРАТКА КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НП ПИРИН 

 
Главните особености на климата в планината са понижението на температурите 

с надморската височина и увеличението на валежите. Спадането на температурата с 
надморската височина е по-добре изразено през лятото, което води до по-малки 
годишни амплитуди на температурата в сравнение със съседните котловини. 
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 Пирин планина попада в континентално-средиземноморската климатична 
област. Тази климатична област е характерна със зими, които са меки итопли но и с 
чести, и обилни валежи. Лятото е слънчево и горещо. Характерът на климата тук се 
определя най-често от средиземноморските циклони. Тяхното проявяване е най-често 
през късната есен и зимата. Лятото често е под влиянието на “азорският максимум”, 
поради което то е сухо и горещо. 
 Територията на НП Пирин е разположена в три различни по своите особености 
климатични района (Ст.Станев,1991). Южната част на парка с надморски височини до 
1000 м попада в Мелешевско-Пиринският нископланински подрайон, където зимата е 
знечително по-студена в сравнение с долината на р.Струма, разположена на север и 
запад от склоновете на Пирин планина. Източните и част от северните склонове на 
планината с надморска височина до 1000 м попадат в климатичния подрайон на 
долината на р.Места, който е характерен с по-прлодължително задържане на снега и с 
по-хладната пролет. Централната част на Пирин планина, където е обособен НП Пирин, 
и която има надморска височина над 1000 м попада в планинският климатичен 
подрайон. Характерно за този под-район е че зимата е с по-високи температури в 
сравнение с останалите планински райони на България (Стара планина, Витоша и др.). 
В този район са и местата с най-дебела снежна покривка (до 160-180 см.). Тук ежегодно 
се формират и падат снежни лавини. Пролетта е хладна, а в местата с надморска 
височина над 1800 м има и зимен характер. Лятото е прохладно и дневните 
температури на височина над 1600 м рядко надвишават 16-18 оС. Есента настъпва рано 
и е малко по-топла от пролетта.  
 
 Особеностите на климата се представят с характерни оценки на 
метеорологичните елементи като слънчева радиация и продължителност на слънчевото 
греене, температура на въздуха, влажност на въздуха, валежи, вятър, облачност и др. 
Числените стойности на тези характеристики са определени по данните от 
наблюденията в общо 16 дъждомерни и метеорологични станции. От тези станции само 
5 са разположени в очертанията на НП Пирин, от които 1 е метеорологична, а 11 
станции са разположени извън парка, но в същата климатична област (таблица 1). 
 
VІ.2.1 Слънчева радиация. 

 
Слънчевата радиация, пряка и сумарна, нараства с надморската височина. 

Разликата между лъчистата енергия в планинските и непланинските места е най-голяма 
през зимата, когато високите части остават над равнището на ниската облачност и 
приземните температурни инверсии. Във високопланинските части на страната средно 
годишните стойности на сумарната слънчева радиация са по-високи от тези в по-
ниските части и достигат до 13-15 MJ/m2. Слънчевата радиация достига своя максимум 
през юли (над 2000 м е около 18-20 MJ/m2), като тази стойност е 3-4 пъти по-голяма от 
стойностите през януари. Местните фактори оказват голямо влияние и трябва винаги да 
се отчитат. Например, слънчевата радиация на много стръмните, южни склонове почти 
винаги е максимална интензивност. 
 
VІ.2.2 Слънчево греене. 

 
Продължителността на слънчевото греене през отделните сезони се определя от 

астрономически фактори, от особеностите на атмосферната циркулация (проявени чрез 
режима на облачността), както и до известна степен от орографските условия. Поради 
по-голямата облачност и закритост на хоризонта планината се характеризира със 
сравнително малки годишни суми на слънчево греене от 2100 до 1900 h в зависимост от 
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височината и изложението. През декември и януари, поради по-малката облачност в 
планината е по-слънчево в сравнение с непланинските райони. Поради това, докато за 
значителна част от страната през зимата продължителността на слънчевото греене 
представлява 10-12 % от годишната сума, в планинските райони се изменя от 12 до 15 
% за най-високите части. В началото на пролетта в планинския район слънчевото 
греене вече е по-малко отколкото в непланинския. Това е резултат от увеличаване на 
облачността в планината, докато в непланинската част тя бързо намалява. 
Увеличаването на облачността в планината е свързано както с повишаване нивото на 
ниската облачност, така и с развитието на конвективна облачност. През април сумата 
на слънчевите часове се изменя от 170-190 h в ниско- и среднопланинските части и до 
130-140 h във високите части. През юли продължителността на слънчевото греене 
достига до 210-230 h в най-високите части на планината. Максимумът на месечните 
суми на продължителността на слънчевото греене съвпада с минимума на облачността 
през август и е 220-240 h. През есента разпределението на продължителността на 
слънчевото греене отново се изменя. През септемри в непланинската части около 
Пирин все още е по-слънчево, поради по-малкото увеличение на облачността в тях, в 
сравнение с планинските части. През октомври тези разлики намаляват , а на места 
почти изчезват. През ноември и декември планинските райони вече са по-слънчеви от 
непланинските. Годишната амплитуда на продължителността на слънчевото греене е 
по-малка в по-високите части на планината (130-150 h) в сравнение с тази в по-ниските 
части (до 1000 м), където тя е около 180-200 h. Това се дължи на увеличаване на 
продължителността на слънчевото греене през зимата и намаляването й през лятото. С 
ясно изразен годишен ход е броят на дните без слънце. Най-много тези дни са през 
зимата (до 15-16), а най малко през лятото (до 9-11). В отделни планински места дните 
без слънце през лятото не се случват всяка година. 
 
 
VІ.2.3. Температура на въздуха. 
  
 Годишната температура на въздуха се изменя от около 9-10  ОС в 
нископланинската част, 5-7 ОС в среднопланинската до 2-3  ОС в най-високите части 
(Банско – 9.3 ОС, Попина лъка - 7.1 ОС, х.Вихрен – 3.5 ОС). Най студен месец е януари, а 
най-топъл юли. Температурната амплитуда намалява от около 20-21 ОС в 
нископланинската част до 17ОС във високопланинската. Денонощният ход е с минимум 
в часовете преди изгрев слънце (7-8 часа през зимните и 4-5 часа за летните месеци) и с 
максимум в следобедните часове (13-15 часа). Месечната амплитуда (разлика между 
средномесечната максимална и минимална температура) се характеризира със слабо 
сезонно изменение в сравнение с по-ниските части. Свободната атмосфера във 
височина и наклонът на терена са факторите, които възпрепятствуват значителното 
прегряване на въздуха през деня и силното му изстиване през нощта. Годишният ход на 
температурната амплитуда е с минимум през декември и януари (когато облачността е 
най-голяма) и максимум през юли и август (когато облачносстта е най-малка).  

С увеличаване на надморската височина над 1000 м температурата се понижава 
по-силно през лятото и по-слабо през зимата, поради което годишната амплитуда е по-
малка в по-високите части на планината. Зимата е общо взето, студена, със средна 
януарска температура от около минус 2 до минус 5ОС. Лятото е хладно, със средна 
температура за повечето среднопланински места 14-16ОС, за високите части 9-11ОС. 
През зимата  средномесечните максимуми са над 0ОС за нископланинската част (около 
3-5ОС) и среднопланинската (1-3 ОС) и под нулата във високопланинската част (минус 1-
2 ОС), на х Вихрен минус 1ОС. Средномесечните минимуми са подчертано отрицателни 
през зимата (на х Вихрен -8ОС), положителни през лятото (на х Вихрен 8ОС). 
Изменението на есктремните температури с надморската височина се влияе силно от 
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теренните форми и закономерностите не са добре изразени. Съществува обща 
тенденция на понижение на екстремните температури с увеличение на височината, но 
определянето на вертикален температурен градиент е сериозно затруднено от голямото 
разнообразие на терена. Поради отсъствие на благоприятни условия за допълнително 
радиационно изстиване абсолютните минимуми не са така ниски, както в съседните 
котловини, дори когато става дума за много големи височини. Например на х Вихрен 
най-ниската измерена температура  е -23.5ОС, докато в Банско тя е -25ОС, а в Гоце 
Делчев - 31 ОС. В около 75 % от зимните дни се наблюдават температурни инверсии във 
въздушния слой до 2000 м надморска височина. Средната мощност на приземните 
инверсии е 350-400 м. Продължителността на задържане на инверсиите зависи от 
синоптичната обстановка и може да е от няколко часа до няколко денонощия без 
прекъсване. Летните средномесечни максимуми са в границите 24-27ОС, 19-23ОС и 15-
18ОС съответно за трите височинни пояса. Средните месечни максимални температури 
през юли и август са почти изравнени и са около 20 ОС на височина 1600 м и около 15 

ОС на височина 2000 м. И в трите височинни пояса есените температури са по-високи от 
пролетните, като разликата се увеличава над 1500 м.  Октомври е с 2-3ОС по-топъл от 
април. На височини над 1600 м средните месечни температури през март са все още 
отрицателни (от –1 до – 3ОС, на х Вихрен – 2.5ОС). Ноември също е по-топъл от март с 
3-4ОС. Пролетните максимуми достигат 17-20ОС, а над 1600 м са 10-13ОС. Есенните 
максимуми са с около 3-4ОС по-високи от тях.  

Периодът с устойчиво задържане на на средните денонощни температури под 
0ОС се разглежда като синоним на зимния период. В Пирин  неговата проява започва от 
височини 500 м нагоре. В нископланинската част той е 40-50 дни в зависимост от 
изложението (по южните склонове този период е по-малък), в среднопланинската 80-
130 дни, а във високопланинската от 130-140 дни до 220 дни.. Обратно на този период с 
увеличаване на надморскатата височина намалява периодът на устойчиво задържане на 
положителните температури. На височина около 700 м средната продължителност на 
устойчивото задържане на температурите над 0ОС е около 300 дни, на 1000-1200 м този 
период е вече около 260, а на надморската височина на вр. Вихрен - около 220 дни. 
Устойчивото задържане на температурите на 5ОС се изменя от около 220 дни на 
височина около 1000 м, до  към 150-170 дни на 1200-1400 м до 100-130 дни в най-
високите части на планината. Устойчиво преминаване на температурата през 15ОС се 
отбелязва само до височина 1600-1800м. Температурата се задържа устойчиво над 15ОС 
само в 50 дни на височини 1200-1400 м, докато на височина около 800 тази 
продължителност е около 100 дни. От съществено значение за продължителността на 
периода с устойчиво задържане на температурата над дадена граница е изложението, 
по южните склонове този период е с 30-40 дни по-голям от този по северните склонове. 
 
 
VІ.2.4  Влажност на въздуха. 

 
Атмосферното овлажнение най-общо може да се охарактеризира чрез 

относителната влажност. Въздухът е най-сух през лятото (август), когато 
относителната влажност се изменя от 60 до 75 % с изменението на надморската 
височина. Максимални месечни стойности се наблюдават през декември (на места през 
ноември) и се колебаят от 80 до 85 %. На подвеветрените склонове и по високите части 
на планината се наблюдават някои особености в хода на относителната влажност. Там 
амплитудата на годишните колебания намалява, също така има обръщане на годишния 
ход – преместване на максимума на влажността от зимата през лятото. Това обръщане 
се обуславя от развитието на възходящи въздушни потоци през топлото полугодие, 
което увеличава съдържанието на влага във въздуха, а от там – и на относителната 
влажност. През зимата процесът е обратен и в атмосферата преобладават низходящи 
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движения. При тях температурата на въздуха се повишава, а относителната влажност 
спада. Този процес се наблюдава главно в най-високите части на планината. 
 
 
VІ.2.5  Валежи. 

 
При сложните условия на пресечения релеф в планината валежите имат добре 

изразено изменение с изменението на надморската височина от една страна, в което 
доминира височинният фактор, съчетан с орографските особености. Отдруга страна 
тяхното разпределение е свързано и с изложението на планинските склонове по 
отношение на влажната въздушна маса. Годишният ход на валежите и особеностите на 
тяхното разпределение в пространството са тясно свързани и с особеностите на 
атмосферната циркулация. Годишните валежи се изменят в границите на 600-700 мм в 
нископланинските и до 1000-1200 мм в най-високите части. По-голямата част от 
валежите през зимата са от сняг, като на височина до 1000 м твърдите валежи са около 
70-90 % от общия валеж, а в по-високите части - 100 %. Средните годишни валежи за 
метеорологични и дъждомерни станции в района на Пирин планина са дадени в 
таблица 12. 

Най-големи са валежите през зимата и началото на пролетта, а лятото (главно 
неговата втората половина) е сезонът на най-малките валежи. Летните валежи са 
значително по-малки от тези в планинската част на Умереноконтиненталната 
подобласт, дори в най-високите части са по-малки от тези в Стара планина и Рила. В 
замяна на това зимните валежи са значително по-големи, като на височини над 1200-
1400 м падат валежи по-големи от тези във високите части на Стара планина. 

 
От голямо значение за разпределението на валежите е и изложението на 

склоновете. На наветрените и подветрените склонове едни и същи валежи падат на 
различна надморска височина. Зимните валежи по северните склонове представляват 
22-25% от годишната сума. Като правило през зимния сезон, когато поради 
специфичните синоптични обстановки  доминират по-влагоносните, идващи от юг и 
югозапад, въздушни маси, южните планински склонове, в случая наветрени, се 
отличават с по-големи валежни количества. Обратно, северните склонове са 
подветрени и по тях валежите са по-малки. Зимните валежи се изменят от 150 до 300 
мм (на Вихрен – 350 мм). Така на височина 600-700 м валежите по южните склонове са 
около 200 мм, докато същите валежи падат на около 1000 м по северните склонове на 
планината. Валежите през пролетта са по-големи от зимните и са 28-30% от годишната 
сума. Те се изменят с височината от 170 до 330 мм. Нарастването на валежите с 
височината е добре изразено и през лятото, като то е особено голямо в по-ниските и 
средни части на склоновете. В по-високите части летните валежи слабо се изменят с 
височината. Валежите през лятото се изменят с височината от 160 до 230 мм и са около 
22-25% от годишните.  

Годишната амплитуда на валежите е различна и до голяма степен се влияе от 
изложението. Тя е по-малка в сравнение с останалите планини и е 2-6% от годишната 
сума, само в най-високите части достига до 10%. 

Максималният денонощен валеж се изменя в широки граници и зависи главно 
от изложението на склоновете и от сезона. Средните максимални валежи са 30-50 мм, 
като в отделни години количеството паднал валеж за едно денонощие може да достигне 
100 дори 200 мм, главно през пролетта - началото на лятото и ноември-декември. 

Средно през годината вали в 80-90 дни, но в отделни валежни години дните с 
валежи могат да достигнат до 150 дни. За разлика от месечната сума на валежите тази 
характеристика почти не се влияе от надморската височина. Най-много валежни дни 
има през май и ноември, около 10-15, а най-малко през август-септември, 5-8. През 
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декември, януари и февруари в 50-70% от тези дни валежите са от сняг, а във високите 
части на планината тези валежи са изключително от сняг.  На височини над 1800 м през 
април и ноември броят на дните със сняг  е около 50-60% от общия брой на дни с 
валеж.  

В резултат на снеговалежите се образува снежна покривка. В планината поради 
ниските температури, снежната покривка не само се задържа непрекъснато през 
значителна част от зимата, но и става известно натрупване поради честите и по-
изобилни снеговалежи. Най-характерна и обща черта за планините е тенденцията на 
изместване на максимума на снегонатрупването с увеличаването на надморската 
височина от края на януари към средата на март. Тази особеност обаче е валидна за 
осреднени данни. През отделните зими в зависимост от атмосферната циркулация се 
наблюдава максимално увеличение на снежната покривка в началото, средата или края 
на сезона. Средният брой дни със снежна покривка се изменя от 20-30 в най-ниските 
части на планината до 120-160 дни в най-високите й части. Средната височина на 
снежната покривка се изменя в широки граници, както от десетдневие в десетдневие, 
така и в зависимост от надморската височина.  В по-ниските части (с надморска 
височина 700-800 м) натрупването на сняг започва средно през първото и второто 
десетдневие на декември. В отделни години снежна покривка може да се образува и по-
рано (второто-третото, дори първото десетдневие на ноември). През този период 
средната дебелина на снежната покривка е около 3 - 5 см. Максималното натрупване на 
сняг за тези височини е през третото десетдневие на януари, когато то достига до 10-13 
см. За височини 1000 - 1500 м натрупването на сняг започва през първото-второто 
десетдневие на ноември. Максималното натрупване е в средата и края на февруари, и е 
около 40-60 см. Максималното натрупване на сняг на височини над 2000 м е в края на 
март - началото на април и е около 140-160 см (Вихрен - 190 см). В отделни зими 
максималната снежна покривка може да достигне 250-350 см. В последните години 
(след 1980 г.) се отбелязва значително намаление на височината на снежната покривка.  
 
VІ.2.6  Вятър. 

 
В нископланинските и среднопланинските части посоката на вятъра е силно 

повлияна от орографията. През пролетта преобладаващата посока остава W-NW, но се 
засилва честотата на южните ветрове. През лятото се усилват северозападните ветрове, 
които преобладават по планинските върхове. През лятото се появява и планинско-
долинна циркулация. В началото на есента ветровете са все още както през лятото, но в 
средата й намаляват североизточните ветрове. В годишния ход на скоростта на вятъра 
се проследява определена закономерност – тя е най-голяма през периода февруари – 
март, а най-малка – през август–септември. През студеното полугодие, както и през 
цялата година най-голяма скорост на вятъра се наблюдава на откритите и незалесени 
планински върхове и хребети. Вследствие на закономерното увеличаване на скоростта 
на вятъра с височината, а също така в резултат на обтичането на планинските 
препятствия, средната месечна скорост на вятъра по тези места достига 10 m/s дори и 
повече. В същото време в орографски затворените форми на релефа тя е около 1 m/s 
(Банско 0.8 m/s). По високите върхове през зимата в около 20 % от дните ветровете са 
със скорост над 15 m/s, а в отделни случаи и над 35 m/s. През пролетта скороста на 
вятъра във високите части на планините продължават да е около 10 m/s, докато през 
лятото намалява с 2-3 m/s и е около 7-8 m/s. През лятото в средно-планинските и 
нископланинските части се проявява и планинско-долинната циркулация. През есента 
средната скорост на вятъра се увеличава отново като по откритите места достига 8-10 
m/s. Случаите с тихо време са най-малко през зимата и пролетта, но съществено зависят 
от изложението и защитеността на местността. През лятото и есента нараства броят на 
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тихите дни до 30-40 % в по-ниските части на планината до 10-15 % във високите й 
части. В най-високите части през цялата година случаите с тихо време са около 5-7 %. 

Честотата на силните ветрове (>14 m/s) в планинските долини и затворени 
форми на релефа е незначителна (около 1% от случаите с вятър). Броят на дните със 
силен вятър там е по-малък от 10 дни. По планинските била и върхове честотата на 
силните ветрове е много по-голяма. Те превишават 20% от дните в годината и по 
върховете достигат до 100 и повече дни. Най-много дни със силен вятър има през 
пролетно-зимния сезон, когато са до 3-6 пъти повече отколкото през лятото и есента. 
 
VІ.2.7.  Облачност.  
 

Изучаването на облачността е трудно поради недостига на метеостанции от 
една страна и поради сложното влияние на пресечения релеф върху образуването на 
облаци, изразено и в голямото разнообразие на облачността в планински условия. Това 
разнообразие се обуславя както от различната ориентация на склоновете, така и в 
зависимост от  преобладаващите влагоносни ветрове. 

Количеството и характерът на облачността са тясно свързани с атмосферните 
процеси. От степента на покритост на небето с облаци зависи основният приток 
лъчиста енергия, а от нея – протичането на редица процеси на Земята. Характерна 
особеност на облачността е изменението й с надморската височина. При 
средногодишните стойности на общата облачност в ниските- и среднопланинските 
части няма добре изразена зависимост на изменение с надморската височина, но над 
2000 м тя нараства. През зимата облачността е по-голяма в ниските части на планината. 
С издигане във височина облачността намалява, но във високопланинските части 
отново се увеличава. Това се дължи на факта, че през зимата 80 % от общата облачност 
е ниска, поради което по-високите части на планините се издигат над нея. От друга 
страна, в най-високите планински райони и по върховете при смяна на въздушната маса 
се създават благоприятни условия за кондензация, поради което там отново се 
наблюдава увеличаване на облачността. През пролетта не се наблюдава добре изразено 
намаление на облачността в нископланинската част. Извършва се преход от зимно към 
лятно  разпределение. Средната месечна облачност през пролетта е  5-7 бала.  
Увеличението на облачността е свързано както с повишаване на нивото на ниската 
облачност, така и с развитието на конвективна облачност. Планинските склонове 
играят съществена роля за подреждане и усилване на конвективните движения, както 
при обтичане, така и при планинско-долинната циркулация. Този ефект е особено 
добре изразен през топлото полугодие, което обяснява и летния режим на изменение на 
облачността с височината. Най-малка е облачността през м. Август, когато достига 2-4 
бала. През есента почти не се наблюдава такова изменение. През октомври облачността 
е 5-6 бала. 
 
VІ.2.8. Температурни условия през вегетационния период 
 
 Като се има предвид недостатъчния брой метеорологични станции, 
разположени в чертите на НП Пирин температурните условия през вегетационния 
период могат да се определят сравнително надеждно за две височинни зони - с 
надморска височина от 800 до 1000 м и с надморска височина над 1000 м. 
 За зоната с надморска височина от 800 до 1000 м средната начална дата на 
преход на температурата на въздуха над 5 оС е 15.04, а над 10 оС - 25.04. Средната 
крайна дата за устойчиво задържане на температурата на въздуха над  5 оС е 5.11, а над 
10 оС - 15.10. Продължителността на периода с трайно задържане на температурата на 
въздуха над 5 оС е 193 денонощия, а за задържгане над 10 оС е 173 денонощия. 
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  За зоната с надморска височина над 1000 м средната начална дата на 
преход на температурата на въздуха над 5 оС е 25.04, а над 10 оС - 05.05. Средната 
крайна дата за устойчиво задържане на температурата на въздуха над  5 оС е 25.10, а 
над 10 оС - 5.10. Продължителността на периода с трайно задържане на температурата 
на въздуха над 5 оС е по кратък от 183 денонощия, а за задържане над 10 оС е по-малко 
от 153 денонощия. 
 За условията на х.Вихрен (1970 м надморска височина) началната и крайна дати 
на преход на температурата на въздуха през 5 оС са съответно 09.05 и 13.10, а 
продължителността на периода с трайно задържане на температурата на въздуха над 5 
оС е 157 денонощия. Началната и крайна дати на преход на температурата на въздуха 
през 10 оС са съответно 21.06 и 29.08, а продължителността на периода с трайно 
задържане на температурата на въздуха над 10 оС е само 69 денонощия. 
 За надморска височина над 2200 м продължителността на периода с устойчиво 
задържане на температурата на въздуха над 5 оС е по-малка от 100 денонощия, а с 
устойчиво задържане над 10 оС е по-малка от 50 денонощия. 
 
VІ.3. Метеорологичен мониторинг и неговото развитие 

 
В таблица 12 е даден списък на метеорологичните и дъждомерни станции в 

района на Пирин планина. Само пет от тези станции са разположени в чертите на НП 
Пирин, а от тях само една (х.Вихрен) е метеорологична.  

В морфологично отношение Пирин е твърде разнообразен. Надморската 
височина, ъгълът на наклона на склоновете и тяхното изложение, закритостта на 
хоризонта и др. формират множество локални влияния, които способстват за 
формиране на значителни различия в климатично отношение за отделните части от 
парка. За съжаление за този твърде разнообразен район се разполага с твърде оскъдни 
климатични данни., особено за високите части от планината (над 1200 м надморска 
височина). Липсват първокласни метеорологични станции, поради което липсват и 
данни от преки наблюдения върху параметрите на слънчевото греене и слънчевата 
радиация. Не са достатъчни иданните за температурата на въздуха, валежите и др. 

 За по-пълното изучаване на климата и на климатичните ресурси на планината е 
необходимо да се увеличи броят на наблюдателните станции, а така също да се увеличи 
в оптимален размер и броят на наблюдаваните метеорологични елементи. За да се 
изучат различията в разпределението на валежите по време и пространство е 
необходимо да се разкрият поне още десетина дъждомерни пункта, като измерванията 
се организират съгласно изискванията на Световната метеорологична организация 
(СМО). Други основни климатични характеристики, които изискват допълнителни 
измервания и наблюдения са температура на въздуха, продължителност на слънчевото 
греене, слънчева радиация, вятър на височина 10 м над терена, влажност на въздуха и 
потенциал на изпарението. Тези елементи следва да се наблюдавата поне в още 3 - 4 
метеорологични станции разположени на територията на НП Пирин. Като се имат 
предвид изискванията на СМО за условията на високите планини броят на станциите и 
тяхното разположение съответства на изменчивостта на метеорологичните елементи. 
Гъстотата на станциите предварително могат да се оцени  на една на всеки 80 km2. При 
площ на НП Пирин от 403.49 km2 е очевидно, че броят на метеорологичните станции 
следва да се оцени на 5. Изграждането на станциите и организирането на 
наблюденията трябва да се извърши на основата на специален проект. Този 
проект трябва да бъде неразделна част от дейностите по организирането на 
управлението на НП Пирин. 

 
Като се има предвид опита по организирането и провеждането на 

метеорологичния мониторинг в опорната метеорологична мрежа на РБългария може да 
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се препоръча станциите да бъдаат разположени в близост до съществуващи хижи, на 
открити и достъпни места и едновременно с това представителни по отношение 
изменчивостта на метеорологичните елементи, както следва: х.Гоце Делчев (1450 м), 
х.Демяница (1895), х.Вихрен (1950), х.Без бог(2237),х.Яворов(1740), х.Синаница (2200), 
х.Бъндерица (1810), х.Пирин (1640), х.Тевно езеро (2515) и х.Беговица (1750 м). 
Изборът на класа на станцията следва да се проведе на основата на отчитане както на 
естествените физикогеографски характеристики за отделните пунктове, така и на опита 
от предходни наблюдения и изследвания и формираните от тях корелационни връзки. 
Дейността на всички станции на територията на НП Пирин следва да се организира и 
провежда под единно административно управление и при изпълнение на изискванията 
на СМО за организиране и провеждане на наблюдения на метеорологични елементи. 
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Пирин планина представлява хорстово-блокова високопланинска структура, 

част от т. нар. Рило-Родопски масив. Национален парк “Пирин” заема 
високопланинската част на северния й дял, който се отличава с добре развит алпийски 
релеф. 

Геоложката основа на планината принадлежи към Родопската надгрупа – 
метаморфни скали с предполагаема протерозойска възраст, изменени в условията на 
амфиболитов фациес и нагънати в няколко фази. Преобладават биотитовите шисти и 
гнайси, амфиболити, кварцити и мрамори.  Разкрити са в северните части на парка като 
най-голяма площ заемат мраморите на Добростанската свита (около 25% от 
територията).  

Палеозойски биотитови до амфибол-биотитови гранитоиди с предполагаема 
херцинска възраст са внедрени под формата на силове в нагънатите метаморфити на 
Родопската надгрупа. Разкриват се на малки площи по границите на парка.  

Горнокредни гранитоиди изграждат два ясно обособени плутона: 
Севернопирински и Безбожки. Първият е изграден от среднозърнести гранити с 
преходи към левкогранодиорити и кварцмонцонити. Разкрива се в северозападните 
части на парка. Вторият е изграден почти изцяло от порфироидни биотитови гранити 
до левкогранити. Разкрива се на широки площи в резервата ”Юлен” и Каменишкото 
било. 

Централнопиринският плутон заема почти цялата южна част на парка. Счита се, 
че има долноолигоценска възраст. Изграден е от дребно- до среднозърнести биотитови 
и амфибол-биотитови гранити и левкогранодиорити с многобройни дребни аплитови 
жили. 

Общо гранитоидите заемат около 55% от територията на парка. 
Само в най-ниската част на парка, при град Банско, се разкриват кватернерни 

наслаги под формата на наносни конуси. Ледниковите образувания са концентрирани в 
циркусите и ледниковите долини. Изградени са от чакъли, валуни и блокове от гранити, 
гнайси и мрамори. 

Тектониката на Пирин планина е резултат предимно на докамбрийски, 
херцински, алпийски и неотектонски движения. Главните докамбрийски гънкови 
структури в Северен Пирин имат посока север-северозапад – юг-югоизток. Алпийският 
строеж на планината се доминира от разломно-блокови движения и тектономагматични 
явления. В началото на миоцена следва епоха на планация, в резултат на която се 
образува главната денудационна повърхнина (пенеплен). Неотектонските движения 
имат също разломно-блоков характер, като са довели до значително нарушаване на 
пенеплена и пълно развитие на всички разломни зони, разделящи Пиринския хорст от 
заобикалящите го грабени. 

Релефът на национален парк “Пирин” се отличава с алпийски характер – силна 
разчлененост, големи наклони, наличие на високи била и дълбоки речни долини. Най-
високата му точка е връх Вихрен (2914 м. – трети по височина на Балканския 
полуостров), а най-ниската се намира на входа на парка при град Банско (950 м.). Над 
80% от територията на парка се намира над 2000 м.н.в.      

Съвременният релеф на Пирин планина се оформя през плейстоцена. През този 
период планината е обект на алпийски тип заледяване. То е свързано с глобалното 
застудяване на климата и протича паралелно със заледяването в Алпите. Снежната 
граница достига до 2200-2300 м.н.в. Всички ледникови форми на релефа днес попадат в 
границите на национален парк “Пирин”.  

Във високите части на Пирин съществуват 35 циркуса. Най-големи са 
Поповоезерният, Василашкият, Валявишкият и Бъндеришкият. По дъната и 
терасираните циркусни склонове се разполагат 186 високопланински езера. В 
мраморния дял на Северен Пирин циркусите са по-малки по площ, но по-дълбоки. 
Поради карбонатната геоложка основа там липсват езера. На места в сенчестите 
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склонове на циркусите със северно изложение са оформени снежници от вечен фирнов 
сняг – Големия Казан, Кутело, Бански Суходол. 

В резултат на удълбаване на циркусите билата между тях се превръщат в тесни 
и остри гребени – Кончето, Стражите и др. Над най-високите части на съседни циркуси 
се оформят пирамидални или конусовидни върхове – Вихрен, Кутело, Каменица и др. 
Под снежната граница през плейстоцена се спускат сравнително къси долинни 
ледници, които превръщат заварените речни долини в ледникови долини с характерния 
за тях U-образен напречен профил.  

Северен Пирин притежава ясно изразено централно и няколко странични била. 
От северозапад на югоизток по централното било се издигат върховете Пирин (2593 
м.), Баюви дупки (2820 м.), Бански Суходол (2884 м.), Кутело (2908 м.), Вихрен (2914 
м.). Това е най-високата част на парка. Характерни за нея са карстовите форми на 
релефа, развити в протерозойските мрамори. По дъната на циркусите са оформени 
десетки понори, пропасти и пещери. Големи площи заема голият карст.  

На запад от връх Гранитен (2669 м.) се отделя Синанишкото било (Георгийца, 
2598 м.), а на север от Възела (2620 м.) – Тодориното било (Тодорин връх, 2746 м.). На 
юг централното било се понижава на височина около 2600 м. На север от връх Момин 
двор (2715 м.) се отделя високото и разклонено Полежанско било (Полежан, 2851 м.), а 
на юг от Кралев двор (2680 м.) – Каменишкото било (Каменица, 2822 м.). Още на юг по 
централното било се издигат върховете Орловец (2668 м.), Железник (2673 м.), Хлевен 
(2645 м.) и Черни връх (2345 м.). Общо на територията на националния парк се издигат 
около 60 върха над 2600 м.н.в. 

Централното било играе и ролята на главен вододел на планината. На изток от 
него всички реки се оттичат в Места, а на запад текат притоците на Струма. 

Стръмните и високи склонове на планината в комбинация с дебелата снежна 
покривка през зимата създават предпоставки за образуване на лавини. Особено често 
това се случва през февруари и март по склоновете на високото мраморно било, 
Типиците, Войводски връх и Стражите.      
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I.Общи данни    
 
Развитието на карста в Пирин в т.ч  НП "Пирин" е свързано с разпространението на  
докамрбийските мрамори върху територията на планината. Интензивната проява на 
неотектонски движения, химическия състав на мраморите, тяхната напуканост и голямата 
сума  на валежите са предпоставили развитието на значителен брой предимно вертикални 
пещери. Според районирането на пещерите в България (Попов, 1976 ) територията на 
парка попада в т.нар. Вихренско-Синанишки пещерен район (402), който според 
цитирания автор обхваща площ от 57.2 км 2 и може да бъде поделен на два подрайона - 
Вихренски и Синанишки. В резултат на проведените от българските спелеолози 
дългогодишни експедиционни проучвания, до сега,  в посочения район са проучени и 
картотекирани общо 113 пропасти и пропастни пещери. 
 
II. Пещери във Вихренско-Синанишкия пещерен район 
 
II.1 Вихренски подрайон 
Вихренския подрайон обхваща пещерите в т.нар. карстово било на Северен Пирин. Той 
изцяло попада в границите на парка. Пещерите тук са вертикални са съсредоточени 
главно в циркусите, които могат да бъдат разглеждани като по-малки площтни единици , 
а именно:  Казаните; Бъндеришки; Каменитица; Бански суходол, и Баюви дупки. 
 
II.1.1 Циркус Голям и Малък Казан Каменитица 
Намира се в североизточния склон на вр.Вихрен съответно на 2400 и 1200 м.н.в. В него са 
изследвани посочените в (Табл.1) пещери. 
 

Име на обекта Дължин Дълбочин Карт.N
Вихренска пропаст 396 170 70
Вихрен 2 45 5 2023
Кутело 3 15 2.5 2024
Големият казан 1 9 +3 2956
Големият казан2 19 1 2957

Таблица 1. Пещери в Циркусите Малък и Голям Казан 
 
II.1.2. Бъндеришки циркус 
Ограничава се от билото свързващо върховете Вихрен, Овнати, Муратов, гребена 
Дончови караули, Бъндеришките чуки и част от билото на вр.Тодорка. Пещерите в 
циркуса са посочени в Табл.2. 
 

Име на обекта Дължина Дълбочина Карт.N
1. Бъндерица 243 126 507
2. Бъндерица 42 3 1472
3. Бъндерица 22 4 1473
4. Бъндерица 10 0 1474
5. Бъндерица 11 0 1476
6. Бъндерица 0 5 1477
7. Бъндерица 58 9 1478
8. Бъндерица 18 3 1479
9. "Хана" 18 0 1480
10.Бъндерица 10 0 2025

               Таблица 2. Пещери в Бъндеришки циркус 
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II.1.3 .Циркус Каменитица 
Разположен на североизточните склонове на Северен Пирин. Ограничава се от рида 
Стъпалата, част от главното било между върховете Каменица и Баюви дупки, рида 
Средоноса. Проучените там пещери са отразени в Табл.3.  
 

Име на обекта Дължина Дълбочина Карт.N 
1. Очите 0 15 894
2. Каменитица N 3 0 26 895
3. Снежница  N 4 0 13 896
4. Каменитица  N 5 0 13 897
5. Каменитица  N 6 0 13 898
6. Каменитица  N 7 30 18 899
7. Каменитица  N 8 0 50 900
8. Каменитица  N 9 0 26 777
9. Каменитица  N 10 0 23 901
10.Каменитица  N 11 0 24 902
11.Каменитица N 12 0 10 903
12.Каменитица N 13 15 7 904
13.Каменитица N 14 22 103 832
14.Каменитица N 1 6 18 40 906
15.Каменитица N 17 50 33 333
16.Каменитица N 18 15 11 907
17.Каменитица N 20 0 23 391
18.Каменитица N 21 22 16 334
19.Каменитица N 22 0 20 392
20.Каменитица N 23 30 22 335
21.Каменитица N 24 0 15 393
22.Каменитица N 25 18 12 336
23.Каменитица N 26 0 16 394
24.Каменитица N 27 44 18 337
25.Каменитица N 28 0 22 395
26.Каменитица N 30 0 12 396
27.Каменитица N 31 24 10 339
28.Каменитица N 32 0 65 397
29.Голямата яма N33 0 33 908
30.Каменитица N 34 0 27 398
31.Каменитица N 35 138 87 340
32.Каменитица N 36 0 18 399
33.Каменитица N 37 0 10 341
34.Каменитица N 38 0 15 400
35.Каменитица N 39 0 13 342
36.Каменатица N 40 0 11 401
37.Снежна 62 45 3863
38.Каменитица N 83 0 10 3865
39.Безименна N 42 0 18 402

 
Таблица 3. Пещери в циркус Каменитица 
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II.1.4. Циркус Бански Суходол 
Разположен е на Североизток от  едноименния връх. Граници: от СЗ - рида Котешки чал; 
от ЮЗ- Карстовото било и от ЮИ - Църномогилски чал. Данните са проучените пещери 
се съдържат в Табл.4.    
 

Име на обекта Дължина Дълбочина Карт.N 
1. Бански суходол N 25 49 40 2557 
2. Бански суходол  N 1 8 14 1083 
3. Бански суходол  N 2 5 31 1084 
4. Бански суходол  N 3 6 30 1085 
5. Бански суходол  N 4 10 33 1086 
6. Бански суходол  N 5 0 20 1087 
7. Бански суходол  N 6 8 33 1088 
8. Бански суходол N 41 0 0 529 
9. Бански суходол N 11 17 11 2562 
10.Бански суходол N16 11 10 2566 
11.Бански суходол N17 9 18 2567 
12.Бански суходол N18 16 10 2568 
13.Бански суходол N19 22 15 2569 
14.Бански суходол N21 28 16 2570 
15.Бански суходол N23 16 9 2572 
16.Бански суходол N7 13 13 2577 
17.Бански суходол N8 4 12 2578 
18.Бански суходол N31 29 0 3199 
19.Бански суходол N33 8 29 3200 
20.Бански суходол N20 10 8 2584 
21.Бански суходол N38 37 0 3202 
22.Бански суходол N39 0 10 3203 
23.Ригела 10 9 2955 
24.Палашица N 1 12 0 2026 
25.Котешкия чал 11 0 2251 
26.Окъденска пропаст 0 11 4173 
27.Бански суходол N13 41 68 4629 
28.Бански суходол N30 80 -118 2558 
29.Бански суходол N9 170 2561 
30.Бански суходол N14 0 -7  
31.Бански суходол N12 0 -6  
32.Бански суходол N26 0 -7  
33.Бански суходол N27 0 -7  
34.Бански суходол N28 7 -20  
35.Бански суходол N40 0 -9 528 
36.Бански суходол N41 0 -8 529 

 
               Таблица 4. Пещери в Циркус Бански суходол 
 
II.1.5. Циркус Баюви дупки 
Разположен на СИ от едноименния връх. Граници: от СЗ хребета Средоноса; от ЮЗ 
върховете Баюви дупки и Бански суходол и билната линия между тях; от ЮИ - ридът 
Котешки чал. Пещерите в циркуса са отразени в Табл.5.  
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Име на обекта Дължина Дълбочина Карт.N 
1. Баюви дупки №1 0 -14 3198
2. Баюви дупки № 2 0 -7
3. Баюви дупки №3 0 -7
4. Баюви дупки №4 22 -7
5. Баюви дупки №5 0 -6.5
6. Баюви дупки №6 0 -8
7. Байови дупки N7 0 14 3198
8. Баюви дупки №8 0 -5
9. Баюви дупки №9 0 -4
10.Баюви дупки №10 0 -4.5
11.Баюви дупки №11 0 11 3201
12.Баюви дупки №15 0 -20 905
13.Баюви дупки № 29 111 -80 338
14.Челюстница N17 0 103 3206
15.Баюви дупки N 20 18 10 3212

 
                Табл 5. Пещери в циркуса Баюви дупки 
 
II.2.  Синанишки подрайон 
 
Свързан е с разпространението на тясна ивица мрамори между т.нар Куртов (вълчи) рид и 
Сини връх (Синаница). Обхваща основно С-СЗ склон на вр.Шаралия. Пещерите са 
разположени в границата между 1650 и 1800 м.н.в. Имат естествен произход, но пресичат 
рудни жили, поради което са описани са от геолозите като средновековни (?) пещерни 
рудници. Специализирани археологически проучвания, с оглед изясняване на проблема 
не са правени! Данните за обектите в района са отразени в Табл. 6.  
 
 

Име на обекта Дължина Дълбочина Местност Карт.N 
1. Езерото 52 2 Разкола 2900 
2. Саксонската 119 31 Разкола 2779 
3. Мечата 32 7 Разкола 2778 
4. Разкола -1 16 0 Разкола 2770 
5. Разкола -2 16 4 Разкола 4320 
6. Пропаст"Алеко" 547 132 Разкола 4316 
7. Пропаст № 1 52 34.8 Разкола 2543 
8. Руйковата  пещера   120 24 Ревалото 1382 

                               
         Таблица 6. Пещери в Синанишкия подрайон 
 
III. Вторични карстови форми (образувания) в пещерите- обща 
характеристика 
Пещерите в НП Пирин са млади по възраст и са разположени предимно във 
високопланинския пояс. Както е видно от приложената информация тяхното развитие е 
предимно вертикално. Поради изтъкнатите причини в тях, като изключим единичните 
случаи, в тях не се срещат характерните за много български пещери вторични подземни 
карстови форми (сталактити, сталагмити и пр.).   
  
IV. Флористични и фаунистични данни 
Няма публикувани данни за извършени фаунистични изследвания в пиринските пещери.   
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В досегашните публикации отразяващи резултатите от извършените биоспелеологични 
изследвания в България (Guerguiev &Beron 1962, Beron&Gueorgiev& Beron 1967, Beron 
1972 и 1994) се съдържат само данни за фауната на следните 4 пещери: 
Вихренската пропаст (Циркус " Казана"), Каменитица №32, Каменитица № 33, в които са 
установени представители на семейство Limnephilidae (Trichoptera) - Micropterna 
caesareica Schmid, 1959 - регулярен троглоксен в българските пещери. 
В пропастта Бъндерица е установен само троглофилния паяк Leptyfantes rhodopensis, 
Drensky, 1931. 
Наличната информация предполага заключението, че пещерната фауна на пещерите в НП 
"Пирин" е слабо проучена! 
 
V. Оценка на пещерите като туристически ресурс 
От гледна точка на достъпността си пещерите могат да бъдат категоризирани в две 
основни групи: 
- за свободни туристически посещения - пещери, за чието посещение не са необходими 
специална подготовка и екипировка. 
- за специализирани посещения - пещери достъпни само за хора със спелеоложка 
подготовка и използването на специализиране средства. 
В този смисъл преобладаващата част от пещерите в района могат да бъдат обект само на 
специализирани посещения независимо от техния характер (спорт или научно-
изследователска дейност). 
Предвид на по-значителните си размери и сложната си морфология  няколко пирински 
пропасти представляват интерес и могат да бъдат основни обекти на организирани 
спортни посещения (хоби туризъм).  
Те са: 
Пропастта Бандерица (-125 м.) 
Пропастта Вихрен (-170 м.) 
Пропаст "Бански суходол"№30 (25 години "Академик") -(-118 м.) 
Пропаст "Бански суходол"№9 - (-170 м.) 
Пропаст "Каменитица №14 (-103 м.) 
Пропаст "Челюстница"№17 (Циркус "Б.дупки)- (-103 м.) 
Пропаст "Алеко" (Синанишки подрайон)- (-130 м.) 
 
Пещерите-рудници в Синанишкия подрайон могат да бъдат обект на организирано 
посещение на специалисти - историци и археолози работещи по проблеми на 
рудодобива през античността и средновековието. 
 
 
VI. Необходими бъдещи проучвания 
Информацията за пещерите в границите на НП "Пирин", разглеждана в контекста на 
съществуващия потенциал за развитието на карста в  планината, дава основание да се 
твърди, че проучването на подземните богатства там не е приключило. Провеждането на 
бъдещи, по-задълбочени и детайлни теренни изследвания със сигурност ще дадат нови 
резултати. 
Необходимо е бъдещите проучвания да бъдат насочени към решаването на няколко 
основни проблема: 
1. Детайлно проучване на флората и фауната в пещерите като част от биоразнообразието 
в района.Може да се извърши от съвместни  
екипи на Българската федерация по спелеология (БФСп) Зоологическият институт и 
Природонаучния музей при БАН. 
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2. Комплексно проучване на пещерите рудници в Синанишкия подрайон с оглед 
възможностите за тяхното експониране и използвани интересен обект за специализирани 
посещения. Може да извърши от БФСп и специалисти от АИМ - БАН. 
3. Провеждането на теренни експедиции за проучването на нови карстови обекти.   
4. Обработването и визуализирането на съществуващата и придобитата нова информация 
с помощта на GIS базирани на персонални компютри и интегрирани към системи за 
управление на релационни бази данни - създаването на информационен слой карст и 
пещери в Пирин с данни пряко касаещи бъдещият план за управление на парка. 
 
 
 
Ползвана информация: 
Главна картотека на пещерите в България.  
Душков, Д.(1982) Пирин - географски речник, НИ, С. 
Попов, Вл. (1976)Райониране на пещерите в НР България.- Проблеми на географията, т.2, 
кн.2, С.  
Gueorguiev,V., Beron, P.(1962) Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie.- Annales de 
speleologie, t.XVII.-Fas.2-2,  
Beron, P. ,Gueorguiev,V. (1967) Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. II. Resultats des 
recherches biospeleologiques de 1961 a 1965.-Известия на зоологическия институт с музей, 
кн.XXIV. 
Beron, P. (1972) Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. III. Resultats des recherches 
biospeleologiques de 1966 a 1970.- International Journal of Speleology, 4, 1972.  
Beron, P.(1994) Resultats des recherches biospeleologiques  en Bulgarie 1971 - 1994 et liste des 
animaux cavernicoles bulgares.- Serie Tranteeva - 1, Edition de Federation bulgare de 
speleologie. 
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Използвани съкращения: 
 
БДС Български Държавен Стандарт 

БИ Биотичен Индекс 

БПК5 Биохимична (Биологична) Потребност от 
Кислород 

БШПОБ Българо-Швейцарска Програма за 
Опазване на Биоразнообразието 

ГИС Географска Информационна Система 

GPS Global Position System 

DIN Германска Държавна Норма 

EN Европейска Норма 

ISO Международен Стандарт на 
Международна Организация за 
Стандартизация (International Organization 
for Standartization) 

МОСВ Министерство на Околната Среда и 
Водите 

НАСЕМ Национална Система за Екологичен 
Мониторинг 

НП  Национален Парк  

ПДК Пределно Допустима Концентрация 

ПУ План за Управление 

RETI Ритрален Екологичен Трофичен Индекс 
(modified by Merrit and Cummins, 1996) 

РИОСВ Регионална Инспекция по Околна Среда и 
Води 

ТИ Трофичен Индекс 

ХПК Химична Потребност от Кислород 
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1 Въведение 
 
Настоящето изследване е проведено от независима експертна група на основание на 
Договори за поръчки № 17, 18 и 19 Пирин/21.03.2002 г., възложени от фондация 
БШПОБ. Това изследване се явява продължение на изследването за качеството на 
водите, извършено от същия колектив  през 2001 г.  

Разработката се основава на Задание за разработване на план за управление на НП 
Пирин (април 2001 г.), на раздел 1.10 Хидрология и хидробиология (1.10.2 Хидрохимия) 
като в края на разработката са направени изводи и препоръки съгласно част 2: 
Дългосрочни цели и ограничения, част 3: Норми, режими, условия и препоръки за 
осъществяване на дейностите и част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване 
и ползване. Това комплексно изследване излиза до известна степен извън рамките на 
Заданието за да се покрият изискванията за интегрирана оценка и управление на 
водите съгласно българските и международни документи (Закон за Водите, 1999 г. и 
прилежащите му наредби; Рамкова Директива за води 2000/60/ЕС и др.), като това е 
съгласувано с БШПОБ. 

В разработката са участвали екип от 5 човека със следните специалности: 1 химик, 2 
хидробиолози, 1 алголог (хлорофил и фитопланктон) и 1 техническо лице. Полевите 
изследвания са извършени през м. юни  2002 г, като са направени сравнения с данните 
от м. август 2001 г. 

 
2 Цел 
 
Определяне на екологичния статус на поречията на повърхностните води (реки 
и езера) на територията на НП Пирин според изискванията на новото българско 
законодателство за води и Европейска Директива 2000/60/ЕС (Рамкова 
Директива за Води). 
 
3 Предметни цели 

• Биологична оценка на качеството на течащите води в района на НП Пирин чрез 
изследване на съобществата от дънни макроорганизми (макрозообентос) и 
определяне на Биотичен Индекс (Методика за биологичен мониторинг, одобрена от 
Министъра на Околната Среда и водите, април 1998 г.). 

• Биологична оценка на по-финни антропогенни и други въздействия върху речните 
екосистеми чрез използване на Трофичен Индекс RETI (Merrit and Cummins, 1996) 
– функционален параметър за балансираността на речните екосистеми. 

• Физико-химична оценка на качеството на речните води в точките на излизане на 
основните реки от границата на парка и преди очаквани замърсители. 

• Комплексна екологична оценка (хидробиология и хидрохимия) на стоящите води 
(високопланински езера) на територията на НП Пирин. 
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• Класификация на водните хабитати на територията на парка. 

• Определяне на главни и второстепенни цели, ограничения и заплахи за устойчиво 
управление на водните ресурси, съгласно поставените в Част 2 на Заданието за 
разработване на план за управление за национален парк “Пирин” изисквания. 

• Определяне на норми, режими, условия и препоръки за опазване и устойчиво 
използване на водите и водните ресурси , съгласно поставените в Част 3 на 
Заданието за разработване на план за управление за национален парк “Пирин” 
изисквания. 

• Определяне на приоритети, програми, проекти и оперативни задачи за смекчаване 
на негативните въздействия от използването на водите и водните ресурси и 
комплекс от природощадящи дейности съгласно поставените в Част 4 на Заданието 
за разработване на план за управление за национален парк “Пирин” изисквания. 

• Изготвяне на план за локален мониторинг на качеството на водите на територията 
на НП Пирин. 

• Кратък план за управление на качеството на водите на територията на НП Пирин. 

• Провеждане на еднодневно полево обучение на служители от парковата охрана при 
извършване на теренните проучвания. 

 
4 Анализ на съществуващото положение. Пропуски в 

информацията за качеството на водите в НП Пирин 

На територията на НП Пирин протичат множество реки и потоци (повече от 50), По-
значими от тях са 12 – всички в тази си част са малки реки и потоци съгласно 
международно приетата класификация (до 10 км2 или до 100 км2 водосборна площ). Те 
принадлежат на два различни басейна – на река Места и  река Струма. По-
съществените реки на територията на парка са: басейн на река Места – река Бела 
(Разложка), Бъндерица, Демяница, Плешка, Дисилица (Добринишка), Безбог, Ретиже, 
Каменица и Брезнишка (Туфча); басейн на река Струма – река Влахинска, Санданска 
Бистрица (Мозговица) и Пиринска Бистрица (Демиркапийска, Железина).  

Тези реки са много слабо изследвани като хидрохимия и хидробиология. Съществуват 
отделни специализирани изследвания (болшинството от тях са извършени преди 
повече от 20 г.), главно свързани с изследване на някои общи физико-химични 
параметри, тясно таксономични или сапробиологични изследвания. В сравнение с 
другите големи планини на България (например Рила) данните за реките на Пирин като 
химична и биологична оценка са несистемни и много оскъдни. На територията на НП 
Пирин няма нито един пункт от Националната Система за Екологичен Мониторинг на 
България (НАСЕМ), поддържана от системата на МОСВ за  течащи или стоящи води.  

Комплексът от високопланински езера на Пирин, включва повече от 120 глациални 
езера, някои от тях с временен характер. Всички те попадат в границите на НП Пирин.  
Подобно на реките езерата на Пирин са също слабо изследвани като хидрохимия и 
хидробиология, а много от тях са напълно неизследвани. Единственият системен и 
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цялостен труд за Пиринските езера е публикуван през 1964 (Трудове на Института по 
Хидрология и Метеорология, том XVI, Езерата в България), като данните са по-стари. 
Липсва какъвто и да е мониторинг на тези езера. Специализираните изследвания са 
много по-малко в сравнение с другите наши големи планини като Рила, Стара планина 
и Родопите. 

Като цяло може да се заключи, че данните за качеството на водите и състоянието на 
екосистемите на реките и езерата в НП Пирин са много оскъдни. Съществуват огромни 
празноти в информационно отношение. Не могат да се очертаят никакви тенденции в 
качеството на водните ресурси, както и да се оцени скоростта на измененията във 
водните екосистеми, да се направят прогнози и преценки за глобални ефекти 
(например затопляне на климата) или ефекти от атмосферен пренос на замърсители 
(киселинни дъждове и др.). Досега е липсвал сериозен интерес за провеждане на 
някакъв мониторинг на води на територията на парка от страна на правителството на 
България и научните институти. Това се дължи отчасти на трудния достъп, липсата на 
финанси, неголямото стопанско използване (главно за рекреация и слабо за спортен 
риболов, питейно водоснабдяване и енергетика) и липсата на сериозно замърсяване 
(водите на територията на парка са с високо качество, отговарящи на I категория води, 
според все още действащата Наредба № 7/1986).  

Глациалните високопланински езера на Пирин и частите на реките в близост до 
изворите представляват идеални еко-полигони за референтен мониторинг. Те 
отговарят на всички условия за прецизно следене на глобалните промени в климата 
(глобално затопляне, парников ефект), екологични последици от изтъняване на 
озоновия слой (засилване на УВ радиацията), ацидификация (вкисляване на водите), 
атмосферен пренос на замърсяващи вещества  и други глобални и транс-гранични 
проблеми, както и ефектите им върху живите организми и водните екосистеми. 

  
5 Обекти и стратегия на изследването 
В изследването са включени всички по-значими реки, протичащи през НП Пирин (12 
на брой). Това са 9 реки от басейна на река Места - река Бела (Разложка), Бъндерица, 
Демяница, Плешка, Дисилица (Добринишка), Безбог, Ретиже, Каменица и 
Брезнишка (Туфча); и 3 реки от басейна на река Струма - река Влахинска, 
Санданска Бистрица (Мозговица) и Пиринска Бистрица (Демиркапийска, 
Железина). Изследвани са 16 химични и биологични параметъра - температура, 
разтворен кислород, насищане с кислород, рН, електропроводимост, разтворени 
вещества, неразтворени вещества, мътност, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, 
фосфати, ХПК, БПК5, БИ с макрозообентос и ТИ с макрозообентос. 

В допълнение е изследвана  през м. август 2001 г. и малката река Икришча в м. 
Шилигарника (десен приток на река Бъндерица), която се ползва като питеен 
водоизточник  за комплекс Шилигарника и същевременно се явява водоприемник за 
отпадъчните води на комплекса. Там е взета и единствената водна проба от битово-
фекални отпадъчни води на територията на НП Пирин. Това изключение е направено 
поради значението на тази малка река за туристическата индустрия в района на гр. 
Банско и регистрираните замърсяващи ефекти.  

Стратегията за изследване на всички останали реки представлява изследване на 
пунктове, разположени при излизането на основните реки от парка (в района на 
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границата на НП Пирин). Три от реките през 2001 г. (Бъндерица, Демяница и 
Железина) и една през 2002 г. (Бъндерица) са изследвани допълнително и преди 
потенциални замърсители на територията на НП Пирин по преценка на екипа. При 
някои реки поради затруднен достъп са взети проби на известно разстояние след 
границата на парка (извън парка) – например реките Ретиже, Каменица и Брезнишка 
(Туфча). Стратегията е била да се вземат за анализ всички по-значителни реки на изход 
от НП Пирин. 

По отношение на езерата, като обекти за пълно изследване (хидробиология и 
хидрохимия – 19 параметъра)  подбрани 16 значими езера от основните езерни групи 
на парка през 2001 г.  (Дълго Бъндеришко, Рибно Бъндеришко, Жабешко, Окото, 
Тевно Василашко, Горно Василашко, Рибно Василашко, Тевно, Голямо 
Валявишко, Безбог, Попово, Горно Рибно, Долно Кременско, Синаница, 
Аргирово, Митрово) и 13 езера през 2002 г.  (Дълго Бъндеришко, Рибно 
Бъндеришко, Жабешко, Окото, Горно Василашко, Рибно Василашко, Тевно, 
Езеро под Тевно, Безбог, Попово, Синаница, Аргирово, Митрово). Пълната схема 
за анализ включва следните химични и биологични параметри: температура, разтворен 
кислород, насищане с кислород, рН, електропроводимост, разтворени вещества, 
неразтворени вещества, мътност, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, фосфати, 
ХПК, БПК5, хлорофил А, жълто-зелен индекс (само за 2001 г.), ацидификационен 
коефициент (индикатор за проверка на точността на определяне на хлорофил А), 
количество на фитопланктона, структурен таксономичен анализ на фитопланктона. 

Критериите за избор на тези обекти са: изследването да покрие всички големи езера на 
Пирин плюс най-важните езера, свързани с планинския туризъм (включително спортен 
риболов).  

Също така на 48 водни проби от общо 30 езера през 2001 г. и 24 водни проби от 14 
езера през 2002 г.  (виж Приложение 1, таблици 5 и 6) са изследвани само 5 общи 
физико-химични параметри (разтворен кислород, насищане с кислород, рН, 
електропроводимост и температура). Стратегията е била да се измерват тези 
показатели на втичалото и изтичалото на езерото, т.е. две проби на езеро.  По 
изключение при много големи езера (Попово езеро) или такива с по-голям брой 
значими втичала/изтичала (Горно Василашко езеро) са изследвани по повече водни 
проби. 

От всяко езеро са вземани само повърхностни водни проби за анализ. Не е правен 
дълбочинен профил на езерата поради ограничените финансови средства на този етап и 
скъсените срокове на задачата. 

На всички пунктове за пробонабиране са измервани географските координати с GPS 
модел Magellan 320 с точност на измерването около 14 м за нуждите на бъдеща ГИС на 
НП Пирин. 

При осъществяване на изследването на реките и езерата на Пирин успоредно са 
извършвани и наблюдения на основните типове водни хабитати на територията на НП 
Пирин. 
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6 Методи и стандарти 

Приоритетно са използвани международни и национални стандарти за повечето 
методи като ISO, EN, БДС и в отделни случаи DIN. 
 
6.1 Физико-химия 

Техниката на пробонабиране, дизайн на вземането на пробите, съхранение, 
консервация и пробоподготовка е съгласно международни стандарти ISO 5667-1, 2, 3, 
4, 5, 6.  
 

№ Параметър Стандарт/Метод  
за анализ 

Граница на 
откриване 

1 Температура, 0С   

2 Насищане с кислород, % ISO 5814 2 

3 Разтворен кислород, мг/дм3 ISO 5814 0.2 

4 Активна реакция, рН ISO 10523  

5 Електропроводимост, µS.cm ISO 7888 5 

6 Мътност, FNU EN 27 027, 1994 1 

7 Разтворени вещества, мг/дм3 БДС 17.1.4.04-80 1 

8 Неразтворени вещества, мг/дм3 БДС 17.1.4.04-80 1 

9 ХПК, химична потребност от кислород, 
мг/дм3 

ISO 6060, 1989 

DIN 38 409 H41 

4 

10 БПК5, биохимична потребност от 
кислород,   

БДС 17.1.4.07-78 

ISO 5815 

1 

11 PO4-P, фосфати (като фосфор), мг/дм3 ISO 6878-1 0.02 

12 NO3-N, нитратен азот, мг/дм3 ISO 7890-3 0.05 

13 NO2-N, нитритен азот, мг/дм3 EN 26777 0.002 

14 NH4-N, амониев  азот, мг/дм3 ISO 7151-1 0.01 
 
 
6.2 Хидробиология 

Техниката за пробонабиране, първична обработка, консервиране и съхранение на 
водни проби от стоящи води за фитопланктон и пигментен анализ са съгласно ISO 
5667.  Пробонабирането за макрозообентос от плитки течащи води (БИ, ТИ) е съгласно 
ISO 7828, 1985. 
 

№ Параметър Стандарт/Метод  
за анализ 

Граница на 
откриване 

15 Биотичен Индекс Утвърдена от МОСВ 
методика , 1998 г. 

1 
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16 Трофичен Индекс, RETI Немска методика (Merrit and 
Cummins, 1996) 

0.1 

17 Хлорофил А, µg/дм3 ISO 10260, 1992 г. 0.4 

18 Фитопланктон  Количествено (брой клетки в 
обем) и качествено 
определяне (основни таксони 
в % съотношения) 

 

 
7 Водни хабитати 
 
Съгласно класификацията на екорегионите описана в Европейската Рамкова Директива 
за Води 2000/60/ЕС (Annex XI, Map A, System A: Екорегиони за реки и езера) 
територията на НП Пирин се намира на границата на Източно Балкански Екорегион и 
Гръцки Западно Балкански Екорегион. 

Речни хабитати 

Като ключови индикатори за практическо определяне на типовете речни хабитати се 
предлагат от екипа следните характеристики: 

Приоритетни 
характеристики 

Надморска височина 

много високи: > 2300 м.н.в.; 
високи: 2000 - 2300  
средно високи: 1600 – 2000 м.н.в.; 
средни: 1000 – 1600 м.н.в. 

Площ на водосборната област (на територията на НП) 

малки потоци: до 3 км2;  
потоци: 3 – 10 км2; 
малки реки: 10 – 100 км2. 

Геология 

варовик; 
силикатни скали; 
органична основа (торф). 

Обрастване на речните брегове 

голи; 
основно тревиста растителност; 
преобладава клек и хвойни; 
иглолистни; 
смесени; 
широколистни. 
 

Допълнителни 
характеристики 

Географска ширина; 

Географска дължина; 
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Км до извора; 

Форма и размер на речното корито; 

Характеристика на дънния субстрат; 

Скорост на течението – в 5 визуални класа; 

Основните регистрирани типове речни хабитати са: 

Моренен тип: Речно дъно покрито с моренен материал (едри камъни или скални 
късове); почти голи брегове (понякога обрасли клек и върби); обикновено високи 
скорости на водата и ниско количество на макрозообентосните таксони. Пример: река 
Ретиже и Каменица. Този тип може да се подразделя на много високопланински, 
високопланински и средно високопланински моренни  типове. 

Тип скално легло: Речно дъно тип скално легло; голи или почти голи брегове, винаги 
много високи скорости на водите. Бедно биоразнообразие на макрозообентоса и много 
ниско количество на дънните организми, поради екстремните условия на средата и 
липсата на достатъчно микрохабитати. Сравнително рядко разпространен в някои 
каньоновидни речни участъци. Пример: река Бъндерица след х. Бъндерица. 

Мочурищен (торфен) тип: Дънният субстрат е от органичен произход (торф, нанос); 
бреговете са обикновено голи (тревиста растителност),  но могат да бъдат обрасли с 
клек и хвойни, по-рядко друга дървесна растителност.  Винаги бавно или много бавно 
течение. Организмовият състав не е достатъчно проучен до момента – очаква се 
бъдещото откриване на интересни видове организми и съобщества, характерни за тези 
уникални хабитати. Това са обикновено малки рекички във високите приезерни 
райони. Например река Валявишка (Демяница) в участъка след вливане на левия 
приток река Превалска. 

Ливаден тип: Това е преходен тип между мочурищния и моренния тип. Характерна 
черта е преобладаващото покриване на речните брегове с тревиста растителност, като 
обикновено има отделни туфи от клек и хвойни и/или малки каменни участъци. 
Дънният субстрат е разнообразен – наблюдават се всички преходи между мочурищния 
и моренния тип дъннен субстрат. Широко разпространен речен хабитат. 

Горски тип: Широко разпространен тип хабитат в по-ниските части на НП Пирин. 
Характера на дъното е разнообразен – камъни, чакъл, груб пясък, паднали дървета. 
Голямо разнообразие на микрохабитати. Бреговете са обрасли с иглолистна (бяла мура, 
клек, смърч и др.) и/или широколистна  (върби, офика, бук и т.н.). Най-високо 
биоразнообразие на макрозообентосните таксони. Този тип може да се подразделя на 
клеков, иглолистен (бяла мура, смърч, бял бор), смесен (повече от 30% представяне на 
двата типа) и широколистен  горски  тип. 

Между цитираните по-горе 5 основни типа речни хабитати се наблюдават множество 
преходи и подтипове.  

Най-характерните черти за всички пирински речни хабитати са: практическата липса 
на макрофитна растителност (подводна, плаваща и крайбрежна), единствено на някои 
места подводния мъх Fontinalis, а от крайбрежните трите вида чобанка (Petasites), 
различни видове Ranunculus  и др.; практическата липса на финен дънен субстрат (с 
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изключение на органичния тип хабитати), характера на дъното варира между плътно 
скално легло, скали, едри камъни, камъни, чакъл и груб пясък; обикновено високите 
скорости на водата (значителна турбуленция), ниски средногодишни температури и 
бедното подхранване с органична материя (главно клонки и “иглички” на иглолистни и 
по-малко на широколистни) – обилието на макрозообентосните таксони не е голямо. 
 

Езерни  хабитати 

Като ключови индикатори за практическо определяне на типовете езерни хабитати се 
предлагат от екипа следните характеристики: 

Приоритетни 
характеристики 

Надморска височина 

много високи: > 2300 м.н.в.; 
високи: 2000 - 2300  
средно високи: 1600 – 2000 м.н.в.; 
средни: 1000 – 1600 м.н.в. 

Повърхностна площ 

много малки: < 0.5 км2;  
малки: 0.5  – 1 км2; 
средни: 1 – 10 км2. 

Дълбочина 

плитки: < 3 м;  
средно дълбоки: 3 – 15 м; 
дълбоки: > 15 м. 

Геология 

варовик; 
силикатни скали; 
органична основа (торф). 

Обрастване на речните брегове 

голи; 
основно тревиста растителност; 
преобладава клек и хвойни; 
иглолистни; 
 

Допълнителни 
характеристики 

Географска ширина; 

Географска дължина; 

Форма и размер на eзерото; 

Характеристика на дънния субстрат; 

Вариране на водното ниво; 

Обрастване с макрофити. 

Основните регистрирани типове езерни хабитати са: 
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Моренен тип: Бреговете са покрити, преобладаващо с моренен материал (едри камъни 
или скални късове); почти голи брегове (понякога отделни туфи клек и хвойни); Слаби 
или липсващи обраствания с водни плаващи макрофити; характер на дъното наноси 
и/или моренен материал. Например Тевно Василашко езеро, Тевно езеро, Голямо 
Валявишко, Кременски, Аргирово и др. Могат да се подразделят на: плитки и дълбоки; 
със силно вариращо водно ниво (Синаница); силикатна или варовикова основа и най-
разнообразна форма. 

Клеков и клеково-ливаден тип: Различават се от предходния тип по това, че бреговете 
са в значителна степен покрити с клек, хвойни, единични бели мури и тревиста 
растителност. Обикновено са в по-голяма степен обрасли с водни макрофити 
(Sparganium angustifolium, Ranunculus aquaticus). Например Рибно Василашко езеро, 
Безбог, Окото и др. Двата типа са сходни, като основната разлика между тях е 
количествена – клеков тип се определя, когато повече от 30% от бреговата ивица е 
покрита с клек. 

Макрофитен и блатно-мочурищен (торфен) тип: По напреднали стадии на езерна 
сукцесия. Много често с плътно покритие от плаваща и подводна растителност в края 
на лятото и есента. Дъното е покрито с наносен  и органичен материал. Обикновено са 
много плитки (< 3 м)  и често са с кисели води (рН < 6.5). Примери – Рибни езера, 
езерото под заслон “Тевно езеро”, някои от малките Валявишки езера и др. 
Макрофитният тип хабитат се определя, когато имаме повече от 15% покритие с 
макрофити (висша водна растителност) на площта на езерото в края на вегетативния 
период.  Блатно-мочурищен тип е характерен за много плитки езера (<1 м, често пъти 
няколко десетки см) – дъното изцяло е покрито с органичен материал (“торф”). 

Пресъхващи езера: Последен стадий на езерна сукцесия. Характерно е периодичното 
ежегодно пресъхване. Изключително специфична екосистема. Почти неизследвани са 
като хидрохимия и биология. Възможно е в бъдеще  да се открият интересни водни 
видове и съобщества в тези екстремни хабитати. Дъното може да е разнообразно, но 
винаги има наличие на наносен  и органичен материал. Задължително са много плитки 
(< 3 м). Типичен пример е Даутово езеро.   

Между цитираните по-горе 6 основни типа езерни хабитати се наблюдават множество 
преходи и подтипове. Също така при някои по-големи езера можем да имаме няколко 
типа и подтипа хабитати едновременно в различни части на едно и също езеро. 
Например при Горно Василашко езеро имаме едновременно два хабитата – моренен в 
по-голямата част на езерото и блатно-мочурищен (торфен) тип в района на лявото 
изтичало. 

Най-характерни типични черти за всички Пирински езерни хабитати са: наличие на 
каменен моренен материал като дънен субстрат, слабото обрастване на бреговете с 
дървесна и друга растителност,  изключително високата прозрачност на водата (до 20 
м), ниска продуктивност на екосистемата, много често значителна дълбочина (повече 
от 10 м) и много ниската твърдост на водите поради снежното подхранване. 
 

8 Анализ на получените резултати 
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Трябва да се отбележи, че направените изследвания на качеството на водите на НП 
Пирин през 2001 и 2002 г. отразяват детайлно някакво моментно състояние и не могат 
да бъдат база за очертаване на някакви тенденции, дългосрочни изводи и генерални 
заключения за динамиката на процесите. Все пак това е детайлна “снимка” на статуса 
на повърхностните води на територията на парка в най-представителните периоди на 
годината - периода на маловодие (август 2001 г.), който отразява сравнително най-
лошите екологични условия, които могат да се получат от физико-химична и 
хидробиологична гледна точка през годината и периода на пълноводие (юни 2002 г.) 
след топене на снеговете, когато условията във водните екосистеми са коренно 
различни (висока мътност на речните води и възможности за т.нар. вторично 
замърсяване/натоварване). Авторите не могат да се ангажират с категорични изводи, 
тенденции и прогнози, а главно със задълбочени констатации и препоръки. 

8.1 Реки 

Всички изследвани през 2001 и 2002 г. 13 Пирински реки  се характеризират с чисти 
води с високо качество. Речните води са с много ниска твърдост (ниски разтворени 
вещества и електропроводимост), вариране на рН в нормални граници  между 6.15 и 
8.4, много добър разтворен кислород между 7.5 и 11.9 мг/л (80-124%), биогенни 
елементи (азотни форми и фосфати) рядко повече от следи, много ниско органично 
съдържание (според общите показатели ХПК и БПК5). Речните екосистеми са с 
балансирани съобщества (ТИ никъде не е по-нисък от 50%) и добро представяне на 
индикаторните видове за най-чисти води. Единственото изключение е река Икришча 
(август 2001 г.) преди питейното водохващане на к. Шилигарника, където водите не 
отговарят на стандартите по показателя амониев азот и силното фекално-битово 
замърсяване от новата септична яма на к. Шилигарника, характеризиращо се с 
наднормени концентрации (многократно над ПДК) на показателите БПК5, ХПК, общ 
фосфор и общ азот (съгласно Наредба № 6/2000 г. от Закон за водите)  и много висок 
амониев азот и нисък разтворен кислород.  

От гледна точка на биоразнообразието на макрозообентосни таксони силно се откроява 
река Железина (Пиринска Бистрица, Демиркапийска) с регистрирани 37 таксона (през 
2002 г.), което е едно от най-високото биоразнообразие, регистрирано в България по 
тази методика. 

Анализът по показатели, сравнявайки периода на маловодие през 2001 г. и периода на 
високи води през 2002 г. показва следната картина за Пиринските реки: 

А. Хидрохимия 

Температура на водата 

Двете изследвания са направени при почти еднакъв температурен диапазон, което е 
много добра база за сравняване на редица други хидрохимични показатели 
(кислородни показатели, рН и др.). Средната температура на водата през 2001 г. е 11.69 
0С (варира между 9.8-14.3 0С),  докато през 2002 г. средната температура по време на 
изследването е  11.1 0С (варира между 9.0-13.0 0С). 
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Разтворен кислород 

Най-важният показател за нормално функциониране на речната екосистема. Оказва се, 
че разтворения кислород, измерван като общо съдържание (в мг/л) или насищане (в %) 
е изключително сезонно стабилен показател за Пиринските реки, т.е. е практически 
еднакъв в периода на маловодие и пълноводие. Това е обяснимо поради липсата на 
“цъфтежи” на водорасли и значими обраствания  на макрофити, както и липсата на 
органично гниене в тези реки. Средните стойности за 2001 г. са 8.7 мг/л и 95.08% 
(варират между 7.44–11.35 мг/л; 81-119%), докато за 2002 г. средните стойности са 8.88 
мг/л и 95% (варират между 7.6–11.9 мг/л; 80-124%). Пиринските реки са много богати 
на кислород (близък до 100% насищане) през двата ключови периода на годината – 
сезона на маловодие и периода на високи води след топенето на снеговете. 

рН 

За този тип реки основно рН се определя от геологичния тип на скалната основа – 
силикатен (дава кисела реакция) и варовиков (алкална реакция). В редки случаи в 
Пирин рН на речните води зависи от преминаването през мочурища и “торфища” или 
отмивания от киселите почви в иглолистния пояс, които вкисляват водите. Като цяло 
не е регистрирана сезонна вариация в стойността на рН през двата периода на 
пълноводие и маловодие. Средната стойност на рН при ниски води (2001 г.) е 7.68 
(варира между 7,02 и 8,43), докато рН при високи води (2002 г.) е 7.21 (варира между 
6,15 и 8,26). Единствената установена типично алкална река в Пирин (доминиране на 
варовиковата основа) е река Бела (Разложка) с рН 8.26-8.43. Останалите реки са с 
нормална или слабо кисела реакция. Въпреки направения по-горе обобщен извод някои 
Пирински реки показват типична сезонна вариабилност по отношение на рН със слабо 
снижаване на стойностите в края на пролетта и началото на лятото. Това са реките 
Мозговица (рН 6.34-7.58), Дисилица (рН 6,89-8,07), Брезнишка (рН 6,15-7,28), Плешка 
(рН 7,00-8,09) и Безбог (рН 7,26-8,24). Итервалът на вариране при тези реки най-често 
надхвърля 1, като максималното сезонно вариране на рН за река Мозговица (Санданска 
Бистрица) достига 1.24. Интересен е случая с реките Плешка, Дисилица, Безбог и 
Мозговица, които по време на маловодие в края на лятото имат изразена алкална 
реакция, докато при пълноводие (в началото на лятото) имат нормална или дори кисела 
реакция. Практическа липса на сезонни изменения в рН е установена за реките Бела, 
Бъндерица, Демяница, Ретиже, Каменица и Железина (Пиринска Бистрица). 

Електропроводимост и разтворени вещества 

Електропроводимостта и разтворените вещества са взаимно свързани показатели, 
които дават представа за общото количество разтворени йони във водата и косвена 
представа за твърдостта на водата. Това са много стабилни показатели, специфични за 
различните водни обекти. Стойностите на двата показателя за Пиринските реки са 
изключително ниски. Средната електропроводимост за 2001 г. е 75.45 µS/cm (42,4-219 
µS/cm), докато за 2002 г. средната стойност е 38.82 µS/cm (18.2-148 µS/cm); 
разтворените вещества средно за реките през 2001 г. са 51.56 мг/л (28-146 мг/л), докато 
за 2002 г. са 26 мг/л (12-98 мг/л). Прави впечатление, че стойностите и на двата 
показателя са 2 пъти по-ниски при високи води (юни 2002 г.), което е напълно 
обяснимо с разреждането при топенето на снеговете с “меки” води. Най-високи 
стойности са установени за река Бела (електропроводимост 148-219 µS/cm; разтворени 
вещества 98-146 мг/л), чийто води са сравнително с най-голяма твърдост поради 
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варовиковия характер на скалите. Все пак тези стойности са незначителни в сравнение 
с другите реки в България и са например напълно съпоставими с тези на яз. Искър. 
Най-меки са водите на река Дисилица (електропроводимост 18,2-45,7 µS/cm; 
разтворени вещества 12-31 мг/л) и река Бъндерица преди х. Бъндерица/Вихрен 
(електропроводимост 24,4-42,4 µS/cm; разтворени вещества 16-28 мг/л). 

Неразтворени вещества и мътност 

Двата показателя са с много ниски стойности, близки до границата на откриване на 
метода дори и през периода на пълноводие, където все пак са леко по-високи. 
Неразтворените вещества и мътността характеризират твърдия отток (наносния режим) 
на Пиринските реки. Въпреки недостатъчното налични данни може да се предположи, 
твърдия отток на Пиринските реки е доста нисък в сравнение с повечето други реки в 
България. Средните стойности за неразтворени вещества през 2001 г. са 1 мг/л 
(варират между <1 и 5 мг/л), докато през 2002 г. те са средно 3.15 мг/л (варират между 
1 и 7 мг/л); подобни са и средните стойности за мътност, изразена във формазинови 
нефелометрични единици (FNU) – за 2001 г. средна мътност 0.88 FNU (<1-4 FNU), 
докато за 2002 г. е 3.15 FNU (1-7 FNU). 

Неорганични азотни форми (амоняк, нитрити, нитрати) и фосфати  

Стойностите на тези три показателя, изразени като азот (амониев, нитритен и нитратен 
азот) са изключително ниски и в повечето случаи са под границата на откриване на 
използваните аналитични методи.  

Амониев азот (NH4-N): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност <0.01 мг/л (<0.01 
– 0.02 мг/л); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 0,04 мг/л (<0.01 – 0.23 мг/л). 

Нитритен азот (NО2-N): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност <0.005 мг/л 
(<0.005 – 0.015 мг/л); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност <0.005 мг/л (<0.005 
– 0.006 мг/л). 

Нитратен азот (NО3-N): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност <0.2 мг/л (<0.2 
– 0.36 мг/л); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 0.59 мг/л (0.32 – 1.02 мг/л). 

Прави впечатление регистрирането на известни количества амониев азот в повечето 
Пирински реки  през време на пълноводие (юни 2002 г.). Максималните концентрации 
са в река Железина (0.231 мг/л) и река Бъндерица след х. Вихрен (0.071 мг/л). Въпреки 
че тези стойности не са големи и при тях не се проявяват токсичните свойства на 
амоняка спрямо рибите и другите речни обитатели, не трябва да се забравя, че това не 
съответства на стандартите за питейна вода (не се допуска наличие на амоний). Това 
трябва да се има в предвид от водните мениджъри при използване през пролетния 
период на речните води за питейни нужди, особено при откритите водохващания. 
Известното натоварване на чистите планински реки с амоний през пролетното 
пълноводие е свързано с отмиване на гниеща листна маса (специфичен 
ферментационен процес) от постелката на иглолистните гори. Това е широко 
разпространено явление (естествено вторично замърсяване) във високите планински 
части (иглолистния пояс) – все още не достатъчно проучен феномен в България. През 
периода на маловодие в края на лятото и началото на есента амония обикновено не се 
регистрира или има наличие само на следи в реките.  От всички изследвани реки на 
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територията на НП Пирин през юни 2002 г. (високи води) само в 4 от тях не се открива 
амониев азот. Това са реките Плешка, Каменица, Мозговица и Влахинска. 

Другите две азотни форми (нитрити и нитрати) не се откриват или са само следи във 
всички водни проби от реки. Известни много минимални концентрации от нитратен 
азот се регистрира през време на пълноводието (юни 2002 г.) вероятно дължащ се на 
естествения процес на нитрификация във водна среда. 

Фосфати (PO4-P): не са открити в нито една водна проба от реки независимо от 
сезона. 

Може да се направи извода, че в Пиринските реки практически липсват неорганичен 
азот и фосфор във водите, с изключение на малки количества амониев азот през 
пролетта, поради отмиване на гниещата иглолистна постелка (естествен процес). От 
тази гледна точка водите са ултраолиготрофни поради липсата на биогенни елементи, 
усвоими от фотосинтезиращите организми (водораслов перифитон и макрофити). 

ХПК и БПК5 

ХПК и БПК5 са индикатори за общо предимно органично замърсяване на водите. 
Концентрациите им са изключително ниски в реките – много често под границата на 
откриване на метода. Липсва каквото и да е органично натоварване на речните води на 
територията на парка. 

ХПК:  маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 6.45 мг/л (<4.0 – 11.69 мг/л); 
високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 5.51 мг/л (<4.0 – 12.8 мг/л). 

БПК5: маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 1.61 мг/л (0.9 – 2.92 мг/л); високи 
води (юни 2002 г.) - средна стойност 1.3 мг/л (0.55 – 3.2 мг/л). 

Б. Хидробиология 

БИ и ТИ (макрозообентос) 

Биотичният Индекс (БИ) за оценка на качеството на водите показва много високи 
стойности във всички пунктове за вземане на проби. В много от реките не се отчита 
никакво антропогенно влияние (БИ 5) върху индикаторните съобщества от дънни 
макробезгръбначни организми. Единствено на река Мозговица (Попина лъка) при 
пробонабирането през 2001 г. се отчита снижаване на стойността на БИ до 3-4, поради 
локалния ефект на изградените вили и постройки. През следващата година пункта е 
преместен малко по-нагоре поради това, че в този район има корекция на границата на 
НП Пирин и стойността на БИ отговаря на води с най-високо качество. 

Трофичен Индекс RETI (ТИ): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 80.46% (59 
– 99 %); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 85.73 % (47 – 95 %). Този индекс 
представлява функционален параметър, свързан с трофичното равновесие в 
екосистемата. Базиран е на съотношенията на четирите основни трофични групи 
макрозообентос – остъргващи субстрата, раздробяващи субстрата,  филтратори и 
събирачи, седиментоядни  (трофичната група на хищниците се изключва от сметките, 
поради факт, че тя е константна величина при различните условия на средата). Чрез ТИ 
се улавят много фини въздействия върху речната екосистема (не само качеството на 
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водите, но и ефекти от водохващания, промени в оттока, глобални промени и др.), 
особено ако има по-дълга редица от данни. Когато ТИ е близък до 100% това означава, 
че екосистемата е напълно балансирана и устойчива (идеално екологично равновесие); 
при стойности под 50% екосистемата е дисбалансирана (излязла е от равновесие) и при 
стойности под 25% предстои екологичен срив на екосистемата. 

Има три случая на сравнително нисък ТИ. Това са: (1) река Бъндерица преди граница 
на НП Пирин за 2002 г.(ТИ 47%) – причината за екологичния стрес са ежегодните 
пресъхвания на тази част от реката и пропадането и под земята; (2) река Мозговица, за 
2001 г. – ТИ 59%, 2002 г. – ТИ 62% - причината в първия случай е битово-фекалното 
замърсяване от вилите и постройките в м. Попина лъка, а във втория случай вероятно 
някакво влияние на водохващанията за ВЕЦ; (3) река Безбог, за 2001 г. ТИ 61% - 
причината за този по-нисък ТИ не е известна (възможно е изпразване на септичната 
яма на х. Безбог в реката или друга причина). Все пак ТИ е с пъти по-чувствителен 
метод от БИ за качество на водите и може да улавя дори и незначителни въздействия 
върху речната екосистема. 

 
8.2 Езера 

Качеството на езерните води е много високо. По изследваните показатели те отговарят 
на олиготрофни или ултраолиготрофни езера (според класификацията на Vollenweider 
and Kerekes, 1982). В почти всички случаи рН на езерните води е нормално или слабо 
алкално (средно 7.5) в периода на маловодие (2001 г.) и сравнително изместено в 
киселата област (средно 7.01) в периода на високи води (2002 г.). Езерата са богати на 
разтворен кислород и въпреки значителните обраствания с водни макрофити (основно 
Sparganium angustifolium и Isoetes) на някои от тях (Горно Рибно от Рибни езера, езеро 
под заслон “Тевно езеро”) не са регистрирани стойности на свръхнасищане с кислород 
(хиперсатурация) в следобедните часове надхвърлящи 121% през 2001 г. и 137% през  
2002 г.  
 

Детайлният анализ по показатели, сравнявайки периода на маловодие през 2001 г. и 
периода на високи води през 2002 г. показва следната картина за Пиринските 
глациални езера: 

А. Хидрохимия 

Температура на водата 

Средната температура на водата през 2001 г. е с около 3 0С по-висока  в сравнение с 
тази от юни 2002 г. - 14.24 0С (варира между 8.5-17.8 0С),  докато през 2002 г. средната 
температура по време на изследването е  11.58 0С (варира между 4.6-22.9 0С), т.е. почти 
идентична със средната температура на реките през този период (11.10С). Интересен е 
случая с торфеното блато на опашката на Горно Василашко езеро, където е измерена 
температура от 22.9 0С, въпреки че съседните езера (най-близкото на около 10 м) са с 
температури на водата 9.3 и 11.60С. Възможното обяснение е свързано с 
изключителните топлинни акумулативни свойства на торфа и плиткия ограничен обем. 
Най-студените езера през 2001 г. са били Бъндеришко №6 зад п-в на ляв бряг на Рибно 
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езеро (8.5 0С) и ез. Синаница (10.10С); през 2002 г. това са втичалото и изтичалото на 
Дълго Бъндеришко (4.6 0С и 6.2 0С) и изтичалото на Рибно Бъндеришко (6.7 0С). 

Разтворен кислород 

Основен функционален показател за езерните екосистеми. Дава представа за наличието 
на еутрофикация (“цъфтежи” на водорасли) или наличие на гнилостни процеси. 
Разтворения кислород, измерван като общо съдържание (в мг/л) или насищане (в %) не 
показва съществена сезонна вариабилност за  Пиринските езера. Това е обяснимо 
поради липсата на значителни “цъфтежи” на водорасли и слабата продуктивност на 
макрофитните обраствания.. Средните стойности за 2001 г. са 7.88 мг/л и 100.38% 
(варират между 6.67–9.6 мг/л; 77.5-121%), докато за 2002 г. средните стойности са 9.11 
мг/л и 108.04% (варират между 7.5–11.8 мг/л; 84-137%). Пиринските езера са много 
богати на кислород (100% насищане) през двата ключови периода на годината – сезона 
на маловодие и периода на високи води след топенето на снеговете. 

рН 

Средната стойност на рН при ниски води (2001 г.) е 7.5 (варира между 5,72 и 8,82), 
докато рН при високи води (2002 г.) е 7.01 (варира между 5,99 и 7,77). Установена е 
ясна сезонна изменчивост на рН – при всички езера стойността на рН се снижава през 
периода на високи води (юни 2002 г.). Някои като ез. Безбог от силно алкални през  
маловодието стават кисели през периода на пълноводие. Най-алкални през периода на 
маловодие са водите на  езерата: Синаница (рН 8.82), Долно Кременско  (рН 8.61), 
Бъндеришко №6 (рН 8.43), Безбог (рН 8.36). Интересна хетерогенност показва Горно 
Рибно езеро, където рН при втичалото от Попопво езеро е алкално 8.82, докато при 
втичалото от Дженгалска порта рН е 7.5. Друг случай на хетерогенност е Горно 
Василашко езеро, където при едното основно втичало-запад рН е 6.88, докато при 
втичало-юг рН е 7.48. През периода на маловодие са кисели водите на Жабешкото 
езеро (рН 6,72).  Целогодишно е кисела реакцията на торфеното блато преди втичало-
запад на Горно Василашко езеро (рН 5.72 и 6.42).  Най-много езера с кисело рН (6 на 
брой) са регистрирани през периода на високи води (юни 2002 г.). Това са : Рибно 
Бъндеришко-изтичало (рН 6,73), Окото (рН 6,22), Горно Василашко-изтичало (рН 
6,69), Езеро под Тевно (рН 5,99), Безбог-изтичало (рН 6,98) и  Митрово-втичало (рН 
6,93).    

Електропроводимост и разтворени вещества 

Електропроводимостта и разтворените вещества са взаимно свързани показатели, 
които дават представа за общото количество разтворени йони във водата и косвена 
представа за твърдостта на водата. Това са много стабилни показатели, специфични за 
различните водни обекти. Стойностите на двата показателя за Пиринските езера са 
изключително ниски. Средната електропроводимост за 2001 г. е 34.63 µS/cm (7,8-76,9 
µS/cm), докато за 2002 г. средната стойност е 18.55 µS/cm (8,3-109,4 µS/cm); 
разтворените вещества средно за езерата през 2001 г. са 22.86 мг/л (5,2-50,75 мг/л), 
докато за 2002 г. са 12,43 мг/л (5,6-73,3 мг/л). Подобно на случая с реките стойностите 
и на двата показателя са 2 пъти по-ниски при високи води (юни 2002 г.), което е 
напълно обяснимо с разреждането при топенето на снеговете. Най-високи стойности са 
установени за ез. Синаница (електропроводимост 76,9 - 109,4 µS/cm; разтворени 
вещества 50,75-73,3 мг/л), чийто води са сравнително с най-голяма твърдост поради 
варовиковия характер на скалите. Все пак тези стойности са незначителни в сравнение 
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с другите водоеми в България. Най-меки са водите на Тевно езеро 
(електропроводимост 7,8-8,3 µS/cm; разтворени вещества 5,2 - 5,6 мг/л) . 

Неразтворени вещества и мътност 

Двата показателя са с много ниски стойности под границата или близки до границата 
на откриване на метода дори и през периода на пълноводие. Тези два показателя нямат 
голямо значение за оценката на Пиринските езера, поради голямата прозрачност на 
последните. Могат да имат значение единствено при оценка на оцветените води на 
торфените блата. Средните стойности за неразтворени вещества през 2001 г. са <1 мг/л 
(варират между <1 и 2 мг/л), докато през 2002 г. те са средно 2.62 мг/л (варират между 
1 и 6 мг/л); същите  са и средните стойности за мътност, изразена във формазинови 
нефелометрични единици (FNU) – за 2001 г. средна мътност <1 FNU (<1-2 FNU), 
докато за 2002 г. е 2.62 FNU (1-6 FNU). 

Неорганични азотни форми (амоняк, нитрити, нитрати) и фосфати  

Стойностите на тези три показателя, изразени като азот (амониев, нитритен и нитратен 
азот) са изключително ниски и в много от случаите са под границата на откриване на 
използваните аналитични методи.  

Амониев азот (NH4-N): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 0.016 мг/л (<0.01 
– 0.049 мг/л); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 0,027 мг/л (<0.01 – 0.08 
мг/л). 

Нитритен азот (NО2-N): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност <0.005 мг/л 
(<0.005 – 0.007 мг/л); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност <0.005 мг/л (<0.005 
– 0.006 мг/л). 

Нитратен азот (NО3-N): маловодие (август 2001 г.) – средна стойност <0.2 мг/л (<0.2 
– 0.27 мг/л); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 0.73 мг/л (0.41 – 1.27 мг/л). 

Както и при реките се регистрират известни количества амониев азот в повечето 
Пирински езера главно през време на пълноводие (юни 2002 г.), сравнително по-ниски 
от тези в реките. Максималната концентрация е в Горно Василашко езеро (0.08 мг/л). 
Това се дължи на естествено вторично замърсяване (виж раздела за реки. От всички 
изследвани 13 езера на територията на НП Пирин през юни 2002 г. (високи води) в 5 от 
тях не се открива амониев азот. Това са езерата Езеро под Тевно, Безбог, Попово, 
Синаница и Митрово.  

Другите две азотни форми (нитрити и нитрати) не се откриват или са само следи във 
всички водни проби от реки. Известни минимални концентрации от нитратен азот се 
регистрира през време на пълноводието (юни 2002 г.) вероятно дължащ се на 
естествения процес на нитрификация на амония във водна среда. 

Фосфати (PO4-P): не са открити в нито една водна проба от езера независимо от 
сезона. 

Може да се направи извода, че в Пиринските езера практически липсват неорганичен 
азот и фосфор във водите, с изключение на малки количества амониев азот през 
пролетта, поради отмиване на гниещата иглолистна постелка (естествен процес). От 
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тази гледна точка водите са ултраолиготрофни поради липсата на биогенни елементи, 
усвоими от фотосинтезиращите организми (водораслов перифитон и макрофити). 

ХПК и БПК5 

ХПК и БПК5 са индикатори за общо предимно органично замърсяване на водите. 
Концентрациите им са изключително ниски в езерата – много често под границата на 
откриване на метода. Липсва каквото и да е органично натоварване на езерните води на 
територията на парка. Органичните показатели са малко по-ниски през периода на 
пълноводие поради разреждането със снежни води. 

ХПК:  маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 6.76 мг/л (4.09 – 11.61 мг/л); 
високи води (юни 2002 г.) - средна стойност <4.0 мг/л (<4.0 – 5.9 мг/л). 

БПК5: маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 1.35 мг/л (0.82 – 2.32 мг/л); високи 
води (юни 2002 г.) - средна стойност 0.81 мг/л (0.25 – 1.48 мг/л). 

Б. Хидробиология 

Хлорофил А 

Хлорофил А е важен показател за всички видове стоящи води, който дава представа за 
степента на еутрофикация на водоемите (интензивността на “цъфтежите” на 
планктонни микроводорасли). Този индикатор за оценка на качеството на стоящите 
води показва много ниски стойности във всички измерени езера.  

Хлорофил А: маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 6.39 мг/м3 (2.79 –9.61 мг/м3 
); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 1.31 мг/м3 (0.4– 3.49 мг/м3). Всички 
Пирински езера попадат в групата на олиготрофните и ултраолиготрофните езера 

Хлорофил А показва ясно изразена сезонна динамика, като средно този показател е 
около 5 пъти по-висок в периода на маловодие, но въпреки това стойностите му са 
ниски. Ацидификационният коефициент показва до голяма степен точноста на 
измерване на хлорофил А, като би трябвало да варира между 1 и 1.6. 

Количество и качество на фитопланктона 

Количество на фитопланктона: маловодие (август 2001 г.) – средна стойност 1816.37 
бр.кл./l (131 –7786 бр.кл./l); високи води (юни 2002 г.) - средна стойност 3636.62 
бр.кл./l (191– 10436 бр.кл./l). Този показател не показва корелация с данните за 
хлорофил А, но това до голяма степен се дължи на това, че през различните сезони се 
развиват различни видове водорасли с различно съдържание на хлорофил в тях и 
различни размери. Хлорофил А е по-корелативен показател при оценка на 
еутрофикацията на водоемите. 

В Пиринските езера сравнително слабо се развиват цианобактериите (Cyanophyta, 
Cyanobacteria). Изключение са Митрово езеро през време на маловодие (2001 г.) с 
общо 25% от общия брой клетки, принадлежащи към родовете Anabaena, Aphanothece 
и Merismopedia;  Дълго Бъндеришко през време на маловодие (2001 г.) – 14% 
Microcystis и  Anabaena; езеро под заслон “Тевно езеро” през време на пълноводие 
(2002 г.) – 19% Chroococcaceae и малко Anabaena. 
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От групата на Crysophyceae основен доминант в редица езера е род Dinobryon:  през 
периода на маловодието (2001 г.) в ез. Окото (81%); през периода на високи води (2002 
г.) в езерата Дълго Бъндеришко (92%), Тевно (74%), Митрово (27%) и Рибно 
Бъндеришко (27%). 

Диатомовите водорасли (Bacilariophyceae) са също добре представени като количество 
особено родовете Cyclotella, Naviculales и Asterionella. Общият процент на 
диатомовите водорасли е най-голям през маловодието в езерата Аргирово (71%), Горно 
Василашко (37%), Синаница (32%), Митрово (30%); докато през пълноводието най-
добре застъпени са диатомовите водорасли в езерата Горно Василашко (71%), Рибно 
Василашко (67%), Рибно Бъндеришко (53%), Окото (23%), езеро под заслон “Тевно 
езеро” (14%). 

От динофлагелатите (Dinophyceae, Dinophlagellata) най-масов и най-широко 
разпространени са Gumnodiniales – на практика е установен в почти всички изследвани 
езера. Най-масов е този род през периода на маловодие в езерата Тевно (55%) и Долно 
Кременско (57%); докато през периода на пълноводие е масов в почти всички езера – 
най-много в Синаница (56%), Безбог (54%) и Аргирово езеро (51%). 

Зелените водорасли (Chlorophyceae) са представени най-вечe с таксоните: Ulotrichales, 
Pediastrum, Coenococcus, Characium, Monoraphidium, Chlorococcales. През периода на 
маловодие тази група е представена с най-добре в езерата Попово (89%), Тевно (88%), 
Горно Валявишко (70%), Рибно Бъндеришко (64%), Жабешко (63%),  Горно 
Василашко (53%). През периода на пълноводие зелените водорасли доминират в 
езерата Попово (77%) и езеро под заслон “Тевно езеро” (47%). 

Слятоспоровите водорасли (Conjugatophyceae) доминират единствено през периода на 
маловодие чрез различни видове дезмидиеви (Desmidiales), главно в езерата Рибно 
Василашко (61%) и Синаница (58%). 

Еугленовите (Euglenophyceae) са добре представени, но в нито едно езеро не 
доминират. 

Всяко Пиринско езеро има уникална таксономична структура на фитопланктонното 
съобщество през различните сезони, което би могло да се използва като добър 
индикатор за оценка на екологичния статус в една бъдеща мониторингова програма. 
  
9 Изводи 
 
Речните и езерни води на територията на НП Пирин са незамърсени с много високо 
качество, отговарящо на I категория води съгласно Наредба № 7/1986 г. 

Високопланинските езера в Пирин, отговарят на критериите за олиготрофни или 
ултраолиготрофни езера, въпреки напредналия стадий на сукцесия на някои от тях. 

Основен проблем за по-малките езера на НП Пирин е постепенното изплитняване в 
резултат на отлагане на наносен материал (идващ от лавини) и обрастване с водни 
макрофити. Това е почти във всички случаи естествен процес, който вероятно е много 
слабо засилен антропогенно в някои отделни езера – главно чрез изкуственото 
зарибяване. 
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Сериозно замърсяване е регистрирано единствено в к. Шилигарника, където има 
изтичане на отпадъчни фекално-битови води от новата септична яма на комплекса в 
река Икришча.  

Питейното открито водохващане на к. Шилигарника, не отговаря на санитарните 
изисквания и във водите е открит амониев азот, което е признак за някакво слабо 
замърсяване на водите на река Икришча от по-горе разположените обекти – сгради и 
писти. 

От гледна точка на здравния риск проблемни са септичните или попивни ями на хижи 
и почивни станции, както и откритите тоалетни, от които периодично или постоянно се 
изливат фекално замърсени непречистени води. Най типични случаи са заслон Тевно 
езеро, х. Вихрен, х. Бъндерица и х. Безбог. 

През пролетно-летния период (високите води) е регистрирано наличие на амониев азот 
в повечето реки и езера в неголеми концентрации. Това е резултат от естествено 
вторично замърсяване при излужване на гниещата почвена покривка в иглолистния 
горски пояс (включително в зоната на клека). Това явление няма значение за водните 
екосистеми, но при използване на повърхностни води за питейни цели амоняка през 
пролетния сезон трябва да се вземе в предвид, тъй като присъствието му в питейните 
води е нежелателно и не отговаря на стандартите. 

Реките и глациалните езера в НП Пирин са идеален еко-полигон за развиване на 
референтен мониторинг, който включва дългосрочни наблюдения на глобалните 
промени, свързани с водите, както и трансграничния пренос на замърсяващи вещества. 

При всички случаи повърхностните води в НП Пирин са чувствителна и уязвима за 
човешка намеса зона, поради бавното протичане на самопречиствателните процеси и 
практически невъзможното възстановяване на екологичния статус (особено за езерата). 

10 Препоръки към Плана за управление на НП Пирин 

До 1 година да се изготви технически план за подобряване на санитарното състояние 
на хижите и другите туристически обекти, свързано с битово-фекалните води. 
Съществуващите септични ями, попивни ями и открити тоалетни да бъдат заменени с 
модерни химически тоалетни, като се организира подръжката им. За по-големите 
обекти (над 100 човека) да се предвидят алтернативни варианти като въвеждане на 
малки модулни пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Изпразването на съществуващите септични ями на територията на парка до заменянето 
им с по-модерни и ефективни решения в преходния период да става в присъствие на 
представител на парковата администрация за да се избегнат потенциални злоупотреби 
и изхвърлянето им в най-близкия водоприемник. 

От 2002 г. компетентния орган за интегрирано управление на водите в България са 4 
басейнови дирекции (Закон за водите, 1999). Територията на НП Пирин попада изцяло 
в Западнобеломорския район (Струма и Места) за басейново управление на водите с 
център гр. Благоевград. НП Пирин като защитена територия трябва да бъде включен 
със специален статут в бъдещия 6-годишен План за управление на речния басейн. 
Препоръчваме да се направят контакти и да се започне съвместна работа с Басейновата 
Дирекция  в гр. Благоевград. 
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11 Предварителен план за локален мониторинг за качеството на 

водите на територията на НП Пирин 
 
Предлагат се схемата, залегнала в това изследване да бъде в основата на 
програма за локален мониторинг на качеството на водите в НП Пирин със 
следните уточнения: 
 
Веднъж на всеки 5 години да се извършва пълно обследване на водите в НП 
Пирин, включително измерване на дълбочинните профили на по-важните езера, 
качество на водите и екологичен статус.  
 
Пробонабирането по време на това 5-годишно детайлно обследване да се 
извърши 2 пъти годишно – в края на м. юни и през август-септември. 
 
Всяка година всички 12 основни реки да се следят в близост до границата на 
НП Пирин чрез биологични методи за оценка на качеството на течащите води, 
като най-евтини и ефективни за интегрирана оценка на баланса в речната 
екосистема. Препоръчва се използването на ТИ, като изключително 
чувствителен метод и веднъж на 2 години да извършва БИ. 
 
Два пъти годишно да се измерват основните физико-химични показатели – рН, 
разтворен кислород и електропроводимост на максимален брой езера (поне 50), 
като се отчита степента на езерна сукцесия (степен на обрастване с макрофити) 
през първите 3 години. След този период този мониторинг може да се извършва 
веднъж на 2 години, като бъде съчетан с инвентаризация на всички значими 
езера.. 
 
Да се извърши обучение на част от персонала на НП Пирин в новите принципи, 
техники за мониторинг и оценка и интегрирано управление на водите съгласно 
Закона за водите, 1999 г. и прилежащите му наредби и прилагането на 
Рамковата Директива за Води 60/2000/ЕС. 
 
Да се разработи програма за специализиран международен референтен 
мониторинг за оценка на глобални промени и трансграничен пренос на 
замърсяващи вещества, като НП Пирин може да бъде предложен за 
специализиран еко-полигон за този вид мониторинг.  
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Списък на таблиците 

 

Таблица 1 - Качество на речните води – хидрохимия и хидробиология – август 2001 г. 

Таблица 2 - Качество на речните води – хидрохимия и хидробиология – юни 2002 г. 

Таблица 3 - Качество на езерните води – хидрохимия и хидробиология – август 2001 г. 

Таблица 4 - Качество на езерните води – хидрохимия и хидробиология – юни  2002 г. 

Таблица 5 - Езера – общи физико-химични параметри – август 2001 г. 

Таблица 6 - Езера – общи физико-химични параметри – юни  2002 г. 

Таблица 7 - Състав на езерните фитопланктонни съобщества в % – август 2001 г. 

Таблица 8 - Състав на езерните фитопланктонни съобщества в % – юни  2002 г. 

Таблица 9 - Статистическа обработка на получените резултати – реки, август 2001 г. 

Таблица 10- Статистическа обработка на получените резултати – реки, юни  2002 г.  

Таблица 11 - Статистическа обработка на получените резултати - езера, август 2001 г. 

Таблица 12 - Статистическа обработка на получените резултати – езера, юни  2002 г. 

Таблица 13 - Статистическа обработка на получените резултати- езера, общи показатели, 

август 2001 г 

Таблица 14 - Статистическа обработка на получените резултати– езера, общи 

показатели, юни  2002 г. 
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1 Бела м. Беталовото 41050'43"N 
23023'01"E 

24/08/2001 
13:05 11.5 11.4 119 8.43 219 146 <1 <1 0.02 <0.005 0.36 <0.01 4.30 1.08 5 89 

2 Бъндерица преди х. Вихрен 41045'22"N 
23025'00"E 

24/08/2001 
19:10 11 8.03 87 7.46 42.4 28 <1 <1 0.01 <0.005 <0.2 <0.01 3.61 0.9 5 88 

3 Бъндерица след х.Бъндерица 41046'10"N 
23025'41"E 

25/08/2001 
13:30 10.6 9.1 102 7.42 75.5 51 1 1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 4.83 1.21 5 78 

4 Демяница преди х. Демяница 41044'31"N 
23028'05"E 

25/08/2001 
9:40 9.8 7.5 81 7.79 68.3 46 <1 <1 0.01 <0.005 <0.2 <0.01 9.17 2.29 5 96 

5 Демяница преди гр. Банско 41048'53"N 
23028'11"E 

24/08/2001 
20:20 12.8 7.44 81 7.96 115 77 <1 <1 0.01 <0.005 0.27 <0.01 7.69 1.92 5 91 

6 Плешка граница на НП 41046'05"N 
23031'20"E 

25/08/2001 
16:20 11.2 9.01 99.4 8.09 57.6 39 3 3 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 9.34 2.34 5 97 

7 Дисилица граница на НП 41045'22"N 
23032'19"E 

25/08/2001 
17:00 11.1 8.98 98 8.07 45.7 31 <1 <1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 11.69 2.92 5 93 

8 Безбог граница на НП 41042'17"N 
23033'45"E 

25/08/2001 
17:50 12.1 8.94 99 8.24 66.5 45 4 3 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 7.43 1.86 4 61 

9 Ретиже след граница на НП 41044'20"N 
23034'22"E 

26/08/2001 
13:50 12.3 9.26 101 7.5 52 35 1 1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 5.70 1.42 5 85 

10 Каменица след граница на НП 41041'57"N 
23035'19"E 

26/08/2001 
14:30 12.9 7.7 85 7.02 55 38 1 1 <0.01 <0.005 0.21 <0.01 6.78 1.70 5 91 

11 Брезнишка след граница на НП 41039'08"N 
23036'06"E 

26/08/2001 
15:30 14.3 8.49 96 7.28 57.4 38 1 1 <0.01 0.015 <0.2 <0.01 5.22 1.30 4-5 71 

12 Железина преди х. Пирин 41038'05"N 
23029'56"E 

30/08/2001 
15:00 12.5 8.50 97 7.41 57.3 38 <1 <1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 5.39 1.35 5 98 

13 Железина граница на НП 41037'26"N 
23030'17"E 

30/08/2001 
14:00 11.9 8.80 97 7.52 63.2 42 <1 <1 0.017 <0.005 <0.2 <0.01 4.13 1.03 5 99 

14 Мозговица х. Попина лъка 41040'32"N 
23023'45"E 

30/08/2001 
19:30 11.8 9.00 99 7.58 93.9 63 <1 <1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 4.96 1.24 3-4 59 

15 Влахинска граница на НП 41045'14"N 
23019'32"E 

06/10/2001 
13:35 10.6 7.91 81.9 7.63 57.6 54 <1 <1 0.018 <0.005 0.31 <0.01 7.61 1.9 5 90 
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16 Икришча комплекс  Шилигарника- 
преди питейно водохващане 

41046'45"N 
23026'56"E 

25/08/2001 
12:15 10.6 9.17 97.9 7.52 80.8 54 5 4 0.035 <0.005 0.20 <0.01 5.30 1.33 - - 

17 Изход сеп. яма,  
преди р. Икришча * комплекс Шилигарника 41046'46"N 

23026'53"E 
25/08/2001 

12:40 13.6 1.67 19.4 7.34 514 344 60 56 21.8 <0.005 <0,20 2.72 152 91.2 - - 

* Допълнително са измерени показателите: общ фосфор - 3,33 mg/l; общ азот - 27,34 mg/l 
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1 Áåëà ì. Áåòàëîâîòî 41050'43"N
23023'01"E 

13/06/2002 
16:05 12.6 8.8 88 8.26 148 98 1 1 0.038 <0,005 0.53 <0,01 12.80 3.20 5 81 

2 Áúíäåðèöà под  õ. Âèõðåí 41045'59"N
23025'30"E 

14/06/2002 
10:45 9.4 7.6 80 7.31 24.4 16 3 3 0.071 0.005 0.58 <0,01 <4 <1 

(0,55) 5 84 

3 Áúíäåðèöà преди граница на НП 41048'35"N
23027'42"E 

13/06/2002 
17:45 11.1 9.9 108 7.74 56.9 38 7 7 0.012 0.005 0.71 <0,01 4.10 1.03 4-5 47 

4 Äåìÿíèöà ïðåäè ãð. Áàíñêî 41048'53"N
23028'11"E 

13/06/2002 
18:00 11.9 11.9 124 7.58 32.6 22 3 3 0.038 <0,005 0.58 <0,01 7.50 1.88 5 87 

5 Ïëåøêà ãðàíèöà íà ÍÏ 41046'05"N
23031'20"E 

15/06/2002 
19:50 9.5 8.6 90 7.00 22.5 15 4 4 <0,01 <0,005 0.62 <0,01 6.20 1.55 5 86 

6 Äèñèëèöà ãðàíèöà íà ÍÏ 41045'33"N
23032'39"E 

15/06/2002 
20:40 10.1 9 95 6.89 18.2 12 3 3 0.020 <0,005 1.02 <0,01 <4 <1 

(0,95) 5 91 

7 Áåçáîã ãðàíèöà íà ÍÏ 41042'17"N
23033'45"E 

15/06/2002 
19:00 10.9 9.2 98 7.26 28.3 19 3 3 0.025 <0,005 0.71 <0,01 5.80 1.45 4-5 70 

8 Ðåòèæå ñëåä ãðàíèöà íà ÍÏ 41044'20"N
23034'22"E 

15/06/2002 
18:30 13 8.6 96 7.4 23.6 16 3 3 0.016 <0,005 0.55 <0,01 5.60 1.40 5 79 

9 Êàìåíèöà ñëåä ãðàíèöà íà ÍÏ 41041'57"N
23035'19"E 

15/06/2002 
17:40 12.2 8.5 93 7.3 25 17 2 2 <0,01 0.006 0.32 <0,01 <4 <1 

(0,98) 5 85 

10 Áðåçíèøêà ñëåä ãðàíèöà íà ÍÏ 41039'08"N
23036'06"E 

15/06/2002 
16:40 12.6 8.6 92 6.15 23.6 16 3 3 0.046 <0,005 0.64 <0,01 <4 <1 

(0,75) 4-5 90 

11 Æåëåçèíà ãðàíèöà íà ÍÏ 41038'05"N
23029'56"E 

15/06/2002 
13:00 9 9.00 91 7.41 26.1 18 3 3 0.231 0.006 0.43 <0.01 5.40 1.35 5 95 

12 Ìîçãîâèöà водохващане 41041'06"N
23024'40"E 

16/06/2002 
17:50 10 7.60 98 6.34 20.7 14 4 4 <0,01 <0,005 0.43 <0,01 4.20 1.05 4-5 62 

13 Âëàõèíñêà ãðàíèöà íà ÍÏ 41045'14"N
23019'32"E 

16/06/2002 
14:10 12 8.20 86 7.07 54.7 37 2 2 <0,01 0.006 0.55 <0.01 <4 <1 

(0,78) 5 89 
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1 Дълго Бъндеришки изтичало 41044'08"N 
23025'25"E 

27/08/2001 
14:30 15.7 7.3 99 7.93 39.9 27 <1 <1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 9.96 1.99 3.95 2.00 1.50 175 

2 Рибно Бъндеришки изтичало 41044'24"N 
23024'51"E 

27/08/2001 
16:00 13.2 7.63 92 7.23 38.2 26 <1 <1 0.024 <0.005 <0.2 <0.01 5.52 1.10 9.61 2.60 1.80 2214 

3 Жабешко Бъндеришки втичало 41044'18"N 
23025'25"E 

27/08/2001 
11:45 14.6 8.16 103 6.72 23.8 16 <1 1 0.036 <0.005 <0.2 <0.01 7.52 1.50 8.88 3.00 1.10 7786 

4 Окото Бъндеришки изтичало 41045'06"N 
23024'55"E 

24/08/2001 
18:20 15.3 7.47 96 7.17 22.5 15 1 1 0.02 <0.005 <0.2 <0.01 6.70 1.34 5.92 2.70 1.20 1363 

5 Тевно 
Василашко Василашки изтичало 41043'58"N 

23026'40"E 
29/08/2001 

17:00 14 7.82 101 7.41 39.6 27 <1 <1 0.01 <0.005 0.21 <0.01 7.30 1.46 3.95 3.60 2.00 615 

6 Горно Василашки изтичало 41044'24"N 
23026'41"E 

29/08/2001 
14:10 13.5 8.33 105 7.25 40.7 27 <1 <1 <0.01 <0.005 <0.2 <0.01 5.22 1.04 8.88 2.20 1.90 2508 

7 Рибно Василашки изтичало 41044'30"N 
23027'11"E 

29/08/2001 
13:10 16.4 8.56 114 7.82 45.2 30 <1 <1 0.028 <0.005 <0.2 <0.01 6.91 1.38 7.48 2.10 1.80 874 

8 Тевно Малокаменишки изтичало 41041'56"N 
23028'57"E 

01/09/2001 
15:15 15.9 7.4 103 8.03 15.6 12 <1 <1 0.024 <0.005 <0.2 <0.01 6.78 1.36 5.92 2.30 1.90 131 

9 Голямо 
Валявишко Валявишки изтичало 41042'41"N 

23028'46"E 
01/09/2001 

17:20 15 7.8 99 7.32 14.9 11 <1 <1 <0,01 <0.005 <0.2 <0.01 5.87 1.17 3.95 2.50 1.90 227 

10 Безбог  втичало 41043'56"N 
23031'28"E 

26/08/2001 
11:10 15.3 8.29 105.5 8.36 25.1 17 2 2 <0,01 <0.005 <0.2 <0.01 7.91 1.58 9.61 3.10 1.20 1728 

11 Попово Рибни изтичало 41042'36"N 
23030'35"E 

31/08/2001 
15:50 14.9 7.79 101 7.4 37 25 <1 <1 0.026 <0.005 0.23 <0.01 4.87 0.97 8.88 2.30 2.00 1202 

12 Горно Рибно Рибни изтичало 41042'43"N 
23030'38"E 

31/08/2001 
15:00 15.7 8.94 116.2 8.26 33.1 22 <1 <1 <0,01 <0.005 <0.2 <0.01 5.26 1.05 - - - - 

13 Долно 
Кременско Кременски изтичало 41042'23"N 

23031'34"E 
31/08/2001 

18:00 14.6 8.10 94 8.61 19.2 13 <1 <1 0.032 <0.005 <0.2 <0.01 6.00 1.20 3.95 2.20 1.80 624 
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14 Синаница  изтичало 41043'53"N 
23021'39"E 

08/10/2001 
16:50 10.1 8.27 95.1 8.82 70.7 68 2 1 0.049 <0.005 0.26 <0.01 6.61 1.32 4.53 2.80 1.40 6053 

15 Аргирово  Изтичало 
(ляво) 

41041'23"N 
23030'32"E 

31/08/2001 
15:30 11.9 8.4 105 7.1 67.7 45 <1 <1 <0,01 <0.005 0.27 <0.01 4.09 0.82 7.48 2.30 1.90 1474 

16 Митрово  изтичало 41045'15"N 
23030'05"E 

31/08/2001 
14:20 13.9 7.2 91 6.82 42.8 29 <1 <1 0.01 0.007 <0.2 <0.01 11.61 2.32 2.79 2.40 1.80 273 
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1 Дълго Бъндеришки изтичало 41°44'08"N
23°25'25"E 

14/06/2002 
14:45 6.2 9.3 97 7.04 19.8 13 3 3 0.056 <0.005 0.76 <0.01 <4 <1 

(0,78) 1.73 1.591 4956 

2 Рибно Бъндеришки изтичало 41°44'24"N
23°24'52"E 

14/06/2002 
16:30 6.7 9.5 100 6.73 17.4 12 4 4 0.044 <0.005 0.66 <0.01 <4 <1 

(0,75) 1.33 1.769 884 

3 Жабешко Бъндеришки изтичало 41°44'17"N
23°25'22"E 

14/06/2002 
13:15 12.1 10.1 126 7.25 13.6 9 4 4 0.031 <0.005 0.41 <0.01 <4 <1 

(0,98) 1.11 1.342 348 

4 Окото  Бъндеришки изтичало 41°45'06"N
23°24'55"E 

14/06/2002 
17:30 14 8.4 103 6.22 19 13 2 2 0.027 <0.005 0.52 <0.01 <4 <1 

(0,25) 1.24 1.444 256 

5 Горно 
Василашко Василашки изтичало 41°44'24"N

23°26'41"E 
18/06/2002 

12:20 9.3 8.8 101 6.69 13 8.7 1 1 0.08 0.006 1.02 <0.01 <4 <1 
(0,53) 0.4 1.692 8300 

6 Рибно Василашки изтичало 41°44'30"N
23°27'11"E 

18/06/2002 
14:30 12.7 9.5 115 7.11 13 8.7 1 1 0.03 <0.005 1.27 <0.01 <4 <1 

(0,8) 0.58 1.722 10436 

7 Тевно Малокаменишки изтичало 41°41'56"N
23°28'57"E 

18/06/2002 
18:30 12.6 9.1 115 7.43 9 6 6 6 0.051 <0.005 0.74 <0.01 5.90 1.48 1.86 1.565 6506 

8 Езеро под 
тевно езеро Малокаменишки десен 

бряг 
41°41'46"N
23°29'04"E 

19/06/2002 
09:00 10.8 7.5 84 5.99 14 9.4 2 2 <0,01 <0.005 0.63 <0.01 5.40 1.35 1.13 1.611 6280 

9 Безбог   втичало 41°43'56"N
23°31'28"E 

19/06/2002 
16:00 14.8 8.5 109 7.65 11 7.4 3 3 <0,01 <0.005 0.56 <0.01 5.70 1.43 3.49 1.602 3222 

10 Попово Рибни изтичало 41°42'34"N
23°30'35"E 

19/06/2002 
14:00 11.1 11.8 137 6.77 12 8 2 2 <0,01 <0.005 0.63 <0.01 <4 <1 

(0,48) 1.33 1.612 3546 

11 Синаница   изтичало 41°43'53"N
23°21'39"E 

16/06/2002 
17:30 13.3 7.7 95 7.32 109.4 73 2 2 <0.01 0.006 0.78 <0.01 <4 <1 

(0,45)  0.78 1.23  191 
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12 Аргирово   изтичало 
(ляво) 

41°41'23"N
23°30'32"E 

19/06/2002 
12:00 7.2 10.2 112 7 19.6 13 2 2 0.032 <0.005 0.82 <0.01 <4 <1 

(0,65) 0.4 1 775 

13 Митрово   изтичало 41°45'15"N
23°30'05"E 

19/06/2002 
11:15 9.3 10.4 116 7.07 12.7 8.5 2 2 <0.01 <0.005 0.73 <0.01 <4 <1 

(0,65) 1.14 1.4 1576 
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No 12 Eзеро Езерна група Пункт Геогр.  
координати 

Дата 
Час 

темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 

1 Дълго Бъндеришки втичало 41044'05"N 
23025'43"E 

27/08/2001 
13:26 14.9 7.8 104 7.55 39.1 

2 Дълго Бъндеришки изтичало 41044'08"N 
23025'25"E 

27/08/2001 
14:30 15.7 7.3 99 7.93 39.9 

3 Бъндеришко №3,  
под Дълго езеро Бъндеришки изтичало 41044'09"N 

23025'17"E 
27/08/2001 

14:50 16.5 7.24 96.1 7.44 38.2 

4 
Бъндеришко №6,  

зад п-в на ляв бряг на 
Рибно ез 

Бъндеришки изтичало 41044'13"N 
23024'49"E 

27/08/2001 
16:15 8.5 9.6 108 8.43 41 

5 Рибно Бъндеришки втичало 41044'13"N 
23024'58"E 

27/08/2001 
15:45 15 8.09 105 7.2 37.4 

6 Рибно Бъндеришки изтичало 41044'24"N 
23024'51"E 

27/08/2001 
16:00 13.2 7.63 92 7.23 38.2 

7 Жабешко Бъндеришки втичало 41044'18"N 
23025'25"E 

27/08/2001 
11:45 14.6 8.16 103 6.72 23.8 

8 Жабешко Бъндеришки изтичало 41044'17"N 
23025'22"E 

27/08/2001 
12:00 14.3 7.14 93 6.97 24.2 

9 Окото Бъндеришки  
(Овинатски) втичало 41045'04"N 

23024'55"E 
24/08/2001 

18:05 15.3 6.67 81 7.15 22 

10 Окото Бъндеришки изтичало 41045'06"N 
23024'55"E 

24/08/2001 
18:20 15.3 7.47 96 7.17 22.5 

11 Тевно  Василашко Василашки втичало 41043'51"N 
23026'39"E 

29/08/2001 
17:40 13.8 7.69 101 7.27 39.4 

12 Тевно  Василашко Василашки изтичало 41043'58"N 
23026'40"E 

29/08/2001 
17:00 14 7.82 101 7.41 39.6 

13 
Василашко №5 
след Тевно 
Василашко 

Василашки изтичало 41043'59"N 
23026'43"E 

29/08/2001 
16:45 13.2 8.53 108.5 7.25 25.5 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 

14 Василашко №3 
под Василашко №5 Василашки изтичало 41043'59"N 

23026'53"E 
29/08/2001 

16:00 13 8.21 105.4 7.72 60.5 

15 Езеро под Василашко 
№ 3 Василашки изтичало 41044'04"N 

23026'53"E 
29/08/2001 

15:45 12.3 7.59 96.2 7.47 57.7 

16 блато Василашки преди втичало запад 
на Горно езеро 

41044'21"N 
23026'36"E 

29/08/2001 
14:35 17.2 8.5 121 5.72 56 
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No 13 Eзеро Езерна група Пункт Геогр.  
координати 

Дата 
Час 

темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 

19 Горно Василашки втичало-запад 41044'21"N 
23026'36"E 

29/08/2001 
14:25 10.6 8.33 97 6.88 23.9 

20 Горно Василашки втичало-юг 41044'17"N 
23026'43"E 

29/08/2001 
14:15 10.9 8.19 97 7.48 44.6 

21 Горно Василашки изтичало 41044'24"N 
23026'41"E 

29/08/2001 
14:10 13.5 8.33 105 7.25 40.7 

22 Рибно Василашки втичало 41044'27"N 
23027'00"E 

29/08/2001 
13:25 13.9 7.79 97 7.46 45.4 

23 Рибно Василашки изтичало 41044'30"N 
23027'11"E 

29/08/2001 
13:10 16.4 8.56 114 7.82 45.2 

24 Мозговишко  №2 
(малко) 

Малокаменишки 
(Мозговишки) _ 41041'56"N 

23028'56"E 
01/09/2001 

16:15 13.6 8.06 101.8 7.65 25.3 

25 Голямо  Валявишко Валявишки втичало 41042'34"N 
23028'55"E 

01/09/2001 
17:50 14.6 7.9 101 7.48 14.1 

26 Голямо  Валявишко Валявишки изтичало 41042'41"N 
23028'46"E 

01/09/2001 
17:20 15 7.8 99 7.32 14.9 

27 1-во след Голямо ез. Валявишки изтичало 41042'42"N 
23028'40"E 

01/09/2001 
18:20 14.8 8 102 7.36 16.1 

28 2-ро след Голямо ез. Валявишки втичало 41042'39"N 
23028'37"E 

01/09/2001 
18:30 14.4 7.5 95 7.37 14.9 

29 Долно Валявишки изтичало 41042'38"N 
23028'31"E 

01/09/2001 
18:40 15.6 8.3 108 7.51 14.1 

30 2-ро  Превалско Превалски изтичало 41042'25"N 
23028'14"E 

01/09/2001 
17:20 14.7 7.03 90.6 7.49 27.4 

31 Долно Превалски изтичало 41042'29"N 
23028'14"E 

01/09/2001 
17:30 14.8 7.93 103.1 7.41 31.1 

32 Безбог - втичало 41043'56"N 
23031'28"E 

26/08/2001 
11:10 15.3 8.29 105.5 8.36 25.1 
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33 Безбог - изтичало 41044'02"N 
23031'26"E 

26/08/2001 
11:10 17.5 8.18 110.7 8.14 25.1 

34 Попово Рибни  
(Попови) втичало -  ляво 41042'23"N 

23030'28"E 
31/08/2001 

13:20 15.3 6.82 96 7.54 35 
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 август   2001 г. Таблица 5  - продължение 

No 14 Eзеро Езерна група Пункт Геогр.  
координати 

Дата 
Час 

темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 

35 Попово Рибни  
(Попови) втичало -  дясно 41042'23"N 

23030'29"E 
31/08/2001 

13:45 15.7 7.53 100.6 7.51 35.5 

36 Попово Рибни  
(Попови) изтичало -  главно 41042'36"N 

23030'35"E 
31/08/2001 

15:50 14.9 7.79 101 7.4 37 

37 Попово Рибни  
(Попови) изтичало -  ляво 41042'35"N 

23030'26"E 
31/08/2001 

14:30 15.4 7.84 102.9 7.37 36.7 

38 Горно Рибно Рибни втичало от  
Дженгалска  порта 

41042'43"N 
23030'39"E 

31/08/2001 
14:30 17.8 7 77.5 7.5 25 

39 Горно Рибно Рибни втичало от   
Попово езеро 

41042'43"N 
23030'38"E 

31/08/2001 
15:00 15.7 8.94 116.2 8.26 33.1 

40 Горно  Кременско Кременски изтичало 41041'51"N 
23031'06"E 

31/08/2001 
18:40 14.6 8 104 7.22 13.4 

41 Средно  Кременско Кременски изтичало 41042'02"N 
23031'18"E 

31/08/2001 
18:20 14.6 7.9 101 7.23 22.3 

42 Долно  Кременско Кременски изтичало 41042'23"N 
23031'34"E 

31/08/2001 
18:00 14.6 8.1 94 8.61 19.2 

43 Синаница - втичало 41043'54"N 
23021'45"E 

08/10/2001 
16:10 9.7 7.96 91 8.7 76.9 

44 Синаница - изтичало 41043'53"N 
23021'39"E 

08/10/2001 
16:50 10.1 8.27 95.1 8.82 70.7 

45 Аргирово - втичало (ляво) 41041'29"N 
23030'34"E 

31/08/2001 
15:15 12.1 8 104 7.1 67.7 

46 Аргирово - изтичало (ляво) 41041'23"N 
23030'32"E 

31/08/2001 
15:30 11.9 8.4 105 7.1 67.7 

47 Митрово - втичало 41041'20"N 
23029'58"E 

31/08/2001 
13:30 14.8 7.3 94 7.22 42.7 

48 Митрово - изтичало 41045'15"N 
23030'05"E 

31/08/2001 
14:20 13.9 7.2 91 6.82 42.8 
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 юни  2002 г. Таблица 6 

 

No 15 Eзеро Езерна група Пункт Геогр.  
координати 

Дата 
Час 

темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 
разтв. в-ва 

mg/l 

1 Дълго Бъндеришки втичало 41°44'04"N 
23°25'39"E 

14/06/2002 
14:15 4.6 9.3 96 7.21 17.7 12 

2 Дълго Бъндеришки изтичало 41°44'08"N 
23°25'25"E 

14/06/2002 
14:45 6.2 9.3 97 7.04 19.8 13 

3 Рибно Бъндеришки втичало 41°44'13"N 
23°24'58"E 

14/06/2002 
16:00 7.2 8.5 90 7.32 18 12 

4 Рибно Бъндеришки изтичало 41°44'24"N 
23°24'52"E 

14/06/2002 
16:30 6.7 9.5 100 6.73 17.4 12 

5 Жабешко Бъндеришки втичало 41°44'18"N 
23°25'25"E 

14/06/2002 
12:55 12.5 9.2 110 7.77 12.8 9 

6 Жабешко Бъндеришки изтичало 41°44'17"N 
23°25'22"E 

14/06/2002 
13:15 12.1 10.1 126 7.25 13.6 9 

7 Окото  Бъндеришки 
Овинатски втичало 41°45'04"N 

23°24'55"E 
14/06/2002 

17:20 14.8 7.9 88 6.38 20.8 14 

8 Окото  Бъндеришки изтичало 41°45'06"N 
23°24'55"E 

14/06/2002 
17:30 14 8.4 103 6.22 19 13 

9 Горно Василашки втичало 41°44'21"N 
23°26'36"E 

18/06/2002 
12:50 11.6 8.7 105 7.09 10.3 6.9 

10 Горно Василашки изтичало  41°44'24"N 
23°26'41"E 

18/06/2002 
12:20 9.3 8.8 101 6.69 13 8.7 

11 
Торфено блато на 
опашката на Горно 
Василашко езеро 

 среда 41°44'21"N 
23°26'36"E 

18/06/2002 
12:30 22.9 8.9 134 6.42 24.5 16.4 

12 Рибно Василашки втичало 41°44'27"N 
23°27'00"E 

18/06/2002 
14:00 17.3 9.3 124 7.63 13 8.7 

13 Рибно Василашки изтичало 41°44'30"N 
23°27'11"E 

18/06/2002 
14:30 12.7 9.5 115 7.11 13 8.7 

14 Тевно Малокаменишки 
(Мозговишки) втичало 41°41'59"N 

23°28'38"E 
18/06/2002 

18:00 10.4 8.9 108 7.11 8.3 5.6 
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15 Тевно Малокаменишки 
(Мозговишки) изтичало 41°41'56"N 

23°28'57"E 
18/06/2002 

18:30 12.6 9.1 115 7.43 9 6 

16 Езеро под Тевно 
езеро  среда 41°41'46"N 

23°29'04"E 
19/06/2002 

9:00 10.8 7.5 84 5.99 14 9.4 
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 юни  2002 г. Таблица 6 - продължение 
 

No 16 Eзеро Езерна група Пункт Геогр.  
координати 

Дата 
Час 

темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 
разтв. в-ва 

mg/l 

17 Безбог _ втичало 41°43'56"N 
23°31'28"E 

19/06/2002 
16:00 14.8 8.5 109 7.65 11 7.4 

18 Безбог _ изтичало 41°44'02"N 
23°31'26"E 

19/06/2002 
16:30 14.8 8.8 112 6.98 10.8 7.2 

19 Попово Рибни 
Попови втичало 41°42'22"N 

23°30'26"E 
19/06/2002 

13:20 11.9 8.9 107 7.1 12.3 8.2 

20 Попово Рибни 
Попови 

изтичало -  
главно 

41°42'34"N 
23°30'35"E 

19/06/2002 
14:00 11.1 11.8 137 6.77 12 8 

21 Синаница _ изтичало 41°43'53"N 
23°21'39"E 

16/06/2002 
17:30 13.3 7.7 95 7.32 109.4 73 

22 Аргирово _ изтичало 
(ляво) 

41°41'23"N 
23°30'32"E 

19/06/2002 
12:00 7.2 10.2 112 7 19.6 13 

23 Митрово _ втичало 41°41'20"N 
23°29'58"E 

19/06/2002 
11:00 9.7 9.4 109 6.93 13.1 8.8 

24 Митрово _ изтичало 41°45'15"N 
23°30'05"E 

19/06/2002 
11:15 9.3 10.4 116 7.07 12.7 8.5 
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Състав на езерните фитопланктонни съобщества в % Таблица 7 
 

Езерна група  Бъндеришки езера Василашки езера Малокамен
ишки езера 

Валявишки 
езера  Рибни езера Кременски 

езера    

Таксономична 
група Жабешко Рибно Дълго Окото Тевно Горно Рибно Тевно Горно Безбог Попово Долно Синаница Аргирово Митрово 

Cyanophyta                

Chroococcales                

Microcystis  - 3 7 - - - - - - 3 - - - 5 - 

Oscillatoriales                

Anabaena sp. - 2 7 - - - - - - - - - - - 8 

Aphanothece sp. - - - - - - - - - - - - - - 8 

Merismopedia - - - - - - - - - - - - - 3 7 

Chrysophyceae                

Chrysomonadales   8             

Dinobryon sp. - - 7 81 - - - - - 1 - - - - - 

Hyalobryon sp. - - - - 6 - - - 5 - - - - - - 

Bacilariophyceae                

Coscinodiscales                

Stephanodidiscus sp. - - - - - 4 - - - - 3 - - - - 

Coscinodiscus sp. - - - - - - - - - - - 6 - - - 

Melosira sp. - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Cyclotella sp. - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 

Naviculales                

Naviculales spp. 8 2 8 5 - 31 - - - 2 - - 32 71 30 

Asterionella formosa - 22 - - - - - - - - - - - - - 

Bryopsidales spp. - - 4 - - - - - - - - - - - - 

Dinophyceae                

Gumnodiniales                

Ceratum hirudinella - - - 3 - - - - - - - 3 - - - 

Gumnodiniales spp. 13 - 4 2 55 - - - 15 22 - 57 2 - - 
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Chlorophyceae                

Volvocales                

Volvocales spp. 5 3 - - 2 - - - - - - - - - - 

Ulotrichales                
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Състав на езерните фитопланктонни съобщества в % Таблица 7 – продължение 
 

Езерна група  Бъндеришки езера Василашки езера Малокамен
ишки езера 

Валявишки 
езера  Рибни езера Кременски 

езера    

Таксономична 
група Жабешко Рибно Дълго Окото Тевно Горно Рибно Тевно Горно Безбог Попово Долно Синаница Аргирово Митрово 

Ulotrichales spp. 6 2 14 - 7 49 12 11 65 1 - 3 3 2 8 

Elakatothrix sp. - - - - - - - - - - - 3 - - - 

Hormidium sp. - - - - - 2 - - - - - - - - - 

Chlorococcales          -      

Scenedesmus sp. - - - - - - - - - 1 - 3 - - - 

Ankistodesmus sp. 1 - - - - - - - - 8 - - - - - 

Pediastrum sp. - - 8 4 - 1 - 55 - - - - 1 - - 

Planktonosphaera sp. - - - - - - - - - - 3 - - - - 

Coenococcus sp. - - - - - - - - - - 86 - - - - 

Characium sp. 53 10 - - 2 - - 11 - 1 - - 1 -  

Monoraphidium sp. 3 - - - - - - - - 1 - - - - - 

Chloroccocus  sp. - - - - 4 - - - - - - - - - - 

Chlorococcales spp. - 52 - - - - 8 11 5 12 - - - - - 

Tetrasporales spp. - - - - - 1 - - - - - 6 1 - - 

Conjugatophyceae                

Desmidiales    

Micrasterias sp. - - 7 - - - - - - - - - - - 9 

Pleurotaenium sp. - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Cosmarium sp. - - - 3 - 2 - - - 37 - - - - 15 

Staurastrum sp. 10 - - - - - - - - 4 - - - 4 - 

Closterium sp. 1 - - 2 - - - - - 2 - - 52 - - 

Arthrodesmus sp. - - - - 2 - - 12 - - - - - - - 

Desmidiales spp. - 4 22 - 10 6 61 - - - - 9 5 6 - 

Euglenophyceae                
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Euglenales                

Euglenales spp. - - 4 - 12 2 19 - 10 5 8 10 1 9 15 

Общо [бр.кл./l] 7786 2214 175 1363 615 2508 874 131 227 1728 1202 624 6053 1474 273 
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Състав на езерните фитопланктонни съобщества в % Таблица 8 
 

Езерна група Бъндеришки езера Василашки езера 
  Малокаменишки езера   Рибни 

езера   
    

Таксономична група Жабешко Рибно Дълго Окото Горно Рибно Тевно под Тевно Безбог Попово Синаница Аргирово Митрово 

Cyanophyta              

Chroococcales              

Microcystis  - - - - - 1 - - - 2 - 2 - 

Chroococcaceae spp. - - - - - - - 16 - - - 2 - 
Oscillatoriales              
Anabaena sp. - - - - - - - 3 - - - - - 
Chrysophyceae              
Chrysomonadales              
Dinobryon sp. - 23 92 - - - 74 - - - - - 27 
Chrysomonadales spp. - - - - - - - 1 - - - - - 
Bacilariophyceae              
Coscinodiscales              
Cyclotella sp. - - - - 70 60 - - - - - - - 
Naviculales              
Naviculales spp. - 15 - 23 1 - - 14 - 1 - - 10 
Asterionella formosa - 38 1 - - - - - - - - - - 
Diatoma sp. - - - - - 7 - - - - - - - 
Bryopsidales spp. - - - - - - -  - - - - - 
Dinophyceae              
Gumnodiniales              
Ceratium sp. - - - - - - - - - - - 2 - 
Gumnodiniales spp. 45 5 4 42 21 9 11 12 54 11 56 51 36 
Chlorophyceae              
Ulotrichales              
Elakatothrix sp. - - - - - 2 - - - - - - - 
Ulotrichales spp. 5 2 2 - - 7 3 15 - 3 7 8 2 
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Състав на езерните фитопланктонни съобщества в % Таблица 8 – продължение  
 
 
 

Езерна група Бъндеришки езера Василашки езера 
  Малокаменишки езера   Рибни 

езера   
    

Таксономична група Жабешко Рибно Дълго Окото Горно Рибно Тевно под Тевно Безбог Попово Синаница Аргирово Митрово 

Chlorococcales         -     
Scenedesmus sp. - - - - - - - - - 6 - - - 
Pediastrum sp. - - - - - - - 2 - - - - - 
Characium sp. - 2 - - 1 - 2 5 11 1 14 4 2 
Monoraphidium sp. - - - - - - - - - 62 - 2 - 
Sphaerocystis sp. - - - - - - - - - 3 - - - 
Chlorococcales spp. 30 9 - 18 - - 7 25 5 2 - 8 8 
Conjugatophyceae              
Desmidiales              
Cosmarium sp. - - - - - - - 1 - - - - - 
Staurastrum sp. - - - - - 3 - 1 2 - - - - 
Closterium sp. - - - - - - - - - 1 - - - 
Arthrodesmus sp. - - - - - - - - 5 - - - - 
Desmidiales spp. - 4 - - - 2 - - - 4 - - - 
Euglenophyceae              
Euglenales              
Euglenales spp. 20 2 1 17 7 9 3 5 23 4 23 21 15 
               

Общо [бр.кл./l] 348 884 4956 256 8300 10436 6506 6280 3222 3546 191 775 1576 
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средно 11.69 8.70 95.08 7.68 75.45 51.56 1.00 0.88 < 0.01 <0.005 < 0.2 < 0.01 6.45 1.61 - 85.73

минимално 9.80 7.44 81.00 7.02 42.40 28.00 < 1.0 < 1.0 < 0.01 <0.005 < 0.2 < 0.01 3.61 0.90 3-4 59.00

максимално 14.30 11.35 119.00 8.43 219.00 146.00 5.00 4.00 0.020 0.015 0.360 < 0.01 11.69 2.92 5 99.00

 
2002г. 

 
Таблица 10 

С
т
о
й
н
о
с
т 

те
м
п.

 
0 С

 

ра
зт
в.

 О
2  

m
g/

l 

О
2 н

ас
ищ

ан
е 

 
%

 

рН
 

ел
ек
тр
оп
р.

  
µS

/c
m

 

ра
зт
в.

 в
-в
а 

 
m

g/
l 

не
ра
зт
в.

 в
-в
а 

 
m

g/
l 

М
ът
но
ст

  
FN

U
 

N
H

4-N
  

m
g/

l 

N
O

2-N
  

m
g/

l 

N
O

3-N
  

m
g/

l 

PO
4-P

  
m

g/
l 

Х
П
К

  
m

g/
l 

Б
П
К

5  
m

g/
l 

Б
ио
ти
че
н 

  
И
нд
ек
с 

Т
ро
ф
ич

ен
  

И
нд
ек
с 

 
%

 

средно 11.10 8.88 95.31 7.21 38.82 26.00 3.15 3.15 0.04 <0.005 0.59 < 0.01 5.51 1.30 - 80.46 

минимално 9.00 7.60 80.00 6.15 18.20 12.00 1.00 1.00 < 0.01 <0.005 0.32 < 0.01 < 4.00 0.55 4 47.00 

максимално 13.00 11.90 124.00 8.26 148.00 98.00 7.00 7.00 0.23 0.006 1.02 < 0.01 12.80 3.20 5 95.00 
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Таблица 11 
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средно 14.38 7.97 95.95 7.64 36.00 25.63 < 1 < 1 0.016 < 0.005 < 0.2 < 0.01 6.76 1.35 6.39 2.54 1.68 1816.47

минимално 10.10 7.20 91 6.72 14.90 11.00 < 1 < 1 < 0.01 < 0.005 < 0.2 < 0.01 4.09 0.82 2.79 2.00 1.10 131.00

Максимално 16.40 8.94 116.20 8.82 70.70 68.00 2.00 2.00 0.049 0.0070 0.270 < 0.01 11.61 2.32 9.61 3.60 2.00 7786.00
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средно 10.78 9.29 108.46 6.94 21.81 14.59 2.62 2.62 < 0.027 < 0.005 0.733 < 0.01 < 4 0.81 1.31 1.53 3636.62 

минимално 6.20 7.50 84.00 5.99 9.00 6.00 1.00 1.00 < 0.01 < 0.005 0.410 < 0.01 < 4 0.25 0.40 1.00 191.00 

Максимално 14.80 11.80 137.00 7.65 109.4 73.00 6.00 6.00 0.080 0.006 1.270 < 0.01 5.90 1.48 3.49 1.77 10436.00 
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2001 г. 

 
Таблица 13 

Стойност темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 

средно 14.24 7.88 100.38 7.50 34.63 

минимално 8.50 6.67 77.50 5.72 7.80 

максимално 17.80 9.60 121.00 8.82 76.90 

 

 

 
2002 г. 

 
Таблица 14 

Стойност темп. 
0С 

разтв. О2 
mg/l 

О2   насищане 
% рН електропр. 

µS/cm 

средно 11.58 9.11 108.04 7.01 18.55 

минимално 4.60 7.50 84.00 5.99 8.30 

максимално 22.90 11.80 137.00 7.77 109.40 
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Приложение 2 
 
 
фигури 

 
 
 

легенда 
река   пункт 
 

1 Бела м. Беталовото 
2 Бъндерица преди х. Вихрен 
3 Бъндерица след х.Бъндерица / преди граница на НП 
4 Демяница преди х. Демяница 
5 Демяница преди гр. Банско 
6 Плешка граница на НП 
7 Дисилица граница на НП 
8 Безбог граница на НП 
9 Ретиже след граница на НП 
10 Каменица след граница на НП 
11 Брезнишка след граница на НП 
12 Железина преди х. Пирин 
13 Железина граница на НП 
14 Мозговица х. Попина лъка, граница на НП 
15 Влахинска граница на НП 
16 Икришча  комплекс  Шилигарника
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ЧАСТ 1:  
ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 
 
1.11. ПОЧВИ 

 
 1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 
 Почвената покривка НП “Пирин” е формирана в резултат на голямото 
разнообразие на почвообразуващите фактори климат, релеф, скали и растителност. На 
територията на парка са представени планинска тъмноцветна горска почва -12905,4 ха, 
планинска кафява горска  почва – 8053,0 ха  , планинско-ливадна почва -6962,0 ха и 
хумусно-карбонатна почва -1721,9 ха . Процентното разпределение на площите заети от 
почвените типове в района на парка  е дадено на Фиг.1 . 
 

 
Фиг.1 Процентното разпределение на площите заети от почвените 
типове в района на парка  

 За характеризиране на почвите е ползвана информация  от Почвена карта на РБ 
от 2000 г., както и данни от 18 броя почвени разрези заложени при предишни 
проучвания за обекта. В приложение 1 е поместен списък на тези разрези, както и 
резултатите от лабораторното изследване. 
 
 1.11.1.1. Планински кафяви горски почви (Cambisols) 
 По международната класификация на ФАО тези почви се отнасят към т. н. 
камбисоли. Разпространени са предимно в средния планински пояс от бук и иглолистни 
(800-1800м н. в.). Представени са и трите подтипа -тъмна, преходна и светла, както 
следва: 

- кафява горска тъмна     -5315,3 ха (  66,0%) 
- кафява горска преходна-2598,6 ха (  32,3%) 
- кафява горска светла     -  139,1 ха (    1,7%) 
                            общо:             8053 ха (100,0%) 
В морфологично отношение кафявите горски почви се характеризират с пълен 

почвен профил (А,Б, С), като най-отгоре е формирана тънка, мъртва, горска постилка 
(2-4 см). Мощността на А и В варира в широки граници от 25 до 110 см. Различна е и 
мощността на хумусно-акумулативния хоризонт , който варира от 7 до 65 см. 
Обикновено почвения хоризонт е със сивокафяв цвят, но се изменя от тъмнокафяв и 
сивожълт до черен в зависимост от надморската височина,изложението, дървесния вид 
и др. 

По механичен състав почвите са глинесто-песъчливи, като количеството на 
глината намалява с увеличаване на дълбочината. Мощността на алувиалния хоризонт е 
също твърде променлива, като  се наблюдава закономерност в зависимост от 
надморската височина. Той се отличава със значително съдържание на скелетни 

44,30%

27,70%

22,10%

5,90%

пл. гор. тъмноцветна

планин. каф. горска

планинско-ливадна

хумусно-карбонатна
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елементи (понякога достига до 40-50 см), количеството на които нараства надолу. 
Скалният рохляк също се изменя в широки граници и често е използван от корените на 
дървесната растителност. 

Съдържанието на хумус е разнообразно, но най-често е високо. В дълбочина на 
почвата рязко намалява, като за хоризонт А е в границите от 11,49 до 2,57%, а в 
хоризонт В варира от  0,84 до 2,91%. По-високо съдържание на хумусни вещества има 
подтипът кафява горска тъмна, поради което тези почви се оценяват като богати. 
Съдържанието на азот в зависимост от хумусното съдържание варира в широки 
граници и е диференцирано по хоризонти-около 2,5%. 

Реакцията на почвата варира относително слабо, както по почвени разрези, така 
и по хоризонти и е предимно кисела. Киселинността се променя в дълбочина от pH 4,5 
до pH 6.1. 

 Почвите имат добра аерация и добър воден режим. 
В заключение трябва да се отбележи, че планинските кафяви горски почви 

осигуряват благоприятна среда за развитие на горскодървесна растителност, като най- 
продуктивни са тъмните, по- слабо преходните и с най-ограничени възможности са 
светлите. 

 
1.11.1.2. Планински тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) 
Според класификацията на ФАО се отнасят към хумусните камбисоли. 
Почвите са разпространени предимно в среднопланинския и в по- малка степен 

във високопланинския горски пояс на Пирин и осъществяват връзката с планинско-
лвадните почви над горната граница на гората и клековите формации. 
Почвообразуващите скали обикновено са гранити – безкарбонатни. Климатът тук е 
суров – средна годишна температура 3,5-5 С, вегетационният период е кратък (около 4-
5 месеца), валежите са значителни-над 900-1000 мм. Снежната покривка поради 
голямата надморска височина се задържа по-дълго време, което се отразява върху 
активността на почвените микроорганизми. Естествената растителност е представена от 
съобщества от клек, хвойна, смърч, бял бор и бяла мура. Специфичната биоклиматична 
обстановка тук, под горските формации, позволява по-пълно разлагане на органичните 
вещества, отколкото при планинско-ливадните почви и в по-голяма степен да се 
натрупват устойчиви хумусни вещества, отколкото при кафявите горски почви. Под 
влияние на почвообразувателните процеси при планинските тъмноцветни горски почви 
се оформя дълбок профил, мощен торфенисто-хумусен повърхностен хоризонт и 
неуплътнен преходен хоризонт В с троховидно-лешниковидна структура. Общата 
мощност на профила им достига до 160 см. Съотношението по мощност между 
хоризонти А и В се движи от 1:1 до 1:1,5. В редки случаи профилът се състои само от 
горска постилка и хумусен хоризонт, и то при голяма надморска височина. 
Механичният им състав е едроскелетен. Количеството на хумус в хоризонт А е 
значително по-голямо от това в хоризонт В (според почвените проби е от 7,88 до 9,62% 
за хоризонт А и от 0,43 до4,69% за хоризонт В). Реакцията е кисела-pH около 4-5,5. 

Плодородието на почвите е високо. Върху тях растат едни от най-добрите 
насаждения от бяла мура (върху по-скелетните почви) и смърч. 

 
1.11.1.3. Планинско-ливадни (хумусно-силикатни) почви (Rankers) 
В класификацията на ФАО – ранкер 
Почвите са формирани почти изцяло в алпийската част на високопланинския 

пояс (над 2500 м), където се намират често в комплекс с голи скали и сипеи и в 
субалпийския подпояс (до 2500 м) в съчетание с планинско-горско тъмноцветни почви. 
Планинско-ливадни почви се формират при суров планински климат (средна годишна 
температура около 0°С), като зимата е продължителна и студена. Снежната покривка се 
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задържа над 200 дни. Върху почвите е развита високопланинско-ливадна растителност. 
Гранитът е основната почвообразуваща скала. Поради ниските температури през 
зимата и сухото лято става бавно разлагане и трансформиране на тревния отпад. 
Образува се мощен и добре изразен хумусно-акумулативен хоризонт. В зависимост от 
тревните условия и степента на овлажняване се формират три подтипа почви: 
торфенисти, черноземовидни и чимести. 

Характерно за планинско-ливадните почви е формиране на добре развит 
тъмноцветен хумусно-акумулативен хоризонт, който постепенно преминава в рохкав 
материал (хоризонт С) или лежи върху материнска скала. При черноземовидни чимът е 
слабо изразен, а хумусния добре оформен. Чиместите имат добре оформен чим с 
мощност не по-малко от     5-6 см. Торфенистите имат вместо чим маломощен 
торфенист хоризонт. Най-широко разпространение имат чиместите почви. 

Общата мощност на хумусния хоризонт достига от 25 до 50 см, а общата 
мощност на почвения профил до 80-100 см. По механичен състав планинско- ливадните 
почви са едрочастични с преобладание на пясък и по- малко участие на глина (под 
10%). Почвите имат кисела реакция по целия профил-pH около 4,5. Планинско-
ливадните почви са с високо потенциално плодородие, но хранителните вещества при 
тях се намират най- често в неусвоими за растенията форми. 

Поради голямото количество на хумуса почвите показват висока влагоемкост и 
по-слаба водопропускливост. На равните места и пониженията често се преовлажняват. 

Върху планинско-ливадни почви са формирани високопланински пасища и 
ливади. При пожари има много висока заплаха за развитие на водна ерозия в 
опожарените места. 

 
1.11.1.4. Хумусно-карбонатни почви (Rendzinas) 
В последния вариант на класификацията на ФАО - рендзини (Rendzic leptosols). 

Тези почви заемат територии северо-западно от р. Бъндерица до м. Предел. Решаващо 
значение за тяхното образуване е наличието на твърди варовити скали и продуктите от 
тяхното изветряне. Рендзините се отличават с маломощен (20-50 см) профил от А-С 
тип. Притежават добре оформен, черно до чернокафяво оцветен структурен и 
рохкав,тежко песъчливо-глинест хумусен хоризонт. Участието на хумуса в хумусно-
акумулативния хоризонт е сравнително високо от 7,5 до15%. В дълбочина това 
количество намалява, като достига 0,8-2,7%.Наличието на голямо количество калциев 
карбонат при образуването на тези почви е довело до формиране на слабо алкална до 
неутрална реакция (pH в хоризонт А е 6,6-7,2). В такива условия минерализирането на 
органичните вещества става бавно и се натрупват в устойчиви форми. 

Върху тези почви растат главно черен бор, черна мура, клекът и смриката. 
 
1.11.2. Почвени процеси  
За оценка на ерозионните процеси в територията на НП “Пирин” са ползвани 

топографски карти в М 1:50000 и наличната в парка техническа информация. Обектът е 
проучен допълнително на терена през август-септември 2001 г. 

 
1.11.2.1.Площна ерозия 
Високопланинският релеф на обекта е с извънредно стръмни (над 45% от 

терените са с наклони над 30 градуса) и дълги склонове. Климатичните особености-
типичен планински климат, изразен чрез резки температурни колебания, понякога 
ускорено топене на снеговете и интензивни летни валежи, обуславят формиране на 
изключително опасен повърхностен отток, а от тук и заплаха за развитие на интензивни 
ерозионни процеси. Растителността и свързаните с нея стопански дейности са най-
важните фактори, от които зависи ерозионната обстановка в района на парка. 
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Ерозията на почвите в парка е проучена при таксацията на горите през 1989 г. 
Общо в различна степен (първа до трета) са ерозирани 102,3 ха или 0,6% от 
дървопроизводителната площ на горите. От ерозия са били засегнати отдели и 
подотдели:52 “б”; 53 “б”; 39 “а”,”б”,”в”; 329 “а”; 419 “в”; 438 “а”. Понастоящем тези 
подотдели са заети предимно от гъсти насаждения/ пълнота 0,6-0,8/ с добър 
противоерозионен ефект. 

При проучване на техническите параметри за горите, както и при теренното 
проучване не се установяват данни за активно протичане на ерозионни процеси или 
опасност от възникването им с изключение на някои изолирани места. По-голямата 
част от насажденията и културите (над 85%) са с пълнота 0,6 и нагоре, а останалите са 
затревени или са обрасли с подраст и най-често се намират сред плътни комплекси 
гора. При сечищата и голините най-често се наблюдава добро възобновяване или 
самозатревяване. Ерозията в горите протича много бавно и не се нанасят щети с 
практическо значение. Почвата е защитена надеждно от наличната дървесна, храстова и 
тревна растителност. В същото време протича и възстановяването й от 
почвообразувателния процес. 

При теренно-проучвателните работи се установи на изолирани места по 
терените използвани като ски-писти развитие на активна  площна ерозия.  

Върху ски-писта Добринище (Безбожка поляна), непосредствено до междинна 
лифтова станция в северна посока на площ 2,5 дка са изпълнени изкопно-насипни 
работи за оформяне на ски-трасето. Площта е обхваната от площна ерозия, като върху 
20% от повърхността й са се формирали струи и бразди с дълбочина 0,1-0,4м. За защита 
на почвата в тази площ от ерозия е необходимо спешно прилагане на противоерозинни 
мероприятия. 

На ски-писта “Балканиада”, пред долна лифтова станция, на площ около 3 дка 
тревния чим е нарушен от антропогенно претоварване, като почвата е подложена на 
водна ерозия. По трасето на пистата има още няколко такива петна, всяко с площ 50-70 
кв.м. В тях ерозията на почвата протича с по-голяма скорост, тъй като наклоните на 
терена са значителни (над 35%). В тези площи е необходимо да се възстанови тревната 
покривка, а при стръмните терени да се приложат и противоерозионни мероприятия. 

В резултат на преминаване на механизация по “Старата писта” м. Паркинга са 
се образували коловози, които се ерозират площно. Необходимо е през времето, когато 
пистата не е заснежена да се въведе забрана за движение на машини по нея.  

Забраната за движение на техника е необходима за всички терени използвани за 
ски-писти. 

В отд. 247 “ж” (м.Безбожка поляна) върху стар камионен път и прилежащия 
терен е оформен нов път с дължина 600 м. Ширината на пътното платно е 7-9 м, а 
общата ширина заедно с изкопите и насипите варира от 8 до 15 м. При разширението на 
пътя са засегнати около 5 дка гора от бяла мура.  Средният надлъжен наклон на пътя е 
14% и съществува опасност от интензивно развитие на ерозия. Необходимо е 
подпомагане на самозатревяването чрез подсяване на нарушения терен с подходяща 
тревна смеска.   

Всички ерозирани, ерозиращи се и с опасност от ерозия терени са означени на 
почвената карта. 

  
1.11.2.2.Линейна ерозия 
Хидрографската мрежа на НП “Пирин” обхваща водосборите на реките 

Дамяница и Бъндеришка и части от горните течения на реките Бяла, Влахина, 
Железина, Мозговица и др. Въпреки че леглата им са с големи и неравномерни 
наклони, с непостоянни води, понякога с буйни краткотрайни прииждания, същите не 
се проявяват с активна поройна дейност. При проучванията не беше установено 
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техните легла и брегове да се разрушават и подриват. В повече от случаите ерозионната 
основа на водните течения е достигнала стабилен ерозионен базис и не следва да се 
очаква вторично продълбаване или подкопаване. Няма данни за нанасяне на щети от 
поройна дейност на съоръжения в района на парка и на такива намиращи се в 
непосредствена близост.В хидрографската мрежа няма изградени едроразмерни 
технико-укрепителни  съоръжения -баражи и прагове. 

 На р. Дамяница по границата между  отдели 148 и186 е изградена 
брегоукрепителна бетонова стена от лявата и страна срещу течението с дължина около 
30 м. Предназначението и е защита на брега от подравяне и заливане. На места стената 
е разрушена, а височината и не е достатъчна за предпазване на брега от чести 
заливания. Построеният в долния край на стената дървен мост е с малък отвор и е 
причина за често задръстване и преливане на водите. като се нанасят щети на моста. 
Водите се отправят към гр. Банско със заплаха от наводнение. Този част на парка е една 
от най-посещаваните, а мостът свързва голям брой почивни домове с главната пътна 
мрежа. Поради тава е наложително изграждане на нова по-висока с 1-1,5 м стена, както 
и да бъде продължена с 30-35 м след моста. 

В крайните разклонения на хидрографската мрежа много рядко се наблюдава 
ровинна ерозия, поради което на територията на парка са изградени и ограничено 
дребноразмерни съоръжения за борба с ерозията. Прагчета от суха каменна зидария са 
построени в активна ровина (отдел  и подотдел 473 “в”) - около 80 куб. м, а в ровини 
формирани при извоз на дървесина (отдели 435,436 и 437) е изпълнено задръстване 
250-300 кв. м. Изградените съоръжения са укрепили и заглушили ровините. В същите 
отдели има ровини, които не са третирани. Необходимо е в тях да се извърши 
задръстване с общ обем 350-400 кв. м. 
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ПЪРВА ОЦЕНКА 
 
1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
1.21.1. Уязвимост  
СТЕПЕНИ:   
+      -  ниска  
++    -  средна 
+++  -  висока 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 
  
  

 
++ 

 
+++ 

 
 

+++ 
++ 

 
+++ 

+ 
 

++ 
 
 

 
 

+++ 
 

+ 
 

         + 

Антропогенни фактори: 
-прекомерно изреждане на насажденията и културите при 
провеждане на  сечи -формировъчни, санитарни и  възобновителни 
-извеждане на планировъчни сечи за просеки, писти и 
строителство върху площи с наклони над 20 и размер над 0,1ха; 
-намеса в насажденията от клек;  
-голи възобновителни сечи, на площи над 0,1ха; 
-извоз на дървесина при водене на сечи с опасност за подраста и 
почвата - неподходящ сезон, верижна техника; 
-умишлени пожари; 
-нерегламентирана паша на домашни животни с опасност за 
подраста; 
-прекомерно рекреационно натоварване – чупене на клони, 
утъпкване и оголване на корените на дърветата по маршрутите и 
местата за отдих. 
 
Естествени фактори: 
-природни явления-силни ветрове,обилни снегове, лавини, пожари 
в резултат на запалвания от мълнии. 
-повреди от биотичен характер - видове от фауната (мечка, 
сокерица, гризачи и др.) 
-повреди от биотичен характер – болести и вредители (борова 
процесионка, имел, коренова гъба и др.) 

 
 
1.21.2. Рядкост 
СТЕПЕНИ:   
+      -  ниска  
++    -  средна 
+++  -  висока 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 

+++ 
 
 

+++ 
 
 

+++ 

-Насажденията (чисти, с преобладание и  с участие) от бяла мура 
ендемит за Балканския полуостров, локализирани 42% от 
площното им разпространение у нас в границите на  НП Пирин; 

--Насажденията (чисти, с преобладание и с участие) от черна мура,  
локализирани  52% от находищата си в България в границите на 
НП Пирин;  
-Горските насаждения  с местен произход в границите на НП 
Пирин  заемат 99,9% от площта на горите, което се определя с 
висока рядкост. 
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1.21.3. Естественост  
СТЕПЕНИ:   
+      -  ниска  
++    -  средна 
+++  -  висока 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 

+++ 
 
 
 
 

++ 
 
 

++ 
 
 
 

+ 
 

 

-С висока степен на естественост са горските насаждения (около 
40% от площта на горите) в резерватите, клековите насаждения, 
горите в горната граница на гората, на урвести и скални терени и 
нелесопригодните площи обрасли с дървесна и храстова 
растителност,  в които отсъства всякаква човешка намеса; 
- Горски насаждения от естествен произход (семенен и издънков) 
в границите на  НП Пирин покриващи 54% от площта на горите в 
които е провеждана стопанска дейност;  

--Създадените горски култури върху площ от 1308ха (5,7%)  от 
местни дървесни видове,  формирани в резултат на отгледни мерки 
в природосъобразни структури, се оценяват със средна степен на 
естественост. 
-Ниска степен на естественост имат създадените култури от 
дуглазка ела, евроамериканска топола в ПР Вихрен и от ливански 
кедър в ПР  Синаница, които са едва 5,3ха(0,02%) от площта на 
горите в Парка 

 
 
1.21.4. Типичност 
СТЕПЕНИ:   
+      -  ниска  
++    -  средна 
+++  -  висока 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 

 
 

+++ 
 

+++ 
 

++ 
 

+ 

Комплексът от специфични абиотични фактори е формирал:   
 
-типични за НП Пирин горски насаждения от бяла мура ендемит за 
Балканския полуостров, предимно върху силикатни  терени;         
-типични горски насаждения от  черна мура, ендемит за 
Балканския полуостров и Южна Италия върху карбонатни терени; 
-със средна степен на типичност се оценяват  чистите и смесени 
насажденията от клек, бял бор, смърч, ела, бук и черен бор. 
-нетипични за този природен комплекс са културите от 
чуждоземни видове. 

 
 
 
1.21.5. Размери 
СТЕПЕНИ:   
+      -  недостатъчни  
++    -  средно  
+++  -  достатъчни 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
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ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 

+++ 
 
 
 
 
 

+++ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

 

-Площта на горите върху територията на НП Пирин е с достатъчни 
размери и представлява 57,3% от площта на Парка. 
Характеристиката на незалесените площи - високопланински 
пасища, скали, нелесопригодни голини, грохоти, езера, поляни, 
показва, че увеличаване размера на горските насаждения не се 
налага;  
-Насажденията от бяла и черна мура са с достатъчна площ, като 
заемат всички типични  местообитания  за запазване на техните 
съобщества; 
-Буферни площи за опазване на насажденията в резерват Баюви 
дупки- Джинджирица  от северната му граница липсват, поради 
което размерът на Парка в тази му част се определя като 
недостатъчен; 
-Наблюдава се промяна на естествената външна граница на Парка 
в резултат на изключване на площи заети с гори за други цели, с 
което се увеличава антропогенният натиск върху Националния 
парк и неговите резерватни територии, в резултат на което 
размерите на Парка в тези части се оценяват като недостатъчни. 

 
 
1.21.6. Биологично разнообразие 
СТЕПЕНИ:   
+      -  ниска  
++    -  средна 
+++  -  висока 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 

+++ 
 
 

++ 

-Горските насаждения се отличават с голямо разнообразие на  
местни иглолистни дървесни видове (7 бр.) и начин на смесване в 
насажденията. 

--Иглолистните видове са представени с по няколко форми. 

 
 
1.21.7. Стабилност и нестабилност 
СТЕПЕНИ:   
+        -  ниска  
+ +     -  средна 
+ + +  -  висока 

ВИД СТЕПЕН ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ 
ГОРСКО-
ДЪРВЕСНА 
РАСТИТЕЛ- 

НОСТ 

+ 
 
 
 

-Сукцесионните процеси в иглолистните гори се развиват в посока 
на смяна на иглолистните с широколистни (бук или трепетлика) 
видове; 
- 
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ЧАСТ 2: 
 ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
 
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 
 
2.1.1. Главни цели 
- Съхраняване на биологичното  разнообразие на горските насаждения. 
- Повишаване на екологичната устойчивост на горските насаждения. 
- Възстановяване на нарушени хабитати от естествени или антропогени фактори  
 
2.1.2. Второстепенни цели 
- Направляване процесите на възобновяване на горите в Парка 
- Подпомагане на насаждения и култури в нестабилно състояние. 
- Формиране на пространства за нуждите на отдиха и рекреацията в горски култури 

от местни видове. 
- Добиване на дървесина за нуждите на местното население и парковата 

администрация  
 
2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
2.2.1. Тенденции от естествен характер 
- Глобалното затопляне на климата ще оказва в бъдеще неблагоприятно влияние 

върху видовия състав на горските насаждения в посока на увеличаване на 
широколистните 

- Вероятност от често повтарящите се силни ветрове (смерч през 1971 г. и 1997 г.) в 
района на парка  

- Унищожаване на горски насаждения от лавини 
- Запалвания от мълнии със заплаха за възникване на горски пожари 
 
2.2.2. Тенденции от антропогенен характер 
• Вътре в Парка: 
- Разстройването на горските насаждения чрез прекомерна сеч и просичане на 

просеки за писти  
- Рекреационни дейности без разсредоточаване на местата за спорт и отдих.  
- Недостатъчни бюджетни  финансови средства за охрана и обучение на персонала  
- Недостатъчна инициатива за търсене на допълнително финансиране по програми за 

мониторинг на горите и възстановяване на хабитати. 
- Размер и технологии на ползване на дървесина 
 
• Извън Парка:   
- Стопанисването на горите в прилежащите на парка територии в нарушение на  

Закона за горите-незаконни и прекомерни сечи. 
- Залесявания с чуждоземни видове. 
- Строителство на сгради и съоръжения в непосредствена близост до границите на 

Парка, влияещо негативно върху състоянието на  горските екосистеми. 
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ВТОРА ОЦЕНКА 
 
 
2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ 
ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 

СТЕПЕН НА 
ВЛИЯНИЕ 

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА 
/при премахване на 
ограниченията/ 

Разстройването на горските насаждения 
чрез прекомерна сеч и просичане на 
просеки за писти  

Значителна Екологичен 

Рекреационни дейности без 
разсредоточаване на местата за спорт и 
отдих 

Средна Екологичен и социален 

Недостатъчни бюджетни  финансови 
средства за охрана и обучение на 
персонала  

Значителна Екологичен, социален и 
икономически 

Недостатъчна инициатива за търсене на 
допълнително финансиране по програми
за мониторинг на горите и 
възстановявяне на хабитати 

Средна Екологичен, социален и 
икономически 

Размер и технологии на ползване на 
дървесина 
 

Значителна Екологичен и социален 

Стопанисването на горите в 
прилежащите на парка територии в 
нарушение на Закона за горите-
незаконни и прекомерни сечи 

Значителна Екологичен 

Залесявания с чуждоземни видове. 
 

Значителна Екологичен 

Строителство на сгради и съоръжения в 
непосредствена близост до границите на 
Парка, влияещо негативно върху 
състоянието на  горските екосистеми. 

Значителна Екологичен 

 
 
2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 
 
- Горите в НП Пирин имат висок потенциал за съхраняване на биологичното и 

ландшафтно разнообразие; 
- Горите в парка имат висок потенциал за осъществяване на противоерозионни и 

водоохраннни функции;  
- Потенциалните възможности на горските насаждения за туристически дейности, 

отдих и рекреация са изключително високи; 
- Горите в НП Пирин имат възможности да осигурят достатъчни количества дърва за 

огрев и дървесина за местното население и парковата администрация. Годишният 
прираст на горите е 60000 куб.м 

- Горите насаждения и култури на територията на Парка са с висок потенциал за 
възстановяване, съответстващ на изключителната им способност естествено да се 
възобновяват. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

ЧАСТ 3:  
НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРИТЕ 
 
3.1.ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 
 
3.1.1.Зони обявени по смисъла  чл.19 от  ЗЗТ 
 
3.1.2.Зони определени с Плана за управление съобразно спецификата на НП 
Пирин 
 
3.2 РЕЖИМИ И НОРМИ 
 
3.2.1.Общовалидни за цялата територия на Националния парк 
 
3.2.1.1.За зоната на  резерватите  
• Разрешени дейности произтичащи от ЗЗТ и Закон за изменение и допълнение на 

ЗЗТ 
Чл. 17 ал.1 т. 5 потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 
25 на сто вследствие на природни бедствия и каламитети 
ал.4 Санитарните мероприятия по ал.1, т. 5 се извършват с разрешение от 
Министерството на околната среда и водите, издадено след положително научно 
становище на Българската академия на науките 
3.2.1.2. За останалите зони на Парка 
• Забрани произтичащи от ЗЗТ и Закон за изменение и допълнение на ЗЗТ 
Чл.21. В националните паркове се забраняват: 
3.Извеждане на голи сечи 
5.Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове 
6.Паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата 
14.Намеса в биологичното разнообразие 
15.Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели 
Чл.76. ал.2 Не се заплащат такси по ал.1 за добита дървесина за строителство, ремонт и 
отопление на сградите на органите по чл.48; строителство и ремонт на заслони, 
мостове, огради, маркировка, противоерозионни и други обществени съоръжения, 
свързани с туризма, безопастността на посетителите и поддържането на защитените 
територии, изключителна държавна собственост 
 
3.2.2. Забрани, норми и препоръки общовалидни за територията на целия 
парк, освен тези по т.3.2.1. 
• Забрани 
- При възстановителни дейности в горите се забранява използване на семенен 

материал добит извън територията на Парка; 
- При възстановителни дейности  се забранява цялостно изсичане на дървостоите и 

намаляване на пълнотата на насажденията под 0,3, независимо от санитарното им 
състояние; 

- При провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в насажденията и 
културите се забранява изнасянето на повече от 90% от отсечената дървесина 

- Забранява се изсичането на дървета на възраст над 200 г. 
- Забранява се изсичане на дървета с форма на короната и стъблото отличаваща се от 

преобладаващата за дървостоя 
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- Забранява се изкореняването на пъни 
- Забранява се извозът на дървесина с верижни и колесни машини. 
• Норми и препоръки 
- Залесявания за биологическо укрепяване на терени, в които протичат активни 

ерозионни процеси да се извършват с  не по-малко от 10000 бр./ха. 
- Не по-малко от 10% от отсечената дървесна маса при извеждане на ландшафтно-

формировъчни или възобновителни сечи да се оставя равномерно разпръсната в 
площта на дървостоя 

- Извозът на дървесината да се извършва с животинска сила или въжена линия 
 
3.2.3.Валидни за зоните определени по т.3.1.2. 
3.2.3.1. Зона на резерватите 
3.2.3.2.Туристическа зона 
3.2.3.3.Зона на хижите, административните центрове за управление и 
подръжка на парка и спортните съоръжения 
 
3.2.3.4. Зона на субалпийските гори със строги мерки за опазване   
 
• Обхват-включва клековите насаждения, ивица с ширина 500 метра от горите в 

горната им граница и горите на скални и урвести терени  
• Функционално предназначение – Опазване на горските екосистеми с приоритетни  

водоохранни и противоерозионни функции 
• Забрани 
- Ползване на дървесни ресурси 
- Извеждане на сечи освен санитарни 
- Паша в откритите площи 
- Движение извън маркираните маршрути 
• Норми и препоръки за дейности в горите 
- Санитарни сечи ще се извеждат в насаждения с повреди или съхнене над 15% 
 
3.2.3.5. Зона на горите с направляван режим 
• Обхват - всички гори със защитни и рекреационни функции, без 500метровата 

ивица на горната граница на гората  
• Функционално предназначение – поддържащи дейности за съхраняване на 

биоразнообразието в горите и повишаване на екологичната им устойчивост. 
Възстановителните дейности са с цел направляване и подпомагане на процеса на 
възобновяване на дървостоите. Комплекса от дейности е насочен за създаване и 
поддържане на структура на разновъзрастни смесени насажденията. Поддържане на 
воодоохранните и рекреационните функции на горските екосистеми. 

• Забрани  
– Забранява се отсичане на повече от 30 куб. м при едно влизане в зрели 
насаждения или повече от 70 куб. м за десетилетие. 
–Забранява се изнасяне на повече от 95% от отсечената дървесина извън 
насажденията и културите. 
–Забранява се при провеждане на лесовъдските мерки нарушаването на склопа на 
дървостоите с диаметър на прозорците по-голям от  ширината на короните на 
господстващите дървета. 

• Норми и препоръки за осъществяване на дейностите в горите на зоната  
- След извеждане на сеч в тополови култури пространството да се поддържа като 

открита тревна площ. 
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- Залесявания при рекултивация на нарушени терени и за биологическо 
укрепяване на голини, в които протичат активни ерозионни процеси, да се 
извършват с  не по-малко от 10000 бр./ха. 

- До 5 % от сухата и паднала маса да се оставя под склопа на насажденията  
- При констатиране на сухи петна в дървостоите с площ над 50 кв.м да се 

предприемат възстановителни мерки 
- Във връзка със състоянието на насажденията и културите и за формиране на 

устойчивост срещу екстремни  условия във най-високия етаж на дървостоя се 
определят периодично поддържащи дейности. 

- Определя се норма за  поддържащите дейности – ландшафтно-формировъчни 
сечи за оптимални растежни условия - до 20% от запаса на дървостоя  във 
зависимост от условията на местообитанията. 

- При насаждения и култури, при които има необходимост за насочване на  
сукцесионните процеси в желана посока се предвиждат възстановителни 
дейности – ландшафтно-възобновителни сечи. 

- Интензивността и честотата на поддържащите и възстановителните мерки се 
определят с паркоустройствен проект  въз основа на ландшафтна 
инвентаризация на горите. 

- В  насаждения с пълнота до 0,4  със затруднено естествено възобновяване да се 
предвиди възстановителна мярка изсичане на подлес, изсичане на храсти и 
разрохкване на почвата с цел за подпомагане на естественото възобновяване. 
Мярката не се отнася за чисти и с участие на бяла и черна мура насаждения. 

- С цел ускоряване на сукцесията в културите от местен произход се предвиждат 
възстановителни дейности при достигане на репродуктивната им възраст – за 
белия бор 80-100 години. 

- Поддържащи дейности-санитарни мерки, се предвиждат за подобряване на 
санитарното състояние на насажденията и културите в случаите на повреди над 
10% от дървостоя, както и при неравномерно разпределение на повредите в 
площта в петна над 1,0 ха.  

- При извеждане на сечите, извозването да се извършва с животинска сила, а при 
равни и полегати терени (до 10°) с леки колесни трактори. 

 
Част от зоните на горите се включват и припокриват с  туристическата зона и тази 
на хижите 
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ЧАСТ 4:  
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
ПОЛЗВАНЕ 
 
4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 
 
На базата на направените характеристики и оценки за горите и земите на територията 
на Националния парк, определените потенциална стойност и възможности за 
реализация на поставените цели за горските екосистеми, съответстващи на ЗЗТ, 
международните конвенции за опазване на биоразнообразието и ландшафта и др. са 
определени приоритетни направления за 10 годишен период на действие на Плана. 
 
• Съхраняване на биологичното  разнообразие на горските насаждения. 
• Повишаване на екологичната устойчивост на горските насаждения. 
• Възстановяване на нарушени хабитати от естествени или антропогени фактори  
• Направляване процесите на възобновяване на горите в Парка 
• Подпомагане на насаждения и култури в нестабилно състояние. 
• Формиране на пространства за нуждите на отдиха и рекреацията в горски култури 

от местни видове. 
• Добиване на дървесина за нуждите на местното население и парковата 

администрация  
 
 
4.2. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
  
4.2.1.Програма: Поддържащи и възстановителни дейности за горите в НП 
Пирин 
4.2.1.1. Проект: Устройствен (паркоустройствен) проект на НП Пирин 
Част: Устройство на горите включващо: 
- ландшафтна инвентаризация на горите и земите на Парка;  
- определяне на устройствени мерки за горите и земите; 
- противопожарно устройство на територията; 
Фаза: Технически проект   
• Цел: Определяне на вида и обема на устройствени, поддържащи, възстановителни и  

противопожарните мерки за насажденията и културите. 
• Потенциални финансиращи институции: МОСВ, Международни програми и 

проекти 
• Срок за проектиране: 2004-2005 г. 
• Срок за изпълнение: 2005-2015 г. 
• Необходими финансови средства: 200 000 лв 
 
4.2.2. Програма: Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие. 
4.2.2.1. Проект: Разширяване границите на НП Пирин 
• Цел: Опазване на  природния комплекс в неговата цялост в рамките на 

географските граници на Пирин планина. 
• Потенциални финансиращи институции: МОСВ; Международни програми и 

проекти; 
• Срок за предложение: 2003-2004г. 
• Срок за завършване на процедурата: 2004г. 
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• Срок за ПУ за Разширение на НП Пирин: 2005г. 
• Необходими финансови средства: 180 000 лв. 
 
4.2.2.2. Проект: Възстановителни мерки в горите в прилежащите на НП 
Пирин гранични площи от ДДС Разлог 
• Цел: Предотвратяване  на заплахи за площите на биосферния резерват Баюви 

дупки-Джинджирица включващи опасност от ескалация на: бракониерско  
посегателство, насекоми и вредители от изоставената в големи количества дървесна 
маса на земята, евентуални пожари в резултат на  големите количества изоставена 
суха и паднала маса, които биха се развили с голяма скорост на широк фронт. 

• Фаза : Технически проект. 
• Потенциални финансиращи институции: МОСВ; НУГ; Общинска администрация 

гр. Разлог,  Международни програми и проекти; 
• Срок за проектиране: 2003 г. 
• Срок за изпълнение: 2004г. 
• Необходими финансови средства за проектиране: 9000 лв. 
 
4.2.2.3. Проект:  Комплексен проект за възстановяване на  ландшафта при 
строителство на съоръжения за зимни ски-спортове 
• Цел: Рекултивационни мерки за стари и нови нарушения. 
• Потенциални финансиращи институции: МОСВ; Общинска администрация гр. 

Банско; Международни програми и проекти; 
• Срок за проектиране: 2003 г. 
• Срок за изпълнение: 2003г.-2004г. 
• Необходими финансови средства за проектиране:  40 000 лв. 
 
4.2.2.4. Проект:   Мониторинг на естествените възобновителни процеси в 
горите и земите 
Цел: Определяне на точни лесовъдски мерки за зоната с направляван режим за горите 
във връзка със сукцесионните процеси в горските хабитати.  
• Потенциални финансиращи институции: МОСВ; Международни програми и 

проекти; 
• Срок на мониторинг: 2005-2015 г. 
• Необходими финансови средства за проектиране: 50 000 лв. за периода или  

5 000 лв. годишно. 
 
4.2.2.5. Проект: Мониторинг на резултатите от рекултивационните работи 
след нарушения в площите на Парка. Изграждане на научно-изследователска 
база за целите на мониторинга в ПР Безбог. 
Цел: Определяне на ефективни  възстановителни мерки за нарушени терени от 
рекреационно натоварване и строителство на ски-писти и съоръжения. 
• Потенциални финансиращи институции: МОСВ; Международни програми и 

проекти; 
• Срок на мониторинг: 2005-2015 г. 
• Срок за изграждане на научно-изследователската база: 2004 г. 
• Необходими финансови средства за мониторинг: 20 000 лв. за периода или 

2 000 лв. годишно.  
• Необходими финансови средства за проектиране, строителство и оборудване на 

база: 15 000 лв. 
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Отдел и подотдел ………………………………………………………………. 316 а  
№ на разреза …………………………………………………………………………. 1 
Тип месторастене ……………………………………………………………..С3(118) 
Надморска височина …………………………………………………………..1900 м 
Изложение ………………………………………………………………………….ЮИ 
Основна скала …………………………………………………………………  гранит 
Почвен тип и подтип ………………………………планинско-горско тъмноцветна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                        А                        В                            С 
Мощност              см                     40                       50                           60 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                     
< от 0.01 мм  в   %                    
Механичен    състав                           
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH             3,9                     4,2                            4,8 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                      9,41                    1,84                          0,43 
Общ азот %         т/ха                   0,113                  0,219                        0,143 
Фосфорен окис     мг/100г почва          
Калиев   окис     мг/100г почва             
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата:глинесто-песъчлива до 
 леко песъчливо-глинеста,кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот________                 
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………….345 г 
№ на разреза ……………………………………………………………………………2 
Тип месторастене …………………………………………………………… СД2 (110) 
Надморска височина ………………………………………………………….. 1700 м 
Изложение ……………………………………………………………………………СИ 
Основна скала ………………………………………………………………….  гранит 
Почвен тип и подтип …………………………………………..  кафява горска тъмна  
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                                   Ао            А               В               С 
Мощност        см                                        5              40             45             110 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                 
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                              
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                                          4,5             4,7           4,8 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                                                    7,24         2,43          0,116       
Общ азот %         т/ха                                                 0,148       0,160         0,113 
Фосфорен окис     мг/100г почва 
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива, кисела реакция,  
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богата на хумус и на азот________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел …………………………………………………………………. 345 д 
№ на разреза …………………………………………………………………………….3 
Тип месторастене …………………………………………………………… СД2,3(114) 
Надморска височина …………………………………………………………….1800 м 
Изложение …………………………………………………………………………… СИ 
Основна скала ……………………………………………………………….        гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………….. планинско-горско тъмноцветна  
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                                     Ао           А            В           С 
Мощност              см                                   5           5-40        40-60     60-70 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                      
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                            
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                                          4,7          4,5        4,8  
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                                                   8,83         2,91      1,31  
бщ азот %          т/ха                                                  0,131       0,113     0,131 
Фосфорен окис     мг/100г почва             
Калиев   окис     мг/100г почва           
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива, 
 кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………….. 419 г 
№ на разреза …………………………………………………………………………….4 
Тип... месторастене …………………………………………………………...СД2 (110) 
Надморска височина ……………………………………………………………  1600 м 
Изложение ……………………………………………………………………………... Ю 
Основна скала …………………………………………………………………      гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………………………. кафява горска тъмна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                               А                     В                     С 
Мощност              см                            35                    65                   80 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                       
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                         
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                   5,0                   5,0                  5,5  
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                             5,43                1,17                0,29 
бщ азот %         т/ха                             0,132              0,182              0,160 
Фосфорен окис     мг/100г почва  
Калиев   окис     мг/100г почва           



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива,кисела реакция,  
богата на хумус и бедна на азот____________________________________________        
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………….361 г 
№ на разреза ………………………………………………………………………….. 5 
Тип месторастене …………………………………………………………….  С3 (118) 
Надморска височина …………………………………………………………...1900 м 
Изложение  
Основна скала …………………………………………………………………  гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………… планинско-горско тъмноцветна  
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                              А                     В                   С 
Мощност              см                           21                    50                  53     
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                      
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                            
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                  4,6                   4,9                4,9 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                          10,19                1,43               4,43 
Общ азот %         т/ха                         0,134              0,134             0,114 
Фосфорен окис     мг/100г почва          
Калиев   окис     мг/100г почва          
_______________________________________________________________________ 
Обща оценка  за  богатството на почвата: : глинесто-песъчлива, 
 кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот______________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 466 е 
№ на разреза ………………………………………………………………………….  6 
Тип месторастене …………………………………………………………….   С2(107) 
Надморска височина ……………………………………………………………1400 м 
Изложение ………………………………………………………………………......  ЮЗ 
Основна скала ………………………………………………………………….   гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………………….. кафява горска преходна 
______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                         А                      ВС                      С 
Мощност              см                      20                     40                       90   
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите 
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                          
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH              4,9                    4,9                     5,1  
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                       3,52                   2,38                  0,86   



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Общ азот %         т/ха                    0,131                 0,133                0,194  
Фосфорен окис     мг/100г почва  
Калиев   окис     мг/100г почва 
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива,кисела реакция,  
богата на хумус и бедна на азот____________________________________________                                          
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел …………………………………………………………………478 е 
№ на разреза …………………………………………………………………………...7 
Тип месторастене ……………………………………………………………..  С3(118) 
Надморска височина …………………………………………………………...2000 м 
Изложение …………………………………………………………………………… Ю 
Основна скала ………………………………………………………………….  гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………… планинско-горско тъмноцветна  
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                              А                  В                   С 
Мощност              см                           40                 70                  50     
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                     
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                           
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                 5,4                  5,3                5,7 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                          7,83                4,69              1,29 
Общ азот %         т/ха                       0,138              0,203            0,192 
Фосфорен окис     мг/100г почва         
Калиев   окис     мг/100г почва          
______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива, 
 кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот____________________________ 
 
_____________________________________________________________________                 
Отдел и подотдел ……………………………………………………………… 468 г 
№ на разреза …………………………………………………………………………8 
Тип месторастене ………………………………………………………. СД2,3 (111) 
Надморска височина …………………………………………………………1750 м 
Изложение ………………………………………………………………………… СЗ 
Основна скала  ……………………………………………………………….. гранит 
Почвен тип и подтип    ………………………………………  кафява горска тъмна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                            А                       В                       С            
Мощност              см                         20                      30                     50 
______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                     
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                                   
_______________________________________________________________________ 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Реакция  на почвата  pH                 5,3                     5,5                    5,5 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                          2,86                    1,12                  0,29 
Общ азот %         т/ха                       0,140                  0,153              0,113 
Фосфорен окис     мг/100г почва 
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: песъчлива до глинесто-песъчлива,  
кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот______________________________  
 
 
           
Отдел и подотдел ………………………………………………………………….456 б 
№ на разреза ……………………………………………………………………………9 
Тип месторастене ……………………………………………………………... С3 (118) 
Надморска височина ……………………………………………………………2100 м 
Изложение ……………………………………………………………………………...С 
Основна скала ………………………………………………………………….. гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………… планинско-горско тъмноцветна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                           А                       В                          С 
Мощност              см                        25                      20                         40    
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                    
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                                
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                6,3                    7,2                        7,2      
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                          9,62                  2,52                     0,69 
Общ азот %         т/ха                       0,163                0,140                   0,149 
Фосфорен окис     мг/100г почва         
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива,неутрална реакция, 
богата на хумус и бедна на азот____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 206 а 
№ на разреза …………………………………………………………………………..10 
Тип месторастене …………………………………………………………… СД3 (111) 
Надморска височина ……………………………………………………………1700 м 
Изложение …………………………………………………………………………….. С 
Основна скала ……………………………………………………………………гранит 
Почвен тип и подтип ……………………………………………кафява горска тъмна  
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                           А                       В                          С           
Мощност              см                        20                      40                         90       
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                      
< от 0.01 мм  в   % 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Механичен    състав                     
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                5,5                    5,1                        5,3       
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                          8,05                 2,50                      1,31 
Общ азот %         т/ха                       0,149               0,241                    0,203 
Фосфорен окис     мг/100г почва               
Калиев   окис     мг/100г почва             
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива до песъчлива, 
 кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот______________________________  
 
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 213 а 
№ на разреза …………………………………………………………………………. 11 
Тип месторастене …………………………………………………………….. С2 (112) 
Надморска височина ………………………………………………………….. 1500 м 
Изложение ……………………………………………………………………………  И 
Основна скала ………………………………………………………………….. гранит 
Почвен тип и подтип ………………………………………... кафява горска прехдна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                            А                       В                     С 
Мощност              см                         22                      35                   65    
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                                  
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                     
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                5,4                  5,7                      5,4     
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                         7,43                 2,22                    0,48 
Общ азот %         т/ха                      0,140               0,227                  0,167 
Фосфорен окис     мг/100г почва          
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: леко песъчливо-глинеста, кисела  
реакция, богата на хумус и средно богата на азот_____________________________  
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………….209 а 
№ на разреза …………………………………………………………………………..12 
Тип месторастене …………………………………………………………….   С2 (112) 
Надморска височина …………………………………………………………… 1700 м 
Изложение ……………………………………………………………………………... И 
Основна скала …………………………………………………………………… гранит 
Почвен тип и подтип …………………………………………. кафява горска прехдна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                           А                        В                       С 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Мощност              см                        20                       25                      60 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                       
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав  
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH               5,4                     5,1                      5,0                  
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                       11,49                  1,17                    0,66 
Общ азот %         т/ха                     0,154                 0,132                  0,162 
Фосфорен окис     мг/100г почва          
Калиев   окис     мг/100г почва           
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива, 
 кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот______________________________  
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………….138 б 
№ на разреза …………………………………………………………………………. 13       
Тип месторастене …………………………………………………………….Д2,3 (105) 
Надморска височина …………………………………………………………..  1200 м 
Изложение ……………………………………………………………………………...С 
Основна скала ………………………………………………………………….  гранит 
Почвен тип и подтип ………………………………………….. кафява горска тъмна  
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                          А                        В                     С 
Мощност              см                       21                       39                    42     
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                      
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                     
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH               5,6                       5,9                    6,1 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                          4,47                    1,09                  0,26 
Общ азот %         т/ха                       0,173                  0,131                0,147 
Фосфорен окис     мг/100г почва         
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: глинесто-песъчлива, 
 кисела реакция, богата на хумус и бедна на азот______________________________  
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 137 а 
№ на разреза …………………………………………………………………………..14 
Тип месторастене …………………………………………………………….Д2,3 (105) 
Надморска височина ……………………………………………………………1250 м 
Изложение …………………………………………………………………………...  СИ 
Основна скала …………………………………………………………………    гранит       
Почвен тип и подтип …………………………………………… кафява горска тъмна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                          А                        В                      С 
Мощност              см                       21                       49                     42            
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                       
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                      
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH               5,6                     6,0                    6,0 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                        4,31                   0,86                  0,19 
Общ азот %         т/ха                     0,174                 0,154                0,156 
Фосфорен окис     мг/100г почва           
Калиев   окис     мг/100г почва           
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: песъчлива,слабо кисела реакция,   
 богата на хумус и бедна на азот____________________________________________  
 
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 132 б 
№ на разреза …………………………………………………………………………..15 
Тип месторастене …………………………………………………………...   СД3(111) 
Надморска височина …………………………………………………………... 1550 м 
Изложение …………………………………………………………………………… СЗ 
Основна скала ………………………………………………………………….. гранит 
Почвен тип и подтип ………………………………………….. кафява горска тъмна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                           А                        В                       С            
Мощност      см                                10                       40                      40 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                      
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав 
 _______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH                5,7                     5,8                     6,0                   
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                         2,57                  1,00                    0,33                   
Общ азот %         т/ха                        0,131              0,131                  0,186 
Фосфорен окис     мг/100г почва                                  
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: песъчлива,слабо кисела реакция,   
средно богата на хумус и бедна на азот_____________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 145 б 
№ на разреза …………………………………………………………………………..16 
Тип месторастене …………………………………………………………… СД2 (110) 
Надморска височина …………………………………………………………….1600 м 
Изложение ………………………………………………………………………………С 
Основна скала…………………………………………………………………… гранит 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Почвен тип и подтип ……………………………………………кафява горска тъмна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                          А                        В                        С 
Мощност              см                       22                       37                       42 
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                      
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                       
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH               5,5                      5,6                     6,0  
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                         5,26                    1,02                   0,19 
Общ азот %         т/ха                      0,382                  0,164                 0,133 
Фосфорен окис     мг/100г почва          
Калиев   окис     мг/100г почва          
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: песъчлива ,кисела реакция, богата на  
хумус и азот_____________________________________________________________  
 
 
_______________________________________________________________________ 
Отдел и подотдел ………………………………………………………………… 147 г 
№ на разреза ………………………………………………………………………… 17 
Тип месторастене ……………………………………………………………Д2,3 (105)   
Надморска височина ………………………………………………………….. 1200 м 
Изложение ………………………………………………………………………….. СИ 
Основна скала …………………………………………………………………. гранит 
Почвен тип и подтип ………………………………………… ..кафява горска тъмна 
_______________________________________________________________________ 
Р е з у л т а т и   о т   х и м и ч н и я   а н а л и з    на   почвата 
_______________________________________________________________________ 
Хоризонт                                          А                         В                        С 
Мощност              см                       18                        42                       43       
_______________________________________________________________________ 
Сума  от  фракциите                                  
< от 0.01 мм  в   % 
Механичен    състав                        
_______________________________________________________________________ 
Реакция  на почвата  pH              5,5                       5,5                      6,0 
_______________________________________________________________________ 
Хумус    %         т/ха                        5,90                    0,84                      - 
Общ азот %         т/ха                     0,144                  0,129                  0,128 
Фосфорен окис     мг/100г почва          
_______________________________________________________________________ 
Обща  оценка  за  богатството на почвата: песъчлива, кисела реакция, богата на 
 хумус и бедна на азот____________________________________________________  
 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 
Таблица No 3 

за разпределение на пожарите по вид и площ в   НП “Пирин” 
за периода 1993-2000 г. по години 

 
 

             Вид на пожара 
Запалване  Низов  Върхов 

   
  Общо 

 
   Година 

                               Б р о й 

 
 Площ 
  /дка/ 

 
   % 

1993      4    -    -     4 409,0  51,8 
1994      2    -    -     2 160,0  20,3 
1995      2    -    -     2       -       - 
1996      1    -    -     1     0,5       - 
1997      3    -    -     3   25,0    3,2 
1998      3    -    -     3   10,0    1,3 
1999      3    -    -     3     5,0    0,6 
2000      6    2    -     8 180,0  22,8 
ВСИЧКО    24    2    -   26 789,5 100,0 

 
 
 

Таблица No 4 
за разпределение на добитъка по вид, брой и пашувана площ в   НП “Пирин” 

за периода 1993-2000 г. по години 
 
 

   Едър    Дребен      Общо  
  Година                            Б р о й 

Пашувана 
    площ 
      /ха/ 

1993     -      - - - 
1994 1238  3400   4638 - 
1995 1190  3400   4590 - 
1996 1220  3250   4470 2991,9 
1997 1330  3200   4530 - 
1998 1200  2320   3520 - 
1999 1008  2253   3261 - 
2000   970  2000   2970 - 
ВСИЧКО 8156 19823 27979 2991,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Таблица No 5 
за разпределение на пътната мрежа по паркови райони в   НП “Пирин” 

  
 

        Пътна мрежа 

   Кам. 
    път 

Път с 
настилка 

Общо 

 
 
        Парков район 

 
 
    Площ 
     /ха/           Километър 

 
Гъстота на   пътната 
          мрежа 
       км/100 ха 

Баюви дупки   4842,1   34,4       -   34,4      0,71 

Вихрен   9796,9   23,4    16,8   40,2      0,41 

Безбог   4922,4   18,5       -   18,5      0,36 

Трите води   5364,4     5,4       -     5,4      0,10 

Каменица   8521,2   31,9       -   31,9      0,37 

Синаница   6885,4   17,2       -   17,2      0,25 

ВСИЧКО 40332,4 130,8    16,8 147,6      0,37 
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Таблица No 6 
за разпределение на констатираните нарушения по вид и брой в   НП “Пирин”  

за периода 1993-2000 г. 
 
 

                                         Г о д и н а 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Общо 

Нарушение 

                                            Б р о й 

 
  % 

Незаконен лов     7    5    - -     3    2 -    -     17     3,4 
Незаконен риболов    -    7    - -   14    - -    -     21     4,2 
Незаконна сеч   34  31   15 - 123  13 -   70   286   57,2 
Незаконна паша  36  13     2 -     5    2 -     5     63   12,6 
Замърсяване    6    1    - -    -    - -     3     10     2,0 
Нарушаване  
на почва 

 
   3 

 
  - 

 
    2 

 
- 

 
   - 

 
   - 

 
- 

 
   - 

 
      5 

 
    1,0 

Разработване  
на площи 

 
   - 

 
   2 

 
   - 

 
- 

 
    8 

 
   - 

 
- 

 
   - 

 
    10 

 
    2,0 

Палене на огън    5    1    - -    -    - -    -       6     1,2 
Нарушения по ЗЗП    -   -    - -   11    1 -    -     12     2,4 
Незаконно 
строителство 

 
   - 

 
  - 

 
   - 

 
- 

 
    2 

 
   - 

 
- 

 
    6 

 
     8 

 
    1,6 

Незаконна 
търговска дейност 

 
   - 

 
  - 

 
   - 

 
- 

 
   - 

 
   - 

 
- 

 
  13 

 
   13 

 
    2,6 

Други    1  10     5 -   32    1 -    -    49     9,8 
ВСИЧКО  92  70   24 - 198  19 -   97  500 100,0 

          % 18,4  14,0    4,8 -  39,6   3,8 -   19,4  100,0  
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Биологична характеристика 
 
 

1.12.1. Описание и картиране на срещащите се в Парка екосистеми* на 
базата на Общоевропейската класификация на хабитатие в умерените 
географски ширини (Classification of Palearctic Habitats, CE, Nature and 
Environment No 78/96). 
 
Разработената класификация на хабитатите в НП Пирин е подчинена на Заданието на 
МОСВ и стои в пряка връзка с Общоевропейската класификация. Частична 
модификация е резултат на препоръките от съвещанието на експертите в Банско (2002), 
съгласно които хабитатното разнообразие следва да се представи във форма, която е 
възможно най-достъпна за ползване от Парковата Дирекция и останалите 
заинтересовани институции.  
 
По препоръка на консултантите на Проекта, в приложената таблица са включени 
допълнително (без йерархичен номер) специфични за хидрологичната мрежа на Парка 
хабитати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* С някои терминологични различия, понятията “екосистема” и “биотоп” условно се 
приравняват към понятието “хабитат” (местообитание).                            
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Таблица на хабитатите в НП Пирин 
 
№ № № № Наименование Площ [ha] Номенклатурен 

код по 
Palearctic 

classification 
1    Води / Waters 177.50 2 
1 1   Течащи води / Running water 11.60 24 
1 1 1  Реки / Rivers 11.60 24.1 
    Моренен тип - - 
    Тип скално легло - - 
    Мочурищен (торфен) тип - - 
    Ливаден тип - - 
    Горски тип - - 
1 1 2  Водопади / Waterfalls - 24.17 
1 2   Стоящи води / Standing water 165.90 22 
1 2 1  Постоянни езера / Permanent lakes 165.90 22.1 
    Моренен тип - - 
    Клеков или клеково-ливаден тип - - 
    Макрофитен и блатно-мочурищен (торфен) тип - - 
    Пресъхващи езера - - 
1 2 2  Временни водоеми / Temporary waterbodies - 22.2 
2    Храстова и тревна растителност / Schrub end Grassland 17812.30 3 
2 1   Храстова растителност / Schrub 10321.90 31 
2 1 1  Съобщества на клек / Pinus mugo communities 6231.90 31.58 
2 1 2  Съобщества на сибирска хвойна / Juniperus sibirica communities 3563.40 - 
2 1 3  Съобщества на балкански зановец / Chamaecytisus absinthioides 

communities 
285.30 31.4B2 
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2 1 4  Съобщества на ниски храстчета (Vaccinium, Bruckenthalia, Salix и Dryas 
octopetala) / Communities of small shrubs (Vaccinium, Bruckenthalia, Salix 
and Dryas octopetala) 

241.30 31.4 (31.4A2, 
31.461, 

31.4917) 
2 2   Тревна растителност / Grasslands 7490.40 - 
2 2 1  Тревна растителност в горската зона / Grassland vegetation in the forest 

zone 
506.30 - 

2 2 2  Високопланинска тревна растителност върху силикатни почви / High-
mountain grassland vegetation on siliceous soils 

5873.60 36.39 

2 2 3  Високопланинска тревна растителност върху варовикови почви / High-
mountain grassland vegetation on calcareous soils 

1110.50 36.4172 

3    Гори / Forests 17325.50 4 
3 1   Широколистни гори / Deciduous forests 1211.90 41 
3 1 1  Букови гори / Beech forests 1186.20 41.1 
3 1 1 1 Чисти букови гори / Pure Fagus sylvatica forests 486.50 41.19221 
3 1 1 2 Гори с преобладание на бук / Forests with predominance of Fagus sylvatica 699.70 41.19222 
3 1 2  Трепетликови гори 21.10 - 
3 1 3  Крайречни елшови гори 4.60  
3 2   Иглолистни гори / Coniferous forests 13949.20 42 
3 2 1  Елови гори / Fir forests 917.9 42.1 
3 2 1 1 Чисти елови гори / Pure Abies alba forests 172.30 42.1613 
3 2 1 2 Гори с преобладание на Abies alba 745.60 - 
3 2 2  Смърчови гори / Spruce forests 1654.40 42.2 
3 2 2 1 Чисти смърчови гори / Pure Picea abies forests 421.50 42.2412 
3 2 2 2 Гори с преобладание на смърч / Forests with predominance of Picea abies 1232.90 - 
3 2 3  Бялборови гори / Scots pine forests 4215.50 42.5 
3 2 3 1 Чисти бялборови гори / Pure Pinus sylvestris forests 2752.00 42.5C2 
3 2 3 2 Гори с преобладание на бял бор / Forests with predominance of Pinus 

sylvestris 
1463.50 - 
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3 2 4  Черборови гори / Pinus nigra forests 809.80 42.6 
3 2 4 1 Чисти черборови гори / Pure Pinus nigra forests 440.70 42.6618 
3 2 4 2 Гори с преобладание на черен бор / Forests with predominance of Pinus 

nigra 
369.10 - 

3 2 5  Бяломурови гори / Pinus peuce forests 5346.90 42.723 
3 2 5 1 Чисти бяломурови гори / Pure Pinus peuce forests 3564.70 42.723 
3 2 5 2 Гори с преобладание на бяла мура / Forests with predominance of Pinus 

peuce 
1782.20 - 

3 2 6  Черномурови гори / Pinus heldreichii forests 1004.70 42.716 
3 2 6 1 Чисти черномурови гори / Pure Pinus heldreichii forests 498.60 42.716 
3 2 6 2 Гори с преобладание на черна мура / Forests with predominance of Pinus 

heldreichii 
506.10 - 

3 3   Смесени гори / Mixed forests 839.20 - 
3 3 1  Смесени гори с преобладание на широколистни / Forests with 

predominance of deciduous trees 
26.90 - 

3 3 2  Смесени гори с преобладание на иглолистни / Forests with predominance 
of coniferous trees 

812.30 - 

3 4   Горски култури / Tree plantations 1325.20 83.3 
3 4 1  Иглолистни култури / Coniferous plantations 1318.90 83.31 
3 4 1 1 Култури от ела (Abies alba) 62.10 - 
3 4 1 2 Култури от бял бор (Pinus sylvestris) 910.50 - 
3 4 1 3 Култури от смърч (Picea abies) 171.60 - 
3 4 1 4 Култури от бяла мура (Pinus peuce) 148.20 - 
3 4 1 5 Култури от черен бор (Pinus nigra) 22.10 - 
3 4 1 6 Култури от черна мура (Pinus heldreichii) 2.70 - 
3 4 1 7 Култури от атласки кедър 0.30 - 
3 4 1 8 Култури от дугласка 1.40 - 
3 4 2  Култури от широколистни видове Plantations of deciduous trees 5.10 83.32 
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3 4 2 1 Култури от топола (Populus) 0.70 83.321 
3 4 2 2 Култури от бреза 4,40  
3 4 2 2 Култури от бук (Fagus sylvatica) 1.20 - 
4    Торфища / Bogs - 5 
4 1   Торфища в горската зона / Bogs in the forest zone - - 
4 2   Високопланински торфища / High-mountain bogs - - 
5    Скали, сипеи и пещери / Rocks, Screes and caves 4866.60 6 
5 1   Скали / Rocks 2988.30 62 
5 1 1  Гранитни скали / Siliceous rocks 2011.90 62.252 
5 1 2  Мраморни скали / Calcareous rocks 976.40 62.1A121 
5 2   Сипеи / Screes 1878.30 61.1 
5 2 1  Гранитни сипеи / Siliceous screes 1060.70 61.11 
5 2 2  Мраморни сипеи / Calcareous screes 817.60 61.25 
5 3   Пещери / Caves - 65 
6    Антропогенни местообитания  / Anthropogenic habitats  174.10 8 
6 1   Сечища 66.00 - 
6 2   Просеки, Дворове, Ски писти, Паркинги, Пътища, Кариери 108.10 - 
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Разпространение на растителните видове с природозащитно значение в 
различните хабитати на нп пирин 
 
 
 
Забележка: Някои от видовете са представени в почти всички хабитати на парка. 
Поради това за тях са посочени най-типичните.  
Тази информация в никакъв случай не замества Картата на разпространение на редките 
растения, изготвена от работната група по флората и растителността, тъй като 
информацията в тази таблица е най-обща. /Например: тук се указва, че даден рядък вид 
е разпространен само в хабитата на клековите формации (31.58). Всъщност 
разпространението му може да е точково (само на едно малко находище). Поради 
това би било погрешно за негово находище да се възприемат всички обширни клекови 
формации, които заемат значителна площ от Парка./  
 
  Habitat 
No Таксон No по 

списъка 
Номенклатурен код 
по Palearctic 
classification 

    
1 Alchemilla bandericensis Pawl.  2.1.1 

2.2.2 
31.58 
36.39 

2 Alchemilla bulgarica Rothm.  2.2.2 
2.2.3 

36.39 
36.4172 

3 Alchemilla erythropoda Juz. 2.2.2 
2.2.3 

36.39 
36.4172 

4 Alchemilla heterophylla Rothm.  2.2.2 
2.2.3 

36.39 
36.4172 

5 Alchemilla pirinica Pawl.  2.2.2 
2.2.3 

36.39 
36.4172 

6 Alyssum cuneifolium Ten.  5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

7 Anemone narcissiflora L. 2.1.1 
2.1.4 
2.2.2 

31.58 
31.4 
36.39 

8 Angelica pancicii Vand. 1.1. 
1.1.1 

24 
24.1 

9 Anthemis auriculata Boiss. 2.2.1. -* 
10 Anthemis orbelica Panc. 2.1.1 31.58 
11 Aquilegia aurea Janka. 2.1.1 

2.1.4 
2.2.2 

31.58 
31.4 
36.39 

12 Arabis ferdinandi-coburgii Kell. et Sund. 5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

13 Arabis muralis Bertol.   62 
14 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 5.1.2 

2.1.4 
2.2.3 

62.1A121 
31.4 
36.4172 

15 Arenaria pirinica Stoj. 5.1.2 62.1A121 
16 Armeria alpina Wild. 5.2 

5.1.2 
5.2.2 

61.1 
62.1A121 
61.25 
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17 Armeria rumelica Boiss. 2.2.1  
18 Artemisia eriantha Ten. 5.1.2 62.1A121 

61.1 
19 Asperula suberosa Sibth. Et Sm. 5.1.2 

2.2.3 
62.1A121 
36.4172 

20 Asyneuma limonifolium (L.) Janch. ssp kellerianum (Stef.) Koz. et 
Andr. 

2.2.3 
5.1.2 

36.4172 
62.1A121 

21 Atropa belladonna L. 3.1.1 41.1 
22 Aubrieta gracilis Sprun. ex Boiss.  5.1.2 62.1A121 
23 Barbarea bracteosa (Guss.) Berchtold. 2.2.2 

2.2.3 
36.39 
36.4172 

24 Bartsia alpina L. 2.2.2 36.39 
25 Brassica nivalis Boiss. et Heldr.  ssp. jordanoffii (O. E. Schultz.) 

Akeroyd et Leadlay 
5.1.2 62.1A121 

26 Campanula abietina Griseb. et Schenk.  3.2. 42 
27 Campanula transsilvanica Schut. 2.2.2 

2.2.3 
36.39 
36.4172 

28 Carex ferruginea Scop.  4.2 
2.2.2 

 
36.39 

29 Carex parviflora Host 2.2.2 36.39 
30 Carex pirinensis (Acht.) Acht.  2.2.2 36.39 
31 Carex rupestris Bell. ex All.  2.2.2 36.39 
32 Carum graecum Boiss. ex Heldr. 2.2.2 36.39 
33 Centaurea achtarovii Urum. 3.2.6 42.716 
34 Centaurea immanuelis-loewii Deg. 3.2.6 42.716 
35 Centaurea kernerana Janka. 5.1.2 62.1A121 
36 Centaurea managettae Podp. ssp. pirinica (D. Jord) Kosch 3.2.6 

3.2.4 
42.716 
42.6 

37 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 3.2.2 
3.2.1.1 
3.1.1 

42.2 
42.1613 
41.1 

38 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. 3.2.2 
3.2.1.1 
3.1.1 

42.2 
42.1613 
41.1 

39 Cephalanthera rubra (L.) L.C.Rich. 3.2.2 
3.2.1.1 
3.1.1 

42.2 
42.1613 
41.1 

40 Chondrilla urumovii Deg. 3.2.6 42.716 
41 Coeloglossum viride (L.) Hartm. 2.2.1 

2.1.1 
 
31.58 

42 Crepis bithynica Boiss.  2.2.3 36.4172 
43 Cryptogramma crispa (L.) R. Br.  5.2.1 61.11 
44 Dactylorhiza cordigera (Fries.) Soo 2.2.2 36.39 
45 Dacltylorhiza saccifera (Brongn.) Soo 2.2.3 

2.2.2 
36.4172 
36.39 

46 Dactylorhiza sambucina (L.) Soo 2.2.3 
2.2.2 

36.4172 
36.39 

47 Daphne cneorum L.  2.2.3 36.4172 
48 Daphne kosanini (Stoj.) Stoj 2.2.3 36.4172 
50 Daphne oleoides Schreb. 2.2.3 36.4172 
51 Diphasiastrum alpinum (L.) Holub.  2.2.3 36.4172 
52 Draba athoa (Griseb.) Boiss.  5.1.2 

5.2.2 
62.1A121 
61.25 
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53 Draba carinthiaca Hoppe.  5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

54 Draba korabensis Kumm. et Deg. (D. tomentosa Clairv. ) 5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

55 Dryopteris villarii (Bell. ) Woyn. ex Schinz. et Thell. 5.1.2 
5.2.2 
5.2.1 

62.1A121 
61.25 
61.11 

56 Elyna bellardii (All.) Koch. 2.2.3 36.4172 
57 Empetrum nigrum L. 5.2.1 61.11 
58 Epipactis helleborine (L.) Crantz 3.1 

3.2 
41 
42 

59 Erigeron vichrensis Pawl. 5.1.2 62.1A121 
60 Euphrasia drosocalyx Freyn. 2.2.3 

2.2.2 
36.4172 
36.39 

61 Festuca pirinica Horvat. ex Markgr.-Dannenb.  2.2.3 
2.2.2 

36.4172 
36.39 

62 Galanthus nivalis L. 2.2.1  
63 Galium demissum Boiss. ssp. stojanovii (Deg.) Ancev 2.2.3 36.4172 
64 Gentiana frigida Haenke. 2.2.3 

2.2.2 
5.2.1 
5.2.2 

36.4172 
36.39 
61.11 
61.25 

65 Gentiana lutea L. 2.1.1 
2.2.3 
2.2.2 

31.58 
36.4172 
36.39 

66 Gentiana punctata L. 2.1.1 
2.2.3 
2.2.2 

31.58 
36.4172 
36.39 

67 Gentianella engadinensis ( Wehst).  2.2.2 36.39 
68 Gentianella precox Dostal. 2.2.2 36.39 
69 Geranium bohemicum L. 2.1.1 

2.2.3 
2.2.2 

31.58 
36.4172 
36.39 

70 Geranium coeruleatum Schur. 2.1.1 
2.2.3 
2.2.2 

31.58 
36.4172 
36.39 

71 Gymadenia conopsea (L.) R. Br. 4.1 
2.2.1 

 

72 Heracleum angustisectum (Stoj. et Acht.) D. Peev 5.2.2 
1.1 

61.25 
24 

73 Hieracium stefanoffii Zahn. 3.2.6 42.176 
74 Isoеtes lacustris L.  1.2.1 22.1 
75 Jasione bulgarica Stoj. et Stef. 2.2.2 36.39 
76 Jovibarba heuffelii (Schott) A. et D. Love 5.1.1 62.252 
77 Kenthranthus kellereri Stoj. et Stef. 3.2.6 42.176 
78 Kernera saxatilis (L.) Reichenb. 5.1.2 

5.2.2 
62.1A121 
61.25 

79 Laserpitium archangelica Wulf. 3.2.6 42.176 
80 Laserpitium siler L. 3.2.6 42.176 
81 Leontodon rilaensis Hayek. 2.2.2 36.39 
82 Leontopodium alpinum Cass. 5.1.2 

5.2.2 
62.1A121 
61.25 

83 Ligularia sibirica (L. ) Cass. 3.2.6 42.176 
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84 Limodorum abortivum (L.) Sw. 3.2.2 
3.2.1.1 
3.1.1 

42.2 
42.1613 
41.1 

85 Listera ovata (L.) R. Br. 3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

41.1 
42.1 
42.2 

86 Listera cordata (L.) R. Br 3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

41.1 
42.1 
42.2 

87 Myosotis. orbelica (Vel.) Peev et N. Andr.  5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

88 Neottia nidus-avis (L.) C. C. Rich 3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

41.1 
42.1 
42.2 

89 Nigritella nigra (L.) Rhb. f. 2.2.2 
2.2.3 

36.39 
36.4172 

90 Onosma heterophylla Griseb. 3.2.4 42.6 
91 Orchis militaris L. 2.2.1  
92 Orchis coriophora L. 2.2.1 

4 
4.1. 

 
5 

93 Orchis laxiflora Lam. 4 5 
94 Orchis pallens L. 2.2.1  
95 Oxytropis urumovii Jav. 5.1.2 

5.2.2 
62.1A121 
61.25 

96 Oxytropis kozuharovii Pavlova, D.Dimitrov et. M. Nikolova 5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

97 Papaver degenii (Urum. et Jav.) Kuzm. 5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

98 Petasites kabllickianus Tausch. ex Berchtold 1.1 24 
99 Petrorhagia alpina (Habi.) Ball. et Heywood.  5.1.2 

5.2.2 
62.1A121 
61.25 

100 Peucedanum olygophyllum Vand 3.2.4 42.6 
101 Pinus heldreichii Christ. 3.2.6 42.716 
102 Pinus peuce Griseb. 3.2.5 42.723 
103 Pirinia koenigii M. Kral.  5.1.2 62.1A121 
104 Plantanthera bifolia (L.) L. C. Rich 3.1.1 

3.2.1 
3.2.2 

41.1 
42.1 
42.2 

105 Poa pirinica Stoj. et Acht.  5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

106 Polygala acarnanica ( Chodat.) Kor. et Petrova  3.2.6 42.716 
107 Polygala amarella Crantz. 3.2.6 42.716 

42.6 
108 Potentilla apenina Ten.  5.1.2 62.1A121 
109 Potentilla apenina Ten. ssp. stojanovii Urum. 5.1.2 62.1A121 
110 Potentilla regis-borisii Stoj.  3.2.6 42.716 

42.6 
111 Primula hallerei G. F. Gmel. 2.2.2 

2.2.3 
36.39 
36.4172 

112 Pseudorchis albida (L.) A. et D. Löve 2.1.1 
4 

31.58 
5 

113 Ranunculus fontanus C. Presl  4.2.  
114 Rhinanthus javorkae  Soo.  3.2.6 

2.2.3 
42.716 
36.4172 
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115 Rhiynchocorys elephas (L.) Griseb. 1.1 24 
116 Rhodiola rosea L. 5.2. 61.1 
117 Saxifraga androsacea L. 5.1.1 

5.1.2 
62.252 
62.1A121 

118 Saxifraga ferdinandii-coburgi Kell. et Sund. 5.1.2 62.1A121 
119 Saxifraga spruneri Boiss.  5.1.1 

5.1.2 
62.252 
62.1A121 

120 Saxifraga stribrnyi (Vel.) Podp. 5.1.1 
5.1.2 

62.252 
62.1A121 

121 Scrophularia bulgarica (Stoj.) Peev (S. laciniata W. et K.) )  5.1.2 
5.2.2 

62.1A121 
61.25 

122 Sedum kostovii Stef.  3.2 42 
123 Sempervivum erythraeum Vel. 5.1.2 

5.1.1 
62.1A121 
62.252 

124 Sempervivum  leucantum Panč. var. ciliosum (Panč.) Hayek 5.1.2 
5.1.1 

62.1A121 
62.252 

125 Senecio pancicii Deg. 2.2.2 36.39 
126 Sibbaldia procumbens L.  5.2.1 61.11 
127 Silene heuffelii Soo 3.2.2 

3.2.6 
42.2 
42.176 

128 Silene velenovskyana D. Jord. et P. Pan.  2.2.2 
2.2.3 

36.39 
36.4172 

129 Soldanella rhodopea F.K.Mey.  2.2.2 36.39 
130 Sparganium angustifolium Michx 1.2 22 
131 Subularia aquatica L.  1.2 22 
132 Taraxacum bithynicum D.C.  5.1.2 

5.1.1 
62.1A121 
62.252 

133 Taraxacum hoppeanum Griseb. 5.1.2 
5.1.1 

62.1A121 
62.252 

134 Taraxacum megalorrhizon (Frsk.) Hdnd. - Mazz. 3.2. 42 
135 Taxus baccata L..  3.1 

3.2 
41 
42 

136 Thymus perinicus (Vel) Stoj. et Stef. 5.2.2 
5.1.2 

61.25 
62.1A121 

137 Trachelium rumelianum Hampe 5.1.2 62.1A121 
138 Trollius europaeus L. 2.2.2 36.39 
139 Utricularia minor L. 1.2 22 
140 Valeriana montana L.  3.1 

3.2 
41 
42 

141 Valeriana simphicifolia ( Rchb.) Kabath 3.1 
3.2 

41 
42 

142 Verbascum davidofii Murb. 3.2.6 42.716 
143 Veronica kellererii Deg. et Urum. 5.2.2 

5.1.2 
61.25 
62.1A121 

144 Viola grisebachiana Vis. 5.1.2 62.1A121 
145 Viola orbelica Panc. 3.2 42 
146 Viola orphandis Boiss. 2.2.2 36.39 
147 Viola perenensis Becker. 5.2.2 

5.1.2 
2.2.3 

61.25 
62.1A121 
36.4172 

148 Viola pyrenaica Ramond. 2.2.2 36.39 
* категорията е представена в Парка,  но липсва в Номенклатурния код по Palearctic classification 
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1.13.2.1. Общи данни 
 
Районът на НП “Пирин” обхваща съгласно Заповед No РД-395 от 15.10.1999 г. 

на МОСВ територия с площ 40332,4 ха. Данните за характеристиката на горите и 
земите на парка са актуализирани във връзка с намаляване на площта му с 134,5 ха 
съгласно горната заповед, с наличната в ДНП информация за проведени мероприятия 
през време на действие на техническия проект, вкл. и 2000 г., както и с придобитите 
данни при теренно-проучвателните работи през август-септември 2001 г. 

 Разпределението на общата площ на парка по вид на земите и вид на горите е 
представено в табл. No1/приложение 2/. Залесената му площ, която включва 
иглолистни гори, широколистни високостъблени гори и издънкови гори за превръщане 
е 23110,3 ха или 57,3% общата му площ. Незалезената площ на парка е 17222,1 
ха/42,7% от общата му площ/ и включва високопланински пасища/6438,9 ха/, 
скали/3071,5 ха/, нелесопригодни голини/2977,1 ха/, грохоти/2027,9 ха/, поляни/1591,5 
ха/, нелесопригодни площи/521,7 ха/, голини/172,4 ха/, езера/148,8 ха/, сечища/78,6 ха/ 
и други. Клекът по принцип не подлежи на стопанска оценка, но в анализа поради 
неговото изключително важно почвозащитно , водоохранно и ландшафтно значение се 
разглежда площното му участие. 

Залесената площ на парка, в която е включена и площта на клека е заета главно 
от иглолистни гори/94,8%/.Процентното разпределение на залесената площ на парка по 
видове гори е представено на Фиг.2. 

 

 
    

Фиг.2 Процентното разпределение на залесената площ на парка по 
видове гори 

  
Данни за характеристиката на залесената площ са поместени в таблиците на 

приложение 2. Обобщените данни показват че горите в НП “Пирин” са със средна 
възраст 85 години, среден запас 281 куб. м, имат среден годишен прираст 3,47 куб. м, 
средната им пълнота е 0,63, а средния им бонитет е 2,5/втори/. Общият дървесен 
запас/без клони/ в т.ч. и надлесни е 4839215 куб.м.   

 
1.13.2.2. Разпределение на горите по дървесни видове 

 
Във връзка с релефа, климата и почвите на територията на парка са 

разпространени чисти и смесени насаждения от бяла мура, бял бор, смърч, черен бор, 
черна мура, бук и ела. На припечните изложения, на сухи и плитки почви преобладават 

94.8%

5.0%
0.2%

иглолистни гори шир. високост. гори изд.  гори за превръщане
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чисти и смесени от бял бор със смърч, ела или бук, а на варовити терени се срещат 
чисти и смесени от черен бор с бук смърч и бяла мура или черна мура с бяла мура. В 
състава на горите участват общо 16 броя дървесни видове. С най-голямо площно 
участие са представени клекът-5962,0 ха, следван от бялата мура-5415,8 ха, смърчът-
2379,2 ха, букът-1098,4 ха, черната мура-893,4 ха и др., а с най-малко акация-0,7 ха и 
ливански кедър-0,3 ха. Трябва да се отбележи, че площите с които са представени 
бялата и черната мура в парка представляват съответно около 42% и 52% от площното  
им разпространение на територията на  
Р България. Процентното разпределение на залесената площ на парка по дървесни 
видове е показано на Фиг3. 

 

 
Фиг.3 Процентно разпределение на залесената площ на парка по дървесни 
видове  

 
1.13.2.3. Разпределение на горите по дървесни видове и класове 
на възраст 

 
Разпределението на залесената площ по класове на възраст е неравномерно, 

като най-голяма е площта на горите от осми клас на възраст/над 140г./ - 34,3% от 
общата им площ, следван от пети клас на възраст/81-100 г/-24,5% от общата им площ. 
Останалите класове на възраст са представени средно с 5-6% от общата площ. В осми 
клас на възраст са включени  насажденията от  клек, които заемат 2/3 от площта на 
класа. 

На Фиг.4 е дадено процентното съотношение на на  дървесните видове по 
класове на възраст. 
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Фиг.4 Процентно разпределение на площта на  дървесните   видове по 
класове на възраст 
 

На Фиг.5 е представено процентното съотношение на дървесния запас/без 
клони/ по  дървесни видове  
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Фиг.5 Процентно разпределение на дървесния запас/без клони/ по  дървесни 
видове  

 
1.13.2.4. Разпределение на дървесните видове по произход 

 
Дървесната растителност в парка е представена основно от типични за района 

естествени, семенни насаждения-21749,3 ха/94,1% от площта на горите вкл. клек/. 
Останалите гори се състоят от 1307,7 ха/5,7%/ изкуствени горски култури  съставени от 
дървесни видове от местен произход и 48,0 ха/0,2%/ от издънков произход. На 
територията на парка има създадени общо 5,3 ха култури от чуждоземни дървесни 
видове: евроамериканска тополи--2,9 ха; дуглазка ела-1,4 ха; акация-0,7 ха и ливански 
кедър-0,3 ха. Културите от чуждоземни видове се намират в периферията на парка. 
Общата им площ отнесена към площта на парка е значително под 0,1%/0,022%/, поради 
което на Фиг.6, представяща процентното разпределение на площта на дървесните 
видове по произход те участват общо символично с 0, 1%. 
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Фиг.6 Процентно разпределение на площта на  дървесните   видове по произход 

 
1.13.2.5. Разпределение на горите по бонитет 

 
От разпределението на Фиг.7 се вижда, че над 2/3 от залесената площ е заета от 

насаждения от втори и трети бонитет. 
 

 
Фиг.7 Процентно разпределение на залесената площ/без площта на клека/ по бонитет 
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За анализиране изпълнението на паркоустройствените мероприятия предвидени 

в Технически проект-зелено строителство,1993 г. е съставена таблица No1. В таблицата 
е направено сравнение на предвидените и изпълнените мероприятия. 

 
                                             Таблица No1.  
за сравнение на предвидените и изпълнените ландшафтно-устройствени 
мероприятия по вид и обем в НП “Пирин” за периода 1993-2000 г. 
 

По Технически 
проект-1993г. 

Изпълнение 
към 12.2000г. 

Разлика на изп.”  
+”или”-“ 

No 
По 
ред 

     
      Ландшафтно- 
      устройствено 
      мероприятие 

 
Площ 
  /ха/ 

Предвиде-
но за   сеч 
  /куб. м/       

 
Площ 
  /ха/ 

Отсе- 
чено 
/куб.м/ 

 
Площ 
  /ха/ 

Отсе- 
чено   
/куб. м/ 

1. Ландшафтно 
формировъчна сеч 

 
2500,6 

 
   58705 

 
  490,1 

 
   6660 

  
 -2010,5 

  
 -52066 

2. Ландшафтно 
възобновителна сеч 

 
  257,7 

 
   17830 

 
    34,1 

 
   2009 

  
   -223,6 

 
 -15621 

3.  
Санитарна сеч 

  
  410,7 

  
   10800 

  
    42,1 

 
   1310 

 
   -368,6 

 
   -9490 

4.  
Селекционна сеч 

 
  663,7 

         -   
  115,1 

 
   9676 

  
   -549,0 

 
  +9697 

5.  
Планировъчна сеч 

       -          -   
      5,1 

 
     159 

  
      +5,1 

 
    +159 

6. Събиране на суха и 
паднала маса 

       -          -  4498,9   
 73200 

 
+4498,9 

 
+73200 

  
ВСИЧКО 

 
3832,7 

 
    87335 

 5185,4   
 93014 

  
  +5679 

7. Залесяване   100,2      52,3      -47,9  

 
 
При сравняване на данните се установи, че проектираните сечи не са изпълнени 

по площ и обем: отгледни сечи 2010,5 ха по-малко от проектираната площ и 52060 куб. 
м по-малко от предвидения за отсичане запас; възобновителни сечи съответно по-малко 
223,6 ха и 15621 куб. м и т.н. В периода 93-2000 г. са водени санитарни сечи и е 
събрана общо 73200 куб. м суха и паднала маса, което представлява 78,7% от добитата 
в парка. Това е главно повалена дървесина от смерч на 26 и 27 февруари 1997 г и малки 
количества от снеголоми, снеговали и ветроломи . Една от причините за повредите на 
горите от природни бедствия е ниската степен на провеждане или непроеждането на 
поддържащи дейности. 

Общо в парка е добита е 93014 куб. м дървесина/стояща маса/, която е с 5679 
куб. м повече от предвиденото. В сравнение с предния период /80-1992 г./ се наблюдава 
намаление на общото ползване на дървесина с 26%. И в двата периода вместо отгледни 
и възобновителни сечи е събирана предимно суха и паднала маса. 

От табл. No1  се вижда, че залесявания в парка са изпълнени върху 52,3 ха 
вместо върху 100,2 ха /предвидена площ по проект/.   

  В района на  НП”Пирин” бяха извършени контролни проверки на терена в 
насаждения и горски култури за установяване на сегашното състояние на горите. 
Проверки са направени в подотдели с проектирани и изпълнени или неизпълнени 
мероприятия, както и в насаждения с изпълнени горскостопански мероприятия без да 
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са предвидени по проект. От общо 73 броя подотдели с изпълнени мероприятия в парка 
са проверени 15 броя или 21%. В насаждснията и културите  е водена предимно 
ланшафтно-формировъчна/отгледна или селекционна/ сеч - общо в 67 броя подотдели. 
Ландшафтно-възобновителна сеч е изведена само в пет подотдела: отд. 134 “и”; отд. 
138 “г”; отд. 203 “а”; отд. 240 “б”; отд. 226 “з”, санитарна сеч в четири- отд. 137 “б”; 
отд. 367 “а”, “г”; отд. 379 “б”, а планировъчна сеч в един- отд. 21 “г”. 

Списъците на подотделите с проектирани и изпълнени мероприятия, както и 
проверените на терена са дадени в приложение 4 

 
1.16.5.1. Резултати от теренна проверка за състоянието на горите   

 
1.16.5.1.1. Състояние на насаждения и горски култури след 
изпълнени проектирани мероприятия 

 
При повече от случаите отгледните сечи са водени с занижена 

интензивност/средно с 25-50% по-малко от предвиденото/, а в редки случаи 
проектираната отгледна сеч е превишена - отд. 91 “б” с 77%, отд. 95 “з” с 32%, отд. 433 
“а” с 145% и отд. 433 “б” с 100%. При посещението на терена в отд. 433 “а” и “б” се 
установи, че превишението на ползването се дължи на санитарния характер на сечта-
отсечена е и суха и повредена от ветровал дървесина. 

От проверените отдели и подотдели/201 “а”, “б”, “г”; 243 “б”; 244 “а”; 378 “а”, 
“б”; 244 “а” и др./ може да се направи констатацията, че насажденията и културите не 
са изреждани под 0,7 пълнота и имат добри защитни, водоохранни и рекреационни 
показатели. 

В някои отдели и подотдели /433 “а” и др./ са провеждани класически отгледни 
мероприятия, което независимо от ниската им интензивност води до формиране на 
едновъзрастни дървостои, насаждения с преобладание на един дървесен вид.  
Отделните дървета в тези насаждени са с приблизително еднакви гинетични данни. При 
изсичането на надраслите, кривите, чапатите, двойно, тройно и метловидно 
разлоняващите се дървета на практика е довело до намаляване на вътревидовото 
биологично разнообразие на толерирания вид. 

При извършване на теренните проучвания беше установено в две култури от 
бял бор /отдели и подотдели 406 “г” и 419 “ж”/ значително съхнене, както на част от 
короните така и на цели дървета. Рязкото влошаване на състоянието им е започнало 
през настоящата 2001 г. С оглед целта на стопанисване на културите в Национален парк 
– превръщането им в естествени насждения, както и във връзка с влошеното им 
санитарно състояние в тези култури е необходимо да се проведат възстановително-
възобновителни дейности. 

В отдели и подотдели 134 “и” и 203 “а” е извършена проверка на изпълнението 
на  ландшафтно-възобновителна сеч/групово-изборна/. От проверката на тези 
насаждения и анализа данните за останалите с извършена групово-изборна сеч се 
констатира, че ползването е превишено спрямо проектираното само в отд. 240 “б” с 
около 40% поради влошено санитарно състояние. В проверените насаждения 
ползването е значително по-малко от предвиденото, като по време на  сечта подраста не 
е бил сериозно повреждан и след нея е увеличил пълнотата си. 

Изведените в миналото класически ландшафтно-възобновителни сечи в някои 
насждения е довелоо до оформяне на едновъзрастни дървостои с преобладание на един 
дървесен вид и индивиди с еднакви генетични данни – намаляло е видовото и 
вътевидовото биологично разнообразие. 

Санитарни сеч са изведени в няколко подотдела с интензивност обикновено по-
малка от предвидената/ например: отд. 367 “а” и “г”/.  
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Планировъчна сеч за ски-писта е в процес на извършване в отд. 21“г”. 
Материалите от сечта по време на проверка не бяха извозени.  

Основният извод който се налага от проверките на терена е, че извеждането на 
сечите в парка е извършвано внимателно,като при стриктно спазване на нормативната 
уредба са отчитани специалните функции на горите. На подраста не са нанасяни 
съществени повреди и обикновено след сечта пълнотата му се е увеличавала. Сечите са 
способствали за добро развитие на насажденията и културите. Събирането на суха и 
паднала маса/събирана е от всички достъпни подотдели-например: отд.91 “б”; 104 “д”; 
108 “б”; 133 “а”; 145 “д”; 195 “з” и  много други/ през последното десетилетие е оказало 
благоприятно влияние за подобряване на санитарното състояние на голяма част от 
горите в парка.  

 
1.16.5.1.2. Състояние на насаждения и горски култури с неизпълнени 
проектирани мероприятия 

 
В някои насаждения и култури/ отд. 200 “к”; 371 “е” и др./ с висока пълнота-над 

0,9 се наблюдават единични или групови случаи на снеголом. Поради това, че тях не са 
изпълнени предвидените в проекта мероприятия съществува и в бъдеще заплаха от по-
тежки поражения. Това налага тук да се извършат поддържащи мерки. 

В отд.138 не е изпълнена предвидената групово- изборна сеч, но в предвид 
местоположението му /върху брегова земя/ при необходимост следва да се провеждат 
само поддържащи дейности. 

Има насаждения, в които не са проектирани възобновителни сечи, но в тях е 
необходимо да се приложат възстановителни мерки-например в отд. 375 “г”- сто 
тридесет годишно смърчово насаждение с пълнота 0,7  и 30% разновъзрастен подраст . 
Възстановителните дейности в това, а и много други насаждения следва да се извършат 
за създаване на разновъзрастни и многоетажни по структура дървостои.   

 
1.16.5.1.3. Състояние на горски култури от чуждоземни и нетипични 
за парка дървесни видове 

 
Единствено брезата инвентаризирана през 1989 г. в няколко горски култури с 

обща площ 4,3 ха може да се приеме, като нетипичен за района на парка дървесен вид, 
тъй като не е описана в състава на естествените насждения. Като се имат предвид 
големите репродуктивни възможности на брезата е необходимо да се предприемат 
мерки по отстраняване на наличните култури. 

По данни от паркоустройтвения проект в отд. 147 “б”с площ 0,6 ха е описана 
тополова/евроамериканска/ култура. В действителност културата заема площ по-малко 
от 0,1 ха и има суховършие 30%. В следващите няколко години културата вероятно ще 
загине.  

Култура от ливанският кедър с площ 0,3 ха е създадена във ветровално петно/ 
отд. 433 “б”- част/ преди 3 г., като в  състава на културата участва единично атласки 
кедър. Неравномерно на групи или единично между кедъра се настанява самосев от бял 
бор и смърч. Постепенно в следващите десетилетия кедровата култура вероятно ще се 
трансформира до единично участие на кедъра в семенно естествено насаждение. 
  
1.16.5.2. Залесяване и възобновяване 

 
Изкуственото залесяване в парка е представено в табл. No1 /приложение 3/. 

Общо за периода 1993-2000г. са залесени 52,3 ха. Преобладават площите залесени с бял 
бор-54,7% от всички залесявания, следвани от смърч-27,5% и др. Ограничено е 
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залесявано с бук, ела, бяла мура и кедър. Най-много залесявания/31,5% от общата им 
площ/ са извършени през 1997 г., след освобождаване на терени от ветровална маса. 
Характерно за залесяванията след ветровали е, че в повече от културите се е настанил 
самосев от съседни насаждения. Образувани са смесени по произход насаждения. 
Изкуствените залесявания създадени  през последното десетилетие, а и преди това се 
развиват нормално и са в добро здравословно състояние.  

При почвоподготовка са били използвани ръчни тераси 40-50/35 см, а в 
ограничени случаи е отстранявана само тревната покривка. Засаждани са средно по 500 
броя фиданки на декар. 

През последните 30-50 г. в пояса 1200- 1800  м н.в. на много места се формира 
разновъзрастен подраст-отд. 122 “б”; 134 “и”; 203 “а” 240 “б”;    378 “б” и др. За това са 
способствали внимателното и ограничено ползване от горите, намаляването на пашата 
в района на парка и много добрите възобновителни способности на белия бор, бялата 
мура, смърча и бука. Естествено възобновяване се наблюдава  във ветровални 
петна/отд. 434 “д”;  436 “и” и др./ най-често от бял бор и смърч. В някои незалесени 
площи постепенно се настанява дървесна растителност- горните части на отд. 141 “3”се 
възобновяват с бяла мура, в отд.133 “4”/старата ски-писта “Шилигарника”/ е бил 
изсечен подраст от бяла мура, смърч и др.  

Отличните възобновителни способности на коренните дървесни видове и 
състоянието на подраста показват, че са на лице значителни потенциални възможности 
за горите в следващите 50-70 г. да се формират разновъзрастни по структура 
насаждения. 

  
1.16.5.3. Добита дървесина 

 
Добитата дървесина през периода 93-2000 г. е общо 93014 куб. м стояща маса. 

Разпределението на отсечената дървесина по видове сечи, сортименти и години е 
дадено в табл. No2/приложение 3/. По- голяма част/87% /  от дървесината е добита след 
1997 г. Това е главно събрана паднала дървесна маса от ветровалните площи, 
образувани от смерч през същата година. 

Добитата строителна дървесина от горите на парка е 55883 куб. м,/ 60,1% от 
стоящата дървесна маса/, като в т. ч. е добита едра-41080 куб. м, средна-11933 куб. м и 
дребна-2870 куб. м. Добити са също 29601 куб. м/31,8% от стоящата дървесна маса/ 
дърва за огрев. На фиг.8 е дадено процентното разпределение на добитата дървесина по 
видове сортименти. 

  
Фиг.8 за процентното разпределение на добитата дървесина по видове сортименти 

 
От добитата в парка дървесина на местното население са били предоставени 

общо 8777 куб. м /9,4% от стоящата маса/ в т. ч.: едра-1117 куб. м, средна-715 куб. м, 
дребна-4333 куб. м и дърва за огрев-4702 куб. м.  
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За собствени нужди дирекцията на парка единствено през 2000 г. е ползвала 87 
куб. м./стояща маса/ в т.ч.: едра-40 куб. м, средна-23 куб. м, дребна-1 куб. м и дърва за 
огрев-3 куб. м. 

  
1.16.5.4. Практикувани технологии при извоз на дървесината 
 

Дърводобива на територията на НП “Пирин” е извършван с въжена линия, 
трактор и обоз за района на Кресна, с трактор и коне за района на Банско и предимно с 
животинска сила в останалите райони. Използването на трактори при дърводобивната 
дейност  в отдели 435, 436 и 437 е активизирало ерозионни процеси, в резултат на 
които са се формирали бразди и ровини. В част от тях са проведени противоерозионни 
мероприятия-задръстване, а в останалите предстои да бъдат извършени.  

При дърводобивната дейност обикновено е използвана старата пътна мрежа и 
много рядко е изграждана нова, например в отд.196 с дължина около 400 м. 

 
1.16.5.5. Болести и вредители по горите 

 
При теренното проучване се констатира, че по елата има съхнене причинено от 

имел. Размера на пораженията се оценяват, като “единично”, а в някои случаи до 2-3% 
от насажденията. 

В единични случаи е установено предимно по култури гниене от коренова гъба. 
През октомври 1997 г. са засегнати значителни площи от борова процесионка-1200 дка. 
Проведена е авиоборба с препарат “Форей” при норма 150 мл/дка. През 2000 г.са 
заложени ловни кори на площ 102 дка. 

 
1.16.5.6. Горски пожари 

 
В табл. No3/приложение 3/ е дадена справка за пожарите през 93-2000 г. на 

територията на НП “Пирин”. За периода са регистрирани общо 11 броя запалвания и 
пожари, като общо са опожарени 205,0  дка. Само през 2000 г. са възникнали 6 броя 
запалвания и 2 броя низови пожари. Най-чести причини за възникване на пожарите са 
гръмотевици и неспазване на противопожарни правила. По данни от дирекцията са 
били констатирани и случаи на умишлено запалване на гората. Администрацията е 
изпитвала трудности по осигуряване на хора за гасене на пожарите и придвижването 
им във високите части на парка. 

През 2000г. в района на парка са изпълнени 2 км нови минерализовани ивици, 
поддържани са 22 км съществуващи минерализовани ивици, оборудвани 12 броя 
противопожарни табла и са организирани 8 пожаронаблюдатели. 

Трябва да се отбележи, че 95% от горите на парка са от I-ви/висок/ клас на 
пожарна опасност. Това заедно със значителната посещемост на планината през 
пожароопасния период, както и нарастването броя на пожари в последно време налагат 
спешни мерки за противопожарно устройство на територията на парка. 
 
1.16.5.7. Паша в горите 

 
Събраната информация за пашата в парка от ДНП е поместена   в табл. 

No4/приложение 3/. Данните показва, че с изключение на отчетената паша през 1997 
и1998 г., през останалите години на територията на парка не е извършвана паша. 
Липсата на данни, особено за началото на периода дават основание да се приеме, че 
информацията е непълна за да се направи анализ на тази дейност.  
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1.16.5.8. Горски пътища 
 

Пътната мрежа на парка е слабо развита. Средно за територията на парка  
гъстотата на пътната мрежа е 0,37 км на 100 ха. По паркови райони гъстотата и 
дължината на пътната мрежа са дадени в табл. No5/приложение 3/. С изключение на ПР 
“Баюви дупки”, чиято гъстота на пътната мрежа е 0,71 км на 100 ха, останалите 
паркови райони са с твърде рядка мрежа- от 0,10 до 0,41 км на 100 ха. 

През последните 10-15 г. са извършвани ограничено ремонтни и 
възстановителни работи, и строителство на нови горски пътища. В значителна част по 
трасетата на пътищата/ в около 37% от трсетата им/ има изровени участъци в резултат 
на продължителна експлоатация или от концентрация на отточни води. Пътищата 
обикновено са тесни- средно 2,5 м, липсват уширения за разминаване, а в някои 
отсечки наклоните превишават 20%. При това състояние предвижването на 
транспортните средства по пътищата се извършва с много ниска скорост, без 
сигурност, без възможност за разминаване и понякога без изход. Има много райони в 
парка, до които пътната мрежа не достига. Гъстотата на пътната мрежа и състоянието й 
не осигуряват нормален достъп за контрол и борба с пожари в парка.  

Пътищата в парка, а и подходите към него са основно средство за защита на 
горите от пожар,поради което в следващите пет години е  необходимо да се увеличи 
гъстотата на пътната мрежа до 0,60- 0,70 км на 100 ха и се ремонтират повредените 
пътни участъци. За водене на борба с пожарите е необходимо да се изградят уширения 
за разминаване на всеки 200-300 м, места за обръщане на всеки 1000-1500 м, а 
наклоните на трасетата се коригират и се осигури възможност за придвижване на 
натоварени  превозни средства за гасене на пожари. 

По данни от ДНП е необходимо 54,0 км от пътищата да се ремонтират. По 
паркови райони пътните участъци за ремонт са, както следва: 

-ПР “Вихрен”м. Бареви блата-м. Сакарева ливада-1,5 км; 
-ПР “Вихрен”м. Карантията-м. Армане                  -9,0 км; 
-ПР “Вихрен”м. Пещерите-м. Илиева поляна        -4,0 км; 
-ПР “Вихрен”м. Манастира-м. Гаджов поят          -1,5 км; 
-ПР “Вихрен”м. Раковица-м. Стойчовец                -2,5 км; 
-ПР “Каменица”м. Разкола-м. Бански гроб           -12,0 км; 
-ПР “Синаница”м. Г. Борово-м. Д. Борово             -1,5 км; 
-ПР “Синаница”м. Върбите-м. Зиданица              -15,0 км и 
-ПР “Синаница”м. Г. Разкол-м. Върбите                -7,0 км. 

В резултат от продължителна употреба някои дървени мостове на територията 
на парка са амортизирани и опасни за движение на автомобили. От спешен ремонт се 
нуждаят мост-1 бр. на Дясна река/ ПР “Каменица”/, 2 бр. на р. Загазо/ПР “Синаница/, 2 
бр. на р. Влахинска/ПР“Синаница/. 

 
1.16.5.9. Нарушения 

 
За характеризиране на вида и броя на нарушенията констатирани по години в 

НП “Пирин” е съставена и поместена в приложение 3 табл. No6. Общият брой на 
регистрираните нарушения през 93-2000 г. е 500. Основен дял имат нарушенията от 
незаконна сеч- 286 бр./57,2% общия брой/. Незаконната или бракониерска сеч се е 
изразявала най-често в отсичане на единични или групи от няколко дървета, като 1997 
г. е била с най-голям брой/123/ такива нарушения.На второ място през периода 93-2000 
г. по брой са регистрираните нарушения от незаконна паша-63/12,6%/.  

От 1,0 до 4,2% по отношение на общия брой на територията на парка са 
нарушенията от незаконен лов, риболов, палене на огън, незаконно строителство и др. 
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На фиг.9 е представено процентното разпределение на регистрираните нарушения по 
вид и брой нарушения по вид и брой. 

 
 

 
 
Фиг.9 за процентното разпределение на нарушенията в парка по вид и 
брой 

 За 1996 и1999 г. липсват данни за вида и броя на нарушенията, поради което не 
може точно да се проследи тенденцията за целия период. 
 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

не
за
ко
не
н л
ов

не
за
ко
не
н р
иб
ол
ов

не
за
ко
нн
а с
еч

не
за
ко
нн
а п
аш
а

за
мъ
рс
яв
ан
е

на
ру
ша
ва
не

 на
 по
чв
и

ра
зр
аб
от
ва
не

 на
 пл
ощ

па
ле
не

 на
 ог
ън

на
ру
ше
ни
я п
о З
ЗП

не
за
ко
нн
о с
тр
ои
те
лс
тв
о

на
за
к. 
тъ
рго
вс
ка

 де
йн
ос
т

др
уги



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 
1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 
 
След 1989 г., когато е била извършена инвентаризацията на горите в парка са 

настъпили съществени промени в таксационните им показатели. Най- важните причини 
са нарастването на насажденията и културите, изведените сечи, извършените 
залесявания, неблагоприятните атмосферни условия/предимно ветрове/ и 
самозалесяването на части от голите площи. През изтеклия период високопланинските 
склонове на Пирин/в района на парка/ са били белязани от много ветровални петна в 
резултат на смерч. По данни от инвентаризацията на ДЛ Кресна,1998 г. общата площ на 
ветровалите в ПР Синаница е 52,3 ха, а заедно с ветровалите в останалата част на парка 
площта им надминава 70 ха. 

Очевидно е, че съвременните таксационни данни за горите и земите се 
отличават от данните за тях в Паркоустройствения проект,1993 г. и предвидените по 
този проект мероприятия понастоящем не са актуални. Във връзка с определените 
режими, норми и препоръки за дейности в настоящия План за управление, 
мероприятията от 1993 г. също не са приложими. За изпълнение на целите на Плана за 
управление – създаване на условия за протичане на  сукцесионни процеси в горите на 
парка, опазване и увеличаване на биоразнообразието, устойчиво развитие на 
екосистемите и повишаване на защитните и социалните функции на горите е 
необходимо таксационните показатели на насажденията да бъдат внимателно оценени. 
Бъдещите поддържащи и възстановителни дейности в парка ще бъдат в зависимост от 
състоянието на насажденията и културите и в съответствие на насоките за устройство 
дадени в Плана за управление. 

 Въз основа на контролните проверки на терена, анализа на наличната 
информация за горите и целите на Плана е необходимо да се приложат поддържащи и 
възстановителни дейности. Поддържащите дейности ще бъдат насочени за осигуряване 
на добро санитарно състояние на насажденията и културите, поради което те ще се 
изразяват в прилагането предимно на санитарни мерки. Възстановителните дейности в 
горите на парка ще имат главно възобновителен характер с цел ускоряване на 
сукцесиите при културите от местен произход при достигане на репродуктивната им 
възраст. В последните няколко десетилетия се наблюдава благоприятна тенденция в 
развитието на горите на НП”Пирин”. На много места е започнал процес на формиране 
на разновъзрастни по структура насаждения в резултат на добрата възобновителна 
способност на горите, ограниченото и внимателно ползване в тях. Тази тенденция, 
както и създаване на най-добри условия в бъдеще за изграждане на гори със сложна 
хоризонтална и вертикална структура  ще бъде водеща при определяне на насоките за  
възстановителни дейности в горите на парка. 

 За нетипичните и чуждоземни дървесни видове, които се срещат съвсем 
ограничено по периферията на парка не следва да се планират специални дейности по 
ликвидирането им. Акацията и тополата ще загинат в следващото десетилетие, а кедъра 
ще бъде заглушен от белия бор. Единствено дуглазката ела, която е с добър растеж би 
могла да достигне в състояние на култура зряла за нашите условия възраст/80-100 г./. 
Няма достатъчно данни  за естественото й възобновяване у нас, най-вероятно няма да 
издържи на конкуренцията на месните видове-бял бор и смърч. 

През периода 93-2000 г. е добита общо 93014 куб. м стояща маса. Това 
количество превишава с 5679 куб. м/6,5%/ предвидената за отсичане по 
паркоустройствен проект-87335 куб. м. От добитата дървесина общо 73200 куб. м е 
събрана суха и паднала маса, което представлява 78,7% от добива в парка. Това е 
главно повалена дървесина от смерч на 26 и 27 02. 1997 г и малки количества от 
снеголоми, снеговали и ветроломи. 

Паркоустройсвеният проект не е изпълнен по отношение на ползваннето по 
видове сечи. Ползването от ландшафтно-формировъчни сечи е едва 27,8% от 
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предвиденото, от ландшафтно-възобновителни само 11,3% от предвиденото, а от 
санитарни-12,2%. Отгледните сечи са извършвани с малка интензивност и са имали 
основно санитарен характер. 
 В сравнение с предходния период през 93-2000 г. е добита с 26% по-малко 
дървесина/стояща маса/. Добитата дървесна маса през този период представлява едва 
около 15% от прираста на горите в парка за същия период. 

По данни на парковата администрация са необходими 250 куб. м дървесина 
годишно за направа на заслони, мостове, паркови елементи, табели и др., в т. ч. и дърва 
за огрев. Необходимата строителна дървесина е 100 куб. м, а дървата за огрев-150 куб. 
м. 
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Приложение 2 
                   Таблици за таксационната характеристика на горите в НП 
“Пирин” 
  
 

1. Таблица No 1 за разпределение на общата площ по вид на земите 
и вид на горите в    НП “Пирин” 

2. Таблица No 2 за разпределение на залесената площ, общия 
дървесен запас/без клони/ по класове и подкласове на възраст на 
НП “Пирин”  

3. Таблица No 3 за разпределение на залесената площ по дървесни 
видове и класове на възраст на НП “Пирин” 

4. Таблица No 4 за разпределение на дървесен запас/без клони/ по 
дървесни видове и класове на възраст на НП “Пирин” 

5. Таблица No 5 за разпределение на залесената площ по дървесни 
видове и произход на НП “Пирин” 

6. Таблица No 6 за разпределение на залесената площ по дървесни 
видове и бонитет на НП “Пирин” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица No 1 
за разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите в НП “Пирин” 
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    Игло- 
  листни 

  Широко- 
   листни 

    Изд.за 
превръщан
е 

     
    Всичко 

 
No   

 
            Вид на земите 

                Х     е     к     т     а     р     

  
     % 

  1                            2              3           4          5        6          7 
 1. Естествен произход 0,4-1,0   13585,8    1116,6     57,9    14760,3   36,6 
 2. Склопени култури     1071,8          5,3        -      1077,1     2,7 
 3. Несклопени култури       128,2           -        -        128,2     0,3 
 4. Естествен произход 0,1-0,3     1053,0        21,2        -      1074,2     2,7 
 5. Изредени култури       108,5           -        -        108,5     0,2 
       Всичко насаждения   15947,3    1143,1     57,9    17148,3   42,5 
 6. Клек     5962,0           -        -      5962,0   14,8 
       Всичко залесена площ   21900,7    1151,7     57,9    23110,3   57,3 
 7. Сечище         78,6           -         -          78,6     0,1 
 8. Пожарище           0,1           -         -            0,1       - 
 9. Голина       169,2          3,2         -        172,4     0,4 
 Всичко незалесена площ       247,9          3,2         -        251,1     0,6 
10. Поляна     1574,3       17,2         -      1591,5     4,0 
11. Камионен път         50,6         7,0         -          57,6     0,1 
12. Шосе           2,9           -         -            2,9       - 
13. Дворно място         12,6         0,5         -          13,1       - 
14 Временен склад           0,9           -         -            0,9       - 
15. Просека         17,8           -         -          17,8      0,1 
16. Нелесопригодна голина     2976,8         0,3         -      2977,1      7,4 
17. Нелесопригодна площ       521,7           -         -        521,7      1,3 
18. Скали     3071,1         0,4         -      3071,5      7,6 
19. Езеро       148,8           -         -        148,8      0,4 
20. Мочур           1,1           -         -            1,1        - 
21. Сипей           0,9         1,0         -            1,9        - 
22. Кариера           2,0           -         -            2,0        - 
23. Ровина         38,9           -         -          38,9      0,1 
24. Река         13,4           -         -          13,4        - 
25. Морени           3,9           -         -            3,9        - 
26. Грохот     2026,9         1,0         -      2027,9      5,0 
27. Канал           2,4           -         -            2,4        - 
28. Паркинг           1,5           -         -            1,5        - 
29. Ски-писта         36,2           -         -           36,2       0,1 
30. Високопланински пасища     6438,9           -         -      6438,9     16,0 

Всичко недървопр. площ   16943,6        27,4         -    16971,0     42,1 
 
ВСИЧКО НП “Пирин”: 

 
  39092,2 

 
   1182,3 

 
    57,9 

 
   40332,4 

 
  100,0 

 

               %         96,9          2,9       0,2        100,0  
 

Таблица No 2 
за разпределение на залесената площ, общия дървесен запас/без клони/ по 

класове и подкласове на възраст на НП “Пирин” 
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Класове на  
   възраст 

 
Подкласове   
на възраст 

 
Площ 
    
   /ха/ 

 
  % 

 
       Запас 
 
       куб. м 

 
  % 

 
 Надлесни    
    
    куб. м 

 
  Среден            
  прираст  
    куб. м            

      1-10     248,8     1,7           3250     0,1           -          650          I 
     11-20     649,5     3,8         30615     0,6           -        2041 

    21-30     933,9     5,5         95495     2,0       7020        3820         II 
    31-40     702,5     4,1         92610     1,9       5065        2646 
    41-50     719,2     4,2       118335     2,5       1070        2630        III 
    51-60     693,9     4,0       134915     2,8         800        2453 
    61-70   1177,6     6,9       280830     5,8       1460        4320        IV 
    71-80   1618,9     9,4       451130     9,4       1660        6015 
    81-90   2814,6   16,4       933270   19,4       2910      10980        V 
    91-100   2823,5   16,5     1021665   21,2            -      10754 
  101-110   1122,8     6,5       431730     9,0           40        4112        VI 
  111-120     895,8     5,2       342675     7,1            -        2980 
  121-130     500,8     2,9       176900     3,7            -        1415        VII 
  131-140     243,6     1,4         79550     1,6            -          589 
  141-150     292,9     1,7         91950     1,9            -          634        VIII 
  над 150   1674,0     9,8       534270   11,0            -        3447 

 
ВСИЧКО: 

  
17148,3 

 
100,0 

     
     4819190 

 
100,0 

 
    20025 

 
     59486 

  
 
 
 
      Средна възраст  85 години 
 
      Среден запас     281 куб. м     
 
      Среден прираст    3,47 куб. м/ха       
 
      Средна пълнота   0,63 
 
      Среден бонитет    2,5/втори/ 
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Таблица No 3 

за разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на 
възраст на  НП  “Пирин” 

 
                                                К л а с  н а   в ъ з р а с т 
       I 
 
1-20         

     II 
 
21-40 

     III 
 
41-60 

    IV 
 
61-80 

      V 
 
81-100 

    VI 
 
101-
120 

     VII 
 
121-140 

  VIII 
  над     
140    

 
Общо   

 
    Дървесен 
        вид 

                                           Х     е     к     т     а     р     

 
    
    % 

Бял бор   458,7   565,9     
492,1 

   
892,9 

 2244,7   449,2       63,8     
20,2 

 5187,5   22,4 

Смърч   167,6   167,0     
129,5 

   
258,4 

   779,8   560,4     167,8   
148,7 

 2379,2   10,3 

Черен бор     17,9   103,4     
105,2 

   
263,1 

   342,2     56,1       15,3     
21,8 

   925,0     4,0 

Ела     73,8   130,7       
20,7 

     
92,2 

   398,1   292,8       88,7   
108,3 

 1205,3     5,2 

Бяла мура   177,5   370,8     
499,6 

 
1066,4

 1426,0   511,0     266,5 1098,
0 

 5415,8   23,4 

Черна мура       5,1     23,2       
40,8 

   
110,3 

   212,5     46,8       81,2   
373,5 

   893,4     3,9 

Дуглазка ела       1,4         -          -         -          -         -         -        -        1,4       - 
Бук     19,1   258,6    115,3    

113,2 
   232,4   102,3       61,1   

196,4 
 1098,4     4,8 

Топола/евр./         -       1,9        1,0         -          -         -         -        -        2,9       - 
Трепетлика       7,0       2,4        8,9         -        2,4         -         -        -      20,7     0,1 
Бреза       4,3         -          -         -          -         -         -        -        4,3       - 
Елша         -       4,1          -         -          -         -         -        -        4,1       - 
Ива       0,9       8,4          -         -          -         -         -        -        9,3     0,1 
Акация       0,7          -          -         -          -         -         -        -        0,7       - 
Лив. кедър       0,3          -          -         -          -         -         -        -        0,3       - 
Клек         -          -          -         -          -  5962,0         -        -  5962,0   25,8 
 
ВСИЧКО 

 
  934,3 

 
 1636,4 

 
 1413,1 

 
 
2796,5

 
  
5638,1 

 
 7980,6 

 
   744,4 

 
1966,
9 

 
23110,
3 

 
100,0 

 
          % 

      
      4,0 

  
      7,1 

  
       6,1 

  
     
12,1 

  
      
24,5 

 
      
34,5 

 
        3,2 

 
      
8,5 

 
    
100,0 
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Таблица No 4 
за разпределение на дървесния запас/без клони/ 

по дървесни  видове и класове на възраст на НП “Пирин” 
 

                                       К л а с о в   н а   в ъ з р а с т 

       I 
 
    1-20 

     II 
 
  21-41 

     III 
 
  41-60 

      IV 
 
    61-80 

      V 
 
  81-100 

      VI 
 
101-120 

     VII 
 
121-140 

    VIII 
 
 Над 
140 

 
  Общо 

 
 
   Дървесен вид 

                                         К у б и ч е с к и   м е т ъ р 

 
 
 
   % 

Бял бор   25260  91340   84175    203430   693720  145760     
17600 

     4090 126537
5 

  26,2 

Смърч     2260  12410   25410      85150   324910  242000     
65260 

   55690   
813090 

  16,9 

Черен бор     1145  13310   19315      61630   104510    19190       
3950 

     5090   
228140 

    4,7 

Ела     1420  11300     6110      34800   183520  134890     
38350 

   43140   
453530 

    9,4 

Бяла мура     2780  29885   83000    281530   502965  189415     
90140 

 338240 151795
5 

  31,5 

Черна мура         20      815     8990      36590     74230    16240     
23970 

 121940   
282795 

    5,9 

Дуглазка ела         30         -           -            -             -           -           -          -           
30 

      - 

Бук       960  27285    24120      28830     70600    26910     
17180 

   58030   
253415 

    5,3 

Топола /евроам./          -      410        270            -             -           -           -          -         
680 

      - 

Трепетлика       320      110      1860            -         480           -           -          -       
2770 

    0,1 

Бреза       120         -           -            -             -           -           -          -         
120 

      - 

Елша          -       
230 

          -            -             -           -           -          -         
230 

      - 

Ива         40     
1010 

          -            -             -           -           -          -         
1050 

      - 

Акация         10          -           -            -             -           -           -          -           
10 

      - 

Ливански кедър           -          -           -            -             -           -           -          -           -       - 
Клек           -          -           -            -             -           -           -          -           -       - 
    
       ВСИЧКО 

  
  33865 

 
 
18810
5 

 
  
253250 

 
   731960 

 
 1954935 

 
  
774405 

 
  
256450 

 
 626220 

 
481919
0 

 
100,0 

          %           
0,7 

        
3,9 

          
5,2 

         
15,2 

         
40,6 

        
16,1 

         
5,3 

        
13,0 

      
100,0 
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Таблица No 5 
за разпределение на залесената площ по дървесни видове и произход на  НП 

“Пирин” 
 

                           П  р   о   и   з   х   о   д 

Семенен 
естестве
н 

 
Издънко
в 

Изкустве
н местен 
вид 

Изкуствен 
чуждоземе
н        вид 

 
   Общо 

 
 
     Дървесен вид 

                                       Хектар 

 
 
    % 

Бял бор     4263,3        -     924,2        -   5187,5   22,4 
Смърч    2210,8        -     168,4        -   2379,2   10,3 
Черен бор      885,0        -       40,0        -     925,0     4,0 
Ела    1164,0        -       41,3        -   1205,3     5,2 
Бяла мура    5291,3        -     124,6        -   5415,8   23,4 
Черна мура      890,7        -         2,7        -     893,4     3,9 
Дуглазка ела          -        -           -      1,4         1,4       - 
Бук    1048,2    48,0         2,2        -   1098,4     4,8 
Топола /евроам./          -        -           -      2,9         2,9       - 
Трепетлика       20,7        -           -        -       20,7     0,1 
Бреза*          -        -         4,3        -         4,3       - 
Елша         4,1        -           -        -         4,1       - 
Ива         9,3        -           -        -         9,3     0,1 
Акация          -        -           -      0,7         0,7       - 
Ливански кедър          -        -           -      0,3         0,3       - 
Клек   5962,0        -           -        -   5962,0   25,8 
        ВСИЧКО 21749,3    48,0   1307,7      5,3 23110,3 100,0 

               %       94,1      0,2         5,7      0,0      100,0  
                 
 
 

Забележка: Със знак “*” е означен дървесен вид, който 
не се среща в състава на 

       местните естествени насаждения 
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Таблица No 6 

за разпределение на залесената площ по дървесни видове и бонитет на НП “Пирин” 
 
                  

                                   Б   о   н   и   т   е   т 

      I       II      III      IV     V   Общо 

 
     Дървесен вид 

                                          Х е к т а р 

 
 
Среде
н 
бонит
ет 

Бял бор    932,0  1720,2  1521,3    928,8    85,2   5187,5 2,5 
Смърч    436,5  1110,5    718,5    103,8      9,9   2379,2 2,2 
Черен бор    167,2    201,0    242,8    278,5    35,5     925,0 2,8 
Ела    165,8    354,0    507,8    177,7        -   1205,3 2,6 
Бяла мура  1105,4  1578,2  1825,9    800,6  105,7   5415,8 2,5 
Черна мура    119,8    272,0    340,4      97,1    64,1     893,4 2,7 
Дуглазка ела        1,4          -          -          -        -         1,4 1,0 
Бук      96,9    561,2    403,5      36,6      0,2   1098,4 2,3 
Топола /евроам./          -        0,6        2,3          -        -         2,9 2,8 
Трепетлика      10,9        5,9        3,1        0,8        -       20,7 1,7 
Бреза          -          -        4,3          -        -         4,3 3,0 
Елша          -          -        4,1          -        -         4,1 3,0 
Ива          -          -        9,3          -        -         9,3 3,0 
Акация          -          -          -          -      0,7         0,7 5,0 
Ливански кедър        0,3          -          -          -        -         0,3 1,0 
Клек          -          -          -          -        -          -   - 
 
        ВСИЧКО 

 
 3036,2 

 
  5803,6 

 
 5583,3 

 
 2423,9 

 
 301,3 

 
17148,3 

 

               %      17,7       33,8      32,6      14,1      1,8     100,0 2,5 
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Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 
Таблица No 1 

за разпределение на изкуствено залесената площ в   НП “Пирин” за периода 1993-2000 
г. по години и дървесни видове 

 
 

                            Д ъ р в е с е н  в и д 
Бял бор Бяла мура  Смърч   Кедър      Бук     Ела 

 
 
      Година 

                                   Х е к т а р и 

 
 
Общ
о 

 
 
    % 

1993    3,4      1,5      0,9      -       -      -     5,8   11,1 
1994    5,2         -      1,7      -       -      -     6,9   13,2 
1995      -         -        -      -       -      -       -      - 
1996    5,2         -      1,7      -       -      -     6,9   13,2 
1997    7,5         -      7,8    0,3     0,4    0,5   16,5   31,5 
1998      -         -        -      -       -      -       -      - 
1999    5,6       1,0      0,6      -     2,0    1,0   10,2   19,5 
2000    1,7         -      1,7      -     2,2    0,4     6,0   11,5 
ВСИЧКО  28,6       2,5    14,4    0,3     4,6    1,9   52,3 100,0 

       %  54,7       4,8    27,5    0,6     8,8    3,6 100,0  
 
 

 
 
 

Таблица No 2 
за разпределение на площта на извършените ландшафтни сечи и добитата дървесина по 

сортименти в НП “Пирин” за периода 1993-2000 г. 
 

 
  Стояща     Едра   Средна  Дребна   Всичко    Дърва    

   Година 
   Площ 
     /ха/ 

                                 К у б и ч е с к и   м е т ъ р 
        1         2          3        4         5       6        7         8 
1. Ландшафтно-формировъчна /отгледна и селекционна/ сеч 

          3,3                58                5                15              5              25             20 1993 
в т.ч. мест. население                 -                -                 -              -               -              - 

        10,2                88              20               11            17              48             20 1994 
в т.ч. мест. население                 -                -                 -              -               -              - 

        40,7           1771            837             293            28          1158           120 1995 
в т.ч. мест. население                 -               -                 -              -               -              - 

        90,1           2514            742             577          308          1627           174 1996 
в т.ч. мест. население             231              11               80            42            133             17 

      177,7           3881          1048             950          620          2618           346 1997 
в т.ч. мест. население             767              73             267          274            614             70 

      147,3           4227          1497             849          537          2883           354 1998 
в т.ч. мест. население                 -               -                 -              -               -               - 

      135,9           3797         1449             791          247          2487           495 1999 
в т.ч. мест. население             530           141               91            60            292           101 

           -                 -              -                -              -               -               - 2000 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -               - 
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      605,2         16336         5598          3486        1762        10846         1529 ВСИЧКО 
в т.ч. мест. население           1528           225            438          376          1039           188 
2. Ландшафтно-възобновителна/групово-изборна/ сеч 

               -                 -              -                -              -               -              - 1993 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

               -                 -              -                -              -               -              - 1994 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

               -                 -              -                -              -               -              - 1995 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

          1,3             102             63                8              -              71              - 1996 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

         12,7             622           286              78            15            379             60 1997 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

         17,3             855           594              20              1            615             42 1998 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

           2,8             430           224              63            10            297             44 1999 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

           5,1*             159             74                2              -              76             46 2000 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 

         39,2          2168         1241            171            26          1438           192 ВСИЧКО 
в т.ч. мест. население                 -              -                -              -               -              - 
3. Санитарна  сеч, събиране на суха и паднала маса 

     197,8      1334       248           63          5         316       724 1993 
в т.ч. мест. население            6           -             -         -            -           5 

     231,1      1109       431         135        17         583        310 1994 
в т.ч. мест. население           -           -             -          -            -            - 

       27,3        623       280           72        37         389          17 1995 
в т.ч. мест. население           -           -             -         -             -            - 

     690,6      4248     1257         292      107       1656      1561 1996 
в т.ч. мест. население      1405       139           67          8         214        870 

     761,4    22090     9825       3877      467     14169    16858 1997 
в т.ч. мест. население        934         57             6          1           64        650 

     534,3    15580     7156       2261      221       9638      2390 1998 
в т.ч. мест. население      1558       249         138        46         433        754 

     583,2      6726     2933         302        31       3266      2000 1999 
в т.ч. мест. население      1162       148             -          -         148        876 

   1515,3    22800   12111       1274      197     13582      4020 
население      2184       299           66          2         367      1359 

2000 
в т.ч. мест. 
в т.ч. соб. нужди          87         40           23          1           64            3 

   4541,0   74510   34241      8276    1082     43599   27880 
население      7249       892        277        57       1226      4509 

ВСИЧКО 
в т.ч. мест. 
в т.ч. соб. нужди          87         40          23          1           64            3 
4. Общо всички сечи 

     201,1      1392       253          78        10         341       744 1993 
в т.ч. мест. население            6           -            -         -              -           5 

     241,3      1197       451        146        34         631       330 1994 
в т.ч. мест. население            -           -            -         -              -           - 

       68,0     2394     1117        365         65       1547       137 1995 
в т.ч. мест. население            -           -            -         -              -           - 

     782,0     6864     2062        877       415       3354     1735 1996 
в т.ч. мест. население     1636       150        147         50         347       887 
1997      951,8   26953   11159      4905     1102     17166   17264 
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в т.ч. мест. население     1701       130        273       275         678       720 
     698,9   20662     9247      3130       759     13136     2786 1998 

в т.ч. мест. население     1558       249        138         46         433       754 
     721,9   10953     4606      1156       288       6050     2539 1999 

в т.ч. мест. население     1692       289          91         60         440       977 
   1520,4   22959   12185      1276       197     13658     4066 
население     2184       299          66          2         367     1359 

2000 
в т.ч. мест. 
в т.ч. соб. нужди         87         40          23          1           64           3 

   5185,4   93014   41080    11933    2870     55883   29601 
       100,0        44,2         12,8          3,1           60,1         31,8 
население     8777     1117        715      433       2265     4702 

ВСИЧКО 
       % 
в т.ч. мест. 
в т.ч. соб. нужди         87         40          23          1           64           3 

 
 
 
 
 
Забележка: 1. Със знак “*” е означена площта на планировъчна сеч за ски-писта 
                    2. Санитарни сечи са изпълнени върху площ 42,1 ха ,с ползване 1310 
куб. м 
 
 
 
 

 
Таблица No 3 

за разпределение на пожарите по вид и площ в   НП “Пирин” 
за периода 1993-2000 г. по години 

 
 

             Вид на пожара 

Запалване  Низов  Върхов 

   
  Общо 

 
   Година 

                               Б р о й 

 
 Площ 
  /дка/ 

 
   % 

1993      4    -    -     4 409,0  51,8 
1994      2    -    -     2 160,0  20,3 
1995      2    -    -     2       -       - 
1996      1    -    -     1     0,5       - 
1997      3    -    -     3   25,0    3,2 
1998      3    -    -     3   10,0    1,3 
1999      3    -    -     3     5,0    0,6 
2000      6    2    -     8 180,0  22,8 
ВСИЧКО    24    2    -   26 789,5 100,0 

 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 
Таблица No 4 

за разпределение на добитъка по вид, брой и пашувана площ в   НП “Пирин” 
за периода 1993-2000 г. по години 

 
 

   Едър    Дребен      Общо  
  Година 

                           Б р о й 

Пашувана 
    площ 
      /ха/ 

1993     -      - - - 
1994 1238  3400   4638 - 
1995 1190  3400   4590 - 
1996 1220  3250   4470 2991,9 
1997 1330  3200   4530 - 
1998 1200  2320   3520 - 
1999 1008  2253   3261 - 
2000   970  2000   2970 - 
ВСИЧКО 8156 19823 27979 2991,9 

 
 
 
 
 

                                                     Таблица No 5  
 за разпределение на пътната мрежа по паркови райони в   НП 
“Пирин” 
  

 
        Пътна мрежа 
   Кам. 
    път 

Път с 
настилка 

Общо 
 
 
        Парков район 

 
 
    Площ 
     /ха/           Километър 

 
Гъстота на  
пътната 
          мрежа 
       км/100 ха 

Баюви дупки 
  4842,1   34,4       -   34,4      0,71 

Вихрен   9796,9   23,4    16,8   40,2      0,41 

Безбог   4922,4   18,5       -   18,5      0,36 

Трите води   5364,4     5,4       -     5,4      0,10 

Каменица   8521,2   31,9       -   31,9      0,37 

Синаница   6885,4   17,2       -   17,2      0,25 

ВСИЧКО 
40332,4 130,8    16,8 147,6      0,37 
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Таблица No 6 

за разпределение на констатираните нарушения по вид и брой в   НП “Пирин”  за 
периода 1993-2000 г. 

 
 

                                         Г о д и н а 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Общо 

Нарушение 

                                            Б р о й 

 
  % 

Незаконен лов     7    5    - -     3    2 -    -     17     3,4 
Незаконен риболов    -    7    - -   14    - -    -     21     4,2 
Незаконна сеч   34  31   15 - 123  13 -   70   286   57,2 
Незаконна паша  36  13     2 -     5    2 -     5     63   12,6 
Замърсяване    6    1    - -    -    - -     3     10     2,0 

Нарушаване  
на почва 

 
   3 

 
  - 

 
    2 

 
- 

 
   - 

 
   - 

 
- 

 
   - 

 
      5 

 
    1,0 

Разработване  
на площи 

 
   - 

 
   2 

 
   - 

 
- 

 
    8 

 
   - 

 
- 

 
   - 

 
    10 

 
    2,0 

Палене на огън    5    1    - -    -    - -    -       6     1,2 
Нарушения по ЗЗП    -   -    - -   11    1 -    -     12     2,4 
Незаконно 
строителство 

 
   - 

 
  - 

 
   - 

 
- 

 
    2 

 
   - 

 
- 

 
    6 

 
     8 

 
    1,6 

Незаконна търговска 
дейност 

 
   - 

 
  - 

 
   - 

 
- 

 
   - 

 
   - 

 
- 

 
  13 

 
   13 

 
    2,6 

Други    1  10     5 -   32    1 -    -    49     9,8 
ВСИЧКО  92  70   24 - 198  19 -   97  500 100,0 

          % 18,4  14,0    4,8 -  39,6   3,8 -   19,4  100,0  

 
 
 
                   Забележка: За 1996 и1999 г. не са открити данни за констатирани 
нарушения 
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Списък 1 
на отдели и подотдели с проектирани и изпълнени мероприятия: 
1. Ландшафтно-фомировъчна/отгледна и селекционна/ сеч-1 “е”; 91 “б”; 93 

“ж”; 94 “е”, “л”, “с”; 95 “з”, “и”, “ц”; 96 “а”, “в”; 100 “в”; 103 “г”, “е”; 104 
“д”; 129 “в”; 130 “а”; 131 “б”; 132 “б”, “г”; 133 “з”; 134 “к”; 139 “ж”; 147 “в”, 
“е”; 186 “г”, “ж”, “и”, “к”; 187 “а”; 194 “в”, “г”; 196 “а”, “б”, “з”; 197 “а”, 
“б”; 199 “е”; 201 “а”, “б”, “г”; 227 “д”; 239 “г”; 242 “а”; 243 “б”, “в”; 244 “а”, 
“б”; 245 “а”; 378 “а”, “б”; 397 “м”; 406 “г”; 430 “а”; 432 “а”, “б”; 433 “а”, “б”; 
436 “б”, “г”, “ж”; 198ССФ; 203ССФ. 

 
2. Ландшафтно-възобновителна /групово-изборна/ сеч-134 “и”; 138 “г”; 203 

“а”; 240 “б”. 
 

3. Планировъчна сеч/за ски-писта/-21 “г”. 
 

4. Санитарна сеч-137 “б”; 367 “а”, “г”. 
 

 
 
Списък 2 
на отдели и подотдели без проектирани, но изпълнени мероприятия: 
1. Ландшафтно-възобновителна /групово-изборна/ сеч-226 “з”. 

 
2. Санитарна сеч-379 “б”. 

 
 
 
Списък 3 
на отдели и подотдели с неизпълнени мероприятия: 138 “е”; 200 “к”,”л 
205 “б”; 371 “е”. 
 
 
 
 
 
Забележка: а – в насаждението или културата е извършена проверка на    терена 
 
                                                

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА 
ГОРСКОДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ НА В 
НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН” И ОЦЕНКА НА 
ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЛЕСОЗАЩИТАТА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст.н.с.д-р Янчо Найденов 
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Фитосанитарно състояние на горските насаждения 
В Национален парк “Пирин” 
 
 

1. Общи сведения 
Съгласно заповед №00-395/15.10.1999г. на МОСВ НП “Пирин” обхваща територия с 

площ 40332,4 ha. Залесената площ е 57,3% и е представена предимно от иглолистни гори, 
включително и клековата зона, които обхващат 94,8% от нея. За здравословното състояние на 
дендроценозите от важно значение са доминиращите в тях видове, тяхната възраст, бонитет, 
стопански мероприятия и др. По данни на Петров /2001/ в състава на горите на НП “Пирин” 
участват 10 дървесни вида с най-голямо участие /Табл.1/ са видовете. 

 
Разпределение по площ и процентно участие на основните 

дървесни видове в НП “Пирин” 
Табл.1 

Дървесен вид Площ /ха/ Процентно 
участие 

Среден 
бонитет 

Преоблад. 
възраст 

1. Клек 5962,0 25,8  Над 140 
2. Бял бор 5187,5 29,4 2,5 80-100 
3. Бяла мура 5415,8 23,4 2,5 100-140 
4. Смърч 2379,2 10,3 2,2 100-120 
5. Чер бор 925,0 4,0 2,8 80-100 
6. Ели 1205,3 5,2 2,6 100-140 
7. Черна мура 893,4 39 2,7 Над 140 
8. Бук 1098,4 4,8 2,3 100-140 
9.Трепетлика 20,7 0,1 1,7 60 
10. Ива 9,3 0,1 3,0 40 
 

От съществено значение за здравния статус на горските насаждения и култури е тяхната 
възраст. Преобладават дендроценозите с възраст над 140г, които заемат 34,3% от площта на 
парка, следвани от тези на възраст 81-100г. – 24,5%; с 5-6% са включени останалите класове на 
възраст. 

 
2. Резултати от предишни проучвания 
Комплексните проучвания върху здравословното състояние на горите в НП “Пирин” 

извършени в периода 1989-1990г. от авторски колектив с ръководител проф.Боян Роснев 
показват, че преобладаващата част от насажденията са без увреждане 40,4% и в много добро 
състояние /с увреждане от 1 до 10% от броя на дърветата/ 33,0%. 

Авторите посочват, че основните фитосанитарни проблеми се дължат на кореновата 
гъба (Heterobasidium annosum, Armillaria mellea,Viscum album, а по бялата мура Phaeolus 
Schweinitzii, Ar.mellea, Het.annosum, Stereum sp. и др.). 

От насекомните видове с най-голяма вредност са очертани представителите на Ipsidae 
(Ips typographus – типограф, Pityogenes chalcographus – халкограф, по смърча Pityogenes 
curvidens и P.spinidens по елата, големия боров ликояд Blastophagus piniperda L., малкия боров 
ликояд Bl.minor L. и върховия корояд Ips acuminatus Gyll. по бора). 

В най-ниските части на парка и най-вече в района на Разлог се среща и боровата 
процесионка Thaumatopoeа pithyocampa Schiff. През последните години бе установена до 1500m 
н.в. При масово проявление на вредителя срещу него се прилага ултрамалообемно третиране с 
биологичния препарат Forey 48B в доза 150ml/dka. 
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3. Методика за определяне здравословното състояние на горските 
насаждения в НП “Пирин” 

За целите на изследването бе избран метода за залагане на временни пробни площи в 
чисти и смесени насаждения от различен клас на възраст, но с преобладаване на тези от VIII и V 
клас. Всяка пробна площ включва минимум сто дървета. Таксационните характеристики на 
временните пробни площи са представени в Таблица 2. 

 
Таксационна характеристика на временните пробни площи 

Табл.2 
№ по 
ред 

Отдел 
подот
дел 

Състав Възр
аст 

Надм. 
височина 

Произход Пълно
та 

Тип 
месторастене 

1 132а См6,ел4,бб1 110 1500 ест.сем. 0,7 CD2(110) 
2 132б Ел7,см2,бб1 100 1500 - “ - 0,8 CD2(110) 
3 133а Ел6,см4,бб,бк 125 1400 - “ - 0,8 CD2(110) 
4 133б Бб8,ел1,см1 115 1550 - “ - 0,8 CD2(110) 
5 133в См7,ел2,бб1 105 1600 - “ - 0,8 CD2(110) 
6 133д Бб5,см4,ел1 120 1600 - “ - 0,9 CD2(110) 
7 133г Бб6,см3,ел1 80 1600 - “ - 0,8 CD2(110) 
8 139б Бб9,см1,ел 100 1600 - “ - 0,8 CD2(110) 
9 139в Бб10 85 1600 - “ - 0,8 CD2(110) 

10 139д См10 100 1650 - “ - 0,8 CD1(110) 
11 139г Бб8,см2 75 1600 - “ - 0,7 CD2(110) 
12 194д Ел6,см2,бб2 80 1500 - “ - 0,6 CD2(110) 
13 194е Ел7,см1,бб1,бм1 90 1400 - “ - 0,7 CD2(110) 
14 195в Ел9,бб1,см,бк 90 1500 - “ - 0,7 CD2(110) 
15 195г Ел10,бб,ак 110 1400 - “ - 0,6 CD2(110) 
16 197ж Ел8,бб2 90   0,7 CD2(110) 
17 198м Ел10,бб,чб,бм 100   0,7 CD2(110) 
18 199ж Ел8,чб2,бб 90   0,9 CD2(110) 
19 68а Чб8,ел2 90 1650 - “ - 0,7 С2(143) 
20 68в Ел7,см1,чб2 150 1500 - “ - 0,7 С2(143) 
21 82а Ел4,бб2,см1,чб1 100 1600 - “ - 0,7 С2(143) 
22 82б Чм9,бм1 90 1700 - “ - 0,8 С2(143) 
23 83а Чб5,ел4,см1 110 1500  0,7 С2(143) 
24 83б Чб7,чм2,бб,ел,бк 110 1500  0,6 С2(143) 
25 83в Чм6,ел1,бб1,см2 130 1800  0,6 С2(143) 
26 83г Чм8,ел1,см1 150 1700  0,4 С2(143) 
27 84а Чм9,чб1 160 1650  0,4 С2(143) 
28 204а Ел7,см1,бм1,бб1 120 1600  0,8 CD2(114) 
29 204б Бб7,бб2,ел 120 1800  0,8 CD2(114) 
30 204в Бм10 90 1900  0,8 CD2(114) 
31 205б Ел8,бб1,чб1 80 1600  0,6 CD2(114) 
32 205ж Ел7,бб3 90 1550  0,7 CD2(114) 
33 205и Ел9,бб1,бм,см,чб 90 1600  0,9 CD2(114) 
34 450б См6,бм4 95 1800  0,5 CD2,3(114) 
35 450г Бм10 65 1850  0,5 CD2,3(114) 
36 281б Бм10 65 2050  0,4 С3(118) 
37 339а Бм7,бб3 80 1800  0,7 CD2,3(114) 
38 339в Бм10 80 1700  0,5 CD2,3(114) 
39 339б Бм9,бб1 50 1750  0,8 CD2,3(114) 
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40 308а См3,ел3,бк3,бб1 30 1400  0,9 CD2,3(114) 
41 308б См4,бк4,бб2 25 1500  0,8 CD2,3(114) 
42 308в Ел6,бк3,бм1 170 1700  0,4 CD2(110) 
43 309а Ел6,бк4 140 1400  0,6 CD2(110) 

 
 За оценяване степента на повреждане на отделните дървета и на насажденията 
използвахме модифицираната “Методика за проучване фитосанитарното състояние на горския 
фонд”. Тя представлява комбинация между “Скала за оценка на обезлистването и оцветяването 
на листата и короните на дърветата”, а именно: 
 

Табл.3 
Бална оценка Обезлистване на 

короната в % 
Оцветяване на 
короната в % 

Степен на 
увреждане 

0 0-10 0-10 здрави 
1 11-25 11-25 слабо засегнати 
2 26-60 26-60 средно засегнати 
3 над 60 над 60 силно засегнати 
4 100 - изсъхнали 

 
 Схематично разработената от нас скала е представена на фиг.1. 
 
 В таблица 4 е предоставена разработената от нас скала за оценка на съхненето в 
иглолистни горски дендроценози. 
 
 

Индекса R за състоянието на насажденията се изчислява по формулата 
 
R =  Σ(n.k) .100    (1) 
         NK 

 
 
Където:   
R – показател на степента на увреждане 
к – бална оценка за определяне на увреждането на моделните дървета 
n – броя на моделните дървета по степени на балната оценка 
N- общия брой моделни дървета (N>100) 
К – максимална стойност на използваната система за оценка 
   
 В зависимост от стойностите на R състоянието на насажденията и културите се определя 
по схемата 
 

Състояние на насажденията Стойност на R в % 
Без увреждания (здрави) 0% 
Много добро 0-10% 
Добро 11-30% 
Задоволително 31-50% 
Незадоволително 51-75% 
Лошо Над 76% 
 
 При обследването извършено през месец август 2002г. особено внимание бе обърнато за 
повредите от коренова и други дървесиноатакуващи гъби по  дърветата отсечени при 
прокарването на трасетата на ски пистите и ски влека. Тези съоръжения ще преминат през 
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отдели: 120б; 121б-е; 130а,б,д,е,ж; 132д; 133в,г,д,з; 139а,б,з; 149а; 148в,д,ж; 147к,и,з; 186а,в,г,д и 
крият сериозни опасности за здравният им статус. 
 При обследването бе определен видовия състав на патогенните гъби и насекомните 
вредители. Краткият срок на проучването не позволява да се извършат детайлни макро и 
микроскопски изследвания. Нашата цел бе да се установят стратегическите проблеми пред 
здравословното състояние на дендроценозите в НП “Пирин” и промяна на здравния статус на 
насажденията и културите с времето и въздействие на проведените мероприятия, природни 
бедствия и пожари върху тях. 
 
 
 
Здравословно състояние на насажденията и културите 
 В зависимост от стойностите на R насажденията включени във временните пробни 
площи се класират както следва /Табл.5/: 
 

Състояние на насажденията в пробните площи 
Табл.5 

Отдел 
подотдел 

 
R 

Категория 
(състояние на 
насаждението) 

 
Забележка 

132а 28,4 добро Наличие на симптоми на коренова гъба върху 
30% стъблата 

132б 31,3 задоволително Извадена от санитарни сечи 1757 куб.м. 
/21%/ 

133а 25,2 добро  
133б 21,4 добро  
133в 20,0 добро До 40% от елата е III степен на съхнене 
133г 22,6 добро Единични корояди по бора 
133д 15,6 добро Повреди по елата-III степен около 30% 
139б 28,9 добро Повреди по смърча-III степен около 30% 
139в 32,4 задоволително Единични короядни гнезда 
139г 24,6 добро Повреди по смърча-III степен около 25-30% 

по бб-III степен 30-35% 
139д 34,2 задоволително Силно нападение от H.annosum върху 25-30% 

от стъблата 
194д 33,6 задоволително Силни повреди по елата от имел до 25% от 

стъблата и суховършие 
194е 31,5 задоволително Повреди по елата от имел и коренова гъба по 

смърча до 40% от стъблата, санитарни сечи 
195в 33,4 задоволително Кореновата гъба по смърча е заразила 10-15% 

от стъблата 
195г 36,6 задоволително Коренова гъба по смърча върху 10-15% от 

стъблата 
197ж 30,5 добро Повреди по елата от имел. Изведена е 35% 

санит.сеч, 30-40% от стъблата са засегнати с 
имел. 

198м 50,4 задоволително  
199ж 30,4 добро Повреди до 20% от коренова гъба и имел 
68а 36,4 задоволително Единични суховършия по ч.бор 
68в 39,3 задоволително До 30% повреди по елата, от имел единично 

суховършие по елата и смърча 
82а 45,6 задоволително До 50% от елата с признаци на суховършие 
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82б 10,2 много добро Единични повреди II степен 
83а 25,2 добро Повреди по елата II-III степен-30% 
83б 16,5 добро  
83в 9,4 много добро  
83г 8,4 много добро  
84а 5,2 много добро  

204а 10,1 добро Повреди по елата II-III степен-10% 
204б 8,2 много добро Единични повреди по елата 
204в 10,0 много добро  
205б 18,4 добро Повреди по елата III степен-15-20% 
205ж 34,1 задоволително Повреди по елата II-IV степен-10-35% 
205и 40,2 задоволително Съхнене по елата-санит.сеч 22,2% 
450б 9,4 много добро Единични повреди по смърча 
450г 0,0 без увреждане  
281б 0,0 без увреждане  
339а 8,9 много добро  
339в 0,0 без увреждане  
339б 6,0 много добро  
308а 0,0 без увреждане  
308б 0,0 без увреждане  
308в 51,0 незадоволително Загиване на елата-40%, единично съхнене на 

бука 
309а 49,3 задоволително Съхнене на елата, суховършие на бука 

 
 При маршрутните обследвания и тези във временните пробни площи се установи, че по 
25 до 60% от стъблата на смърча и елата се наблюдават симптоми на нападение от кореновата 
гъба – разширяване на кореновата шийка, характерни смолотечения и др. На места се 
наблюдават и симптоми на нападения от пънчушка (Armillaria mellea Complex.) Тези резултати 
се потвърждават от обследването на сечищата по трасетата на новите ски писти и ски влека 
/Фиг.2/. Установи се, че 40% от отсечените дървета са с гнилота достигаща до 3-4m от основата. 
 На места се наблюдават и единични дървета или групи заселени от корояди, което е 
признак на отслабване на дървостоите. 
 По отношение на вредната ентомофауна и при нашите проучвания се установиха 
короядите типични за смърча - Ips typographus, Pityogenes chalcographus; за елата – Pityogenes 
curvidens Germ и P.spinidensis Reitt и по бора – големият и малкият боров ликояд (Blastophagus 
piniperda и Bl.minor) и върховия корояд – Ips accuminatum. 
 По бялата и черна мура не бяха установени видими повреди от насекомни вредители. 
 В дървостоите с доминиращ вид елата бяха уставовени силни нападения от 
полупаразитния храст Viseum album. Видно е, че елата се явява чувствителен на паразита вид, 
по наше мнение поради гладката си кора. Нашите и на други автори проучвания показват, че 
белият имел атакува по-силно 
 - насажденията с по-малка пълнота, където светлината е по-силна, тъй като паразита е 
светлолюбив 
 - разновъзрастни насаждения, в които елата участва в първия етаж или по надлесните 
дървета. Вторият етаж, дори когато е доминиран от елата по-слабо се напада. 
 - насажденията разположени при надморска височина с януарска температура по ниска 
от –10 С рядко се нападат от имел и нападенията са единични 
 Имелът отслабва физиологически гостоприемника си, дългогодишното му развитие 
върху него причинява деформация и обезценяване на дървесината. Иглиците пожълтяват, 
короната се изрежда, появява се суховършие. Съвместното взаимодействие в продължение на 
десетилетия между имела, патогенните гъби и насекомните вредители от една страна и 
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гостоприемника от друга и климатичните аномалии през последните двадесет години влошават 
здравословното състояние на горските дендроценози в НП “Пирин”. 
 В потвърждение на горното могат да се приведат следните факти. По техническият 
проект на парка за 10 годишния ревизионен период са били предвидени да бъдат изведени 
санитарни сечи върху площ от 410,7ha при запас 10800 куб.м, а са изведени само върху 42,1ha и 
е добита само 1310куб.м дървесина. В същото време без да е планувано събирането на суха и 
паднала маса е събрана такава върху площ от 4498,9ha и отсечена 73200 куб.м дървесина. 
Сравнено с общата залесена площ на парка 23110,3ha това представлява 19,5%, т.е. отклонения 
в здравословното състояние на горите се наблюдава в почти една пета от тях. В тези площи и в 
количеството добита дървесина се включват и засегнатите от смерч на 26 и 27 февруари 1997г. 
насаждения и единичните площи на снеголоми, снеговали и ветроломи. Теренните обследвания 
показват, че почти 100% от засегнатите от природни бедствия гори са с висока пълнота и висока 
степен на нападения от коренова гъба или пънчушка и са във високите класове на възраст, т.е. в 
тях настъпват естествени сукцесионни процеси илюстрирани фиг.3. 
 Маршрутните обследвания показаха една обезпокоителна тенденция към разширяване 
ареала на разпространение около ветровалите и снеговалите на короядните петна. На 
достъпните места те редовно се изваждат при събирането на сухата и паднала маса и, което е 
благоприятно, отворените котли се възобновяват по естествен път. Следователно следвайки 
сукцесионните процеси /Фиг.3/ гората постепенно се превръща в смесена разновъзрастна. Това 
показва, че санитарните сечи са изключително важно мероприятие и не противоречат на 
статута на парка. 
 Теренните проучвания показват и тревожната тенденция към формиране на 
едновъзрастови прости дървостои с еднороден фенотипен  състав, т.е. намаляване 
вътревидовото биологическо разнообразие на толерирания вид. Това крие опасност от 
разширяване на повредите дължащи се на бурни ветрове или големи снегове. Тези рискове се 
засилват и от масовото развитие на кореновата гъба в по-висока възраст. Следователно 
класическите отгледни сечи формиращи дървостои, главно от дърводобивна гледна точка, 
следва да отстъпят място на формирането на разновъзрастни дървостои, включително и 
запазване на причудливите разклонени дървета с чашковидни корони и пр. 
 При обследване на иглолистните култури създадени в ниските части на парка /напр. отд. 
406г, 419ж и др./ се забелязват съхнения достигащи до 50-60% от дървостоя. За нас това се 
дължи на ускорените сукцесионни процеси в изкуствените горски насаждения /култури/. 
Съхненето се обуславя от възрастта на културите /след 35-40г. започва отмиране на части от 
короната или цели дървета/, влошените екологически условия, каламитетно проявление на 
първични и вторични насекомни вредители и епифитотиите от кореновата гъба и пънчушката. 
Наличието на добре развит подраст от иглолистни и широколистни видове ни дава основание да 
считаме, че тези култури са изпълнили своето екологическо предназначение и са създали 
условия за формиране на устойчиво на абиотично и биотично въздействие смесено насаждение 
с добри естетически и рекреационни качества. Това не изключва разработването на 
възстановително-възобновителни мероприятия, които не са в противоречие с правилата на 
стопанисване на парка. 
 Здравословното състояние на тополовите култури в територията на парка, както се и 
очакваше е лошо, поради неподходящите за тополата екологични условия. При тези типове 
месторастения биха могли добре да се развиват клоновете на P.trychocarpa, но това ще бъде в 
противоречие със статута на парка и крие опасност от генетично замърсяване. 
 Заслужава да се отбележи, че създадената върху площ от 0,3ha култури от ливански 
кедър отдел 433б за сега се развива добре. 
 Обследването на ветровалните петна в отдели 434д – 436и и др. показват, че в тяхната 
периферия често се формират короядни петна, които бързо се разрастват. Извеждането на 
санитарни сечи тук е задължително. Същото важи и за пожарищата. Премахването на 
заселените дървета осигурява подобряване здравния статус на насаждението и осигурява 
плавния преход от неустойчива едновъзрастна гора към устойчива разновъзрастна. 
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 Подчертаваме, че забавяне усвояването на ветровалната, снеговална или опожарена 
дървесина води до каламитетно проявление на ветровалния корояд (Ips proximus Eich), 
пожарищния корояд (Ips suturalis Gyil) и др. 
 Анализът на събраната информация за горските пожари за последните 9 години показва, 
че въпреки високата степен на пожароопасност на горите в НП “Пирин” по площ и нанесени 
щети те са сравнително малко. Преобладават запалванията и низовите пожари. Повредите се 
изразяват в загиване на проводящата система и постепенно отмиране на дърветата, които се 
заселват с корояди. Последните се развиват масово, увеличават плътността и числеността на 
популацията си и преминават в каламитет. Налага се извеждане на санитарни сечи и залесяване 
на опожарените площи. 

От гледна точка на пожарния риск за здравето и целостта на горите на НП 
“Пирин” държа да подчертая 

 - Наличието в близост до парка от значими горски площи опустошени от набезите на 
бракониерите, с наличие на хиляди куб.м изоставена вършина, дребна и средна 
дървесина крие опасност от възникване на стихиен пожар с непредсказуеми последици и 
възможност за каламитетно развитие на корояди и дървесиноатакуващи насекоми. 
 - За да изпълняват своята роля на бариера за разпространение на огъня 
противопожарните ивици трябва да имат широчина най-малко равна на височината на 
дървостоя. 

 По отношение на най-често срещаните вредители по дървесната и храстова растителност 
в парка: представители на сем. Ipsidae: Ips typographus; Pityogenes chalcographus по смърча; 
Pityogenes curvidens и P.spinideus по елата и Ips acuminatus Gyil по бора, като превантивни и 
изтребителни мерки се прилага залагане на ловни дървета и санитарни сечи, а при Blastophagus 
piniperda L. и Bl.minor обелване на кората на пъните или залагане на ловни дървета и изваждане 
на дървесината отсечена или повалена от природни стихии по най-бързия начин. 
 
 

Перспективен метод за лесопатологичен мониторинг и като изтребителни мерки може 
да се прилагат и феромоновите уловки. 
 Ежегодно в района на НП “Пирин” до 1500m.н.в. в борови култури и насаждения се 
среща боровата процесионка Thaumatopoea pityocampa върху площ от 150 до 500ha. При по-
висока степен на нападение е необходимо извеждането на авиобиологична борба с препарати на 
базата на Baccilus thuringiensis var cur Stasi в доза от 150 до 200ml/dka. Регистрирани са и 
хормонални препарати: Димилин 480С употребяван в доза 8-10ml/dka в емулсионен воден 
разтвор до 300ml/dka. За целите на лесопатологичния мониторинг могат да се използват 
феромонови уловки или обследване по броя на яйчните калъфчета или колонии гъсеници на 100 
броя дървета. 
 Срещу кореновата гъба Heterobasidium annosum, пънчушката Armillaria mellea и други, 
както и по отношение на имела Viscum album понастоящем се използват санитарните сечи, като 
ограничителна мярка за разрастване на огнищата. След сечта при H.annosum е наложително 
прилагане третирането на пъните с Боракс или биопрепарат на базата на гъби антагонисти на 
паразита. Това се прави с цел да не може кореновата гъба да формира плодни тела. 
 
 
Връзка между здравословното състояние на 
насажденията в парка и прилежащите територии 
 
 Извършените теренни проучвания през лятото на 2002г. и данните от лесопатологичните 
обследвания на ЛЗС София показват, че такава взаимовръзка най-често се очертава по 
отношение на горските пожари, повредите от смерч, ветровали и ветроломи. При всички случаи, 
дали са рамките на парка или в прилежащите му територии, увредените площи крият риска от 
каламитетно проявление на корояди. 
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 Добре изразена е връзката и при боровата процесионка в района на Разлог – Банско, 
Кресна и др, която атакува иглолистните масиви. 
 Всичко това налага едно съгласуване на лесопатологичния мониторинг и 
необходимите лесозащитни мероприятия между ДЛ и НП “Пирин” при активното участие 
на ЛЗС – София. 
  
 

Оценка на дейностите 
Сегашното състояние на горскодървесната растителност в НП “Пирин” ни дава 

основание да считаме, че по-голяма част от предвидените в парко-устроителния проект 
мероприятия свързани с подобряване здравословното състояние на насажденията и културите са 
изпълнени. Тези мероприятия не са били в противоречие с предназначението и целите на 
управлението на националния парк. 

Резултатите от изследването показват и сегашното здравословно състояние на горските 
насаждения и култури, произтичащите в тях сукцесионни процеси, влошените екологични 
условия и усилващия се антропогенен натиск, включително и пожарите и рекреационното 
натоварване налагат системни фитосанитарни грижи. Лесозащитните мероприятия трябва да 
бъдат така насочени, че да не променят предназначението и принципите за управление на парка. 
Това е възможно чрез прилагане на биологични методи и средства за растителна защита и 
адекватни лесовъдски грижи, водещи към създаване разновъзрастни, смесени насаждения 
устойчиви на абиотичните и биотични фактори на околната среда и тясно взаимодействие 
между ръководството на НП “Пирин” и Лесозащитна станция – София. 
 

 
 
  
Стратегически фитосанитарни проблеми на дендроценозите в НП “Пирин” 
 
 Извършените по-рано проучвания и нашите обследвания ни дават основание да считаме, 
че под въздействието на биотични и абиотични негативни фактори сукцесионния процес в НП 
“Пирин” протича съгласно схемата на Otto H.I. (1998) /Фиг.3/. Видно е, че короядите (Scolytus 
sp.), ветровалите и други биотични и абиотични фактори играят важна роля в смените на 
видовете и поколенията от един и същ вид върху определена територия. 
 Изхождайки от това ние си позволяваме да очертаем основните фитосанитарни 
проблеми, които възникват при управлението на парка, като една цялостна еколого-
икономическа система: 

1. Съществува реална опасност от ветровал /ветролом/ или снеговал /снеголом/ в 
прилежащите към ново прокарани просеки за ски писти и ски-влек отдели 120б; 121б,е; 
130а,б,д,е,ж; 132л; 133в,г,д,з; 129а,б,з; 149а; 148в,д,ж; 147к,и,з; 186а,б,г.  

Преобладаващите насаждения са с голяма пълнота /0,6-0,9/, при разкъсания склоп 
появата на бурни ветрове с посока перпендикулярна на оста на просеките ще предизвика 
ветровал или ветролом върху значими площи, което ще увеличи риска от ерозия и лавини 
многократно. Основание за това наше твърдение ни дават и резултатите от обследването на 
отсечената дървесина – високия процент на загниване в първата секция /0 до 2-3m/ от основата, 
причинено от H.annosum, A.mellea или други гъби /Фиг.2-а,б,в,г,д/. 
 За ограничаване на риска от ветровал /ветролом/ при прокарване в бъдеще на такива 
съоръжения е необходимо в продължение на 5-10г. пълнотата на насажденията постепенно да 
бъде сведена до 0,5-0,6 и след това да се прокарват просеки. 
 При сега съществуващото положение е наложително извеждане на постепенни отгледни 
сечи и снижаване плътността на прилежащите към просеките части от насажденията. 

2. В еловите дендроценози на различни възрасти протичат процеси на влошаване 
здравословното състояние на елата и тенденцията е към смяна на вида или поколенията. Като 
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основни вредители тук се очертават: имелът Viscum album характерен за насажденията с по-
малка пълнота /0,4-0,6/ с ясно очертани надлесни дървета; коренова гъба H.annosum засягаща 
най-силно елата на възраст над 80 години.  

При възраст над 170г. еловите насаждения вече са в незадоволително състояние /отдели 
308в и 309а/. Това налага извода, че след 80 години в еловите насаждения трябва да се въведе 
система от отгледни грижи /сечи/ осигуряващи формирането на условия за създаване на 
разновъзрастна гора устойчива на биотични и абиотични вредни въздействия и с по-висока 
рекреационна стойност. 
 При възприемане на другия сценарий, а именно сукцесионните процеси да протичат без 
намесата на лесовъди, съществува реалната опасност за поява на масови ветровали /ветроломи/, 
снеговали /снеголоми/ и промяна характерния облик на планината. При стечение на екстремни 
климатични ситуации, както показват ветровалите в Родопите и Витоша процеса деградация на 
дендроценозите може да засегне стотици дори хиляди хектари гори. Възстановяването им е 
трудно, съпътствано с много разходи и време. 
 3. Масовото разпространение на кореновата гъба (H.annosum) в чистите и смесени 
смърчови, елови и бял мурови гори, на възраст над 100 години крие опасност от бързо 
деградиране на дендроценозите под въздействие на абиотични фактори – ураганни ветрове, 
мокър сняг, силни засушавания и масова поява на първични и вторични насекомни вредители. 
Предпоставка за това са и високите пълноти. 
 Изхождайки от това, считаме, че е целесъобразно чрез лесовъдски грижи – поддържане 
санитарния минимум в горите /отстраняване на сухите или засъхващи дървета/, постепенно 
израждане на насажденията по посока за създаване благоприятни условия за естествено семенно 
възобновяване и създаване на разновъзрастни гори. По този начин ще се увеличи и 
биоразнообразието на НП “Пирин”. 

4.Появата на короядни гнезда е вече признак за начало на активен сукцесионен процес.  
Влияние върху него указват биотичните фактори – възраст и състав, пълнота на 

насажденията, болести и насекомни вредители, а така също и условията на месторастенията т.е. 
бонитета на месторастенията и насажденията. Считаме, че умерената намеса на стопанисващите 
горите на НП “Пирин” е наложителна. В противен случай може да се достигне до каламитетно 
проявление на короядите, засилване опасността от ветровали и ветроломи и повишен риск от 
запалвания и пожари. 
 5. Появата на каламитетни проявления на боровата процесионка до 1600-1700м.н.в. при 
необходимост следва да се ограничава с помощи на биологични средства за растителна защита. 
 
 Всичко казано по-горе ни дава основание да дадем следните насоки по отношение 
тактиката на извеждане борбата с неблагоприятното въздействие на биотичните и абиотични 
фактори на околната среда върху здравния статус на горите на НП “Пирин”: 
 - изграждане на система за лесопатологичен мониторинг, чрез система от постоянни 
пробни площи /стационарни обекти/ и използването на феромонови уловки, като средство на 
надзор върху плътността и числеността на вредните насекоми, а при необходимост и като 
средство за борба. 
  

- осигуряване условия за поддържане на санитарния минимум в горите. 
  

- извършване на подробни лесопатологични проучвания в представителни дендроценози 
във високите класове на възраст – над 120г. 
  

- под методичното ръководство на ЛЗС – София да се извършват целогодишни 
лесопатологични обследвания и се въведе система за регистриране и отчитане на сигналните 
листове дадени като Приложение 1. 
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Приложение 1 

НП “Пирин” 
Сигнален лист 

за открити вредители, заболяване и други повреди в горите 
 

I Част 
 
1. Местност ...................................................................................……………… 
2. Отдел.....................подотдел..................…………….....(насаждение, култура, разсадник, 
временен склад и т.н.).................................................................................……………………,  
3. Състав .......................  
4. Възраст...................... 
5. Бонитет...................... 
6. Пълнота...................... 
7. Вид на вредителя, заболяването или повредата и стадий на развитие на 
вредителя при откриването...............................……………….................................................  
8.Степен на нападение и повреда в %................………………............................................... 
................................................................................…………………........................................... 
9. Нападението, заболяването или повредата обхваща .………….................................дка. 
10. Нападението, заболяването, повредата е открита за първи път или         
не.............................................................................................…………………........................... 
11. Провеждана ли е борба или друго мероприятие .............……………............................ 
12. Наличие на полезни птици (скорци, синигери и др.) и насекоми (червени 
горски мравки, кожояди и др.)......................................................……………........................... 
.................................................................................................……………….............................. 
Дата на откриването.................................................................………………............................ 
Дата на сигнала...................................................................................………………................. 
Предал сигнала:...................................................................................………………................ 

                                    /трите имена, длъжност и подпис/ 
 

II Част 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 
1. Вид и стадий на вредителя, заболяването или повредата...........................……………... 
........................................................................................................................………………….... 
2. Численост на вредителя и степен на заболяването или повредата...……………............ 
........................броя на дърво (м2), % ......................................……………………………........., 
площ............................................................дка. 
3. Необходими мероприятия...............................................………………................................ 
...........................................................................................................…………………................. 
 
Дата: ......................                          Специалист лесовъд: 
      /................................../ 
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Табл.4 
Скала за оценка на съхненето в иглолистни горски дендроценози 

Бална оценка Основни признаци Допълнителни признаци 
0. Без признаци на отслабване 
/фиг.1-1/ 

Иглолистата зелени, блестящи, короната гъста, годишния 
прираст нормален за вида и типа месторастене 

 

1. Отслабнали 
/фиг.1-2/ 

Иглолистата по-светли от обикновено. Короната леко 
просветлена, прираста намален между 25 и 50% от 
нормалния. 

Възможни са и признаци за некрози по 
кората и клоните, загиване на иглолистата и 
клони. 

2. Силно отслабване 
/фиг.1-3/ 

Иглолистата светлозелени или сивкавоматови, короната 
просветлена, прираста намалял повече от 50% от 
нормалния. 

Наличие на признаци на повреди по 
стъблото, клоните и корените. Наличие на 
смолотечение. Част от иглиците са изядени 
и заселване на вторични вредители. 

3. Изсъхващи 
/фиг.1-4/ 

Иглолистата сиви, жълтеникави или жълтозелени. Короната 
видимо изредена. Слаб или липсващ годишен прираст. 

Силно изразени признаци на некрози по 
стъблото, клоните и корените. Признаци за 
масово заселване с вторични вредители. 

4. Прясно изсъхнали Иглиците сиви, жълти или кафяви. Короната силно 
изредена. Малка част от фините клони запазени. Кората 
почти опадала. 

Масово нападение от насекоми на стъблото, 
кората и корените. Наличие на излетни 
отвори от вторични насекомни вредители. 
Поява на плодни тела на гъбите. 

5. Стари изсъхвания Иглиците окапали или частично запазени. Короната изцяло 
изсъхнала. Загинали скелетни клони. 

Наличие на излетни отвори в останалата 
кора и дървесината. Масова поява на 
плодни тела на гъбите-
дървесиноразрушители. Заселване с 
дърворазрушаващи мравки. 
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ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

Първите данни за флората и растителността на Пирин датират от първата половина на 19 
век, когато известният Гьотингенски ботаник August Grisebach публикува своите съчинения 
“Reise durch Rumelien” (1843) и “Spicilegium Florae Rumelicae et Bithynicae” (1843). В тях той 
съобщава голям брой видове, установени по време на неговото пътешествие из Балканския 
полуостров, между тях и новоописаният от него от планината Пелистер вид Pinus peuce (бяла 
мура). По късни сведения представя Janka (1872-1873). Сведения за флората на Пирин се 
появяват и в първата българска флора (Velenovsky, 1891) и в нейното допълнение (Velenovsky, 
1898). Сведения за флората на Пирин се съдържат в доклада на Байкушев (1900), където освен 
сведения за горите се съдържа и информация за голям брой планински растения, събрани от 
Johann Kellerer.  

В началото на 20 век ценни сведения за флората на Пирин са публикувани отново от 
Velenovsky (1910), Degen (1911) и Урумов (1912). Тези работи почти изчерпват сведенията за 
флората и растителността на Пирин до този момент.  

От началото на 20-те години на 20-ти век започва интензиваната работа на Н. Стоянов и 
Б. Стефанов за разработването на Флора на България. Сведения за флората на Пирин се съдържат 
в техните разработки за житните и бобовите растения на България (Стоянов и Стефанов, 1921, 
1922) и в тяхната по-обобщена работа “Фитогеографска и флористична характеристика на Пирин 
планина” (Стоянов и Стефанов, 1922). В тази разработка авторите представят най- характерните 
особености на пиринската флора, като коментират най-характерните моменти съобразно 
екологичните условия, обусловени главно от надморската височина и характера на основната 
скала.  

В издадената от Стоянов и Стефанов Флора на България (1924-1925) са посочени всички 
установени дотогава растителни видове на Пирин. За момента тази информация за флората на 
планината е била най-пълна. Особено положителен момент при написването на Флора на 
България е било привличането на чуждестранни ботаници като неофициални консултанти за 
някои от по-критичните родове, като Zahn за Hieracium, Becker за Viola и др. (Станев, 2001), 
което е позволило равностойна разработка на отделните родове. Поради това сведенията за 
флората на Пирин от Флора на България са възможно най-пълни за момента на написването на 
Флората.  

Ото този период е и съчинението за водорасловата флора на Пирин (Петков, 1925). 
Авторът представя подробен списък на установените от него до този момент видове водорасли 
на планината.  

Написването на Флора на България дава мощен тласък на флористичните изследвания у 
нас и през следващите десетилетия са съобщени много нови видове за планината. Описани са и 
редица видове, нови за науката, като Arabis ferdinanfi-coburgii Kell. et Sund., Saxifraga ferdinandi-
coburgii, Arenaria pirinica и ред други ендемични растения.   

През периода до 60-те години на Пирин не са проевеждани широкомащабни изследвания 
върху флората и растителността на планината. Публикувани са само отделни флористични 
приноси, като са съобщавани нови за планината растителни видове или нови за науката таксони 
(напр. Pawlowski, 1952, 1953, Велчев и др., 1973). Мащабно проучване на флората на планината и 
в частност на НП Пирин е осъществено в края на 70-те и през 80-те години от Н. Андреев. Той 
прави подробен анализ на флората на резерват “Баюви дупки-Джинджирица” и на Парка и 
установява около 1100 вида висши растения. Андреев прави и за първи път подробен 
флористичен анализ на Парка. Резултатите му са публикувани в няколко разработки (Андреев, 
1979, 1981, 1988, 1991, 1993, Пеев, Андреев, 1984). Окончателното обобщение е представено в 
паркоустройствения проект (1993), но не е публикувано в специализираната литература, поради 
предевременната смърт на автора през 1994 г.  

Растителността на Пирин планина е изследвана във връзка с различни екологични и 
стопански аспекти. Първи сведения се срещат в съчинението на Adamovic (1900). По-късно към 
изследване на планината се насочват и български автори (Стоянов, Стефанов, 1922 и др.). През 
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последните десетилетия растителността на Пирин е изследвана подробно във връзка с мащабния 
проект за картиране на растителността на България (Бондев, 1991). Най-голям интерес са 
предизвикали съобществата на двата ендемични вида бор – бялата и черната мура, както и 
алпийските и субалпийските пасища (Велчев, Русакова, 1981; Русакова, Велчев, 1984). Описани 
са голям брой растителни асоциации, главно на базата на доминантния метод, като е предложена 
и структура на главните формации (вж. Бондев, 1991, за детайли).  

През последните десетилетия се проявява интерес и към сигматичния метод за 
характеризиране на растителносттс, известен като метод на Braun-Blanquet. Първите резултати за 
класификация на пиринската растителност по този метод се съдържат в обобщената разработка 
на Horvat et al. (1974), но те касаят растителността на Балканите като цяло. Целенасочено 
изследване на Пиринската растителност е представено в в работата на Mucina et al. (1990). 
Авторите описват асоциациите главно по варовитите скални местообитания във високата част на 
планината.  

Подробен синтаксономичен анализ на черномуровите съобщества е представен в 
работата на Vulchev (2000), който описва следните асоциации: Festuco-Pinetum heldreichii, Pinus 
heldreichii & Sesleria comosa group, Brachypodio-Pinetum heldreichii и Geranio – Pinetum heldreichii. 
Посочени са диагностичните и диференциращите видове за съответните асоциации. Тези 
разработки представляват само началото на изследването на Пирин планина по сигматичния 
метод. Пълното и цялостно изследване на Парка и на планината тепърва предстои.  
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ВИСШАТА ФЛОРА НА НП “ПИРИН” 
 

Пирин е една от най-оригиналните във флористично отношение наши планини. Тя се 
характеризира с изключително растително разнообразие и висок процент на ендемичния 
компонент. Причина за това са главно твърде разнообразните условия, породени от съчетанието 
на южна географска ширина и голяма надморска височина. Освен това в планината и особено на 
територията на Националния парк Пирин условията на релефа са твърде разнообразни и 
благоприятстват съществуването на голям брой екологични ниши, които служат като 
местообитания на различни растителни видове. Особено важна роля за разпределението на 
растителните видове играе реакцията на основната скала. Тук се срещат както силикатни, така и 
варовити терени. Езерата и потоците също разнообразяват условията, създавайки по-влажни 
местообитания за влаголюбивите видове.  

Информацията за структурата на флората н Националния парк няма да бъде пълна, ако не 
се постави в светлината на нейното историческо развитие. 

Формирането на орографските особености на Пирин е протекло главно през неогена, 
когато орографските процеси са свързани с издигането и оформянето на настоящия масив. 
Окончателното оформяне на планинския масив става след действието на ледниковите процеси, 
продължили до значително по-късен етап – до преди около 18000 – 20000 години.  Вероятно още 
през терциера вследствие на миграция на юг са проникнали в Пирин арктичните флорни 
елементи, като арктичната каменоломка (Saxifraga oppositifolia), вълнестият оклоп (Androsace 
villosa), белардовата елина (Elyna bellardii) и др. Според Андреев (1993) процесите на 
бореализация и навлизане на студоустойчиви видове със северен произход се задълбочават през 
горния плиоцен. Все пак, това влияние е сравнително ограничено по характер и е характерно 
само за най-високите части на планината. Причина за тази ограниченост е и изолираността на 
ледниците на Балканите от тези в Средна и Южна Европа. Според Kutzbach & Guetter (1986) по 
време на последното заледяване средните юлски температури са били само с около 5º C по-ниски 
отколкото са днес. Поради това много палеоклиматолози смятат, че в нашите земи почти не е 
имало ледена покривка, с изключени на най-високите части на планините (Thiede, 1974; Denton 
& Hughes, 1981; Dawson, 1992). Поради това през същия период най-голямото разнообразие е 
съществувало вероятно при по-влажен климат в средните части на планините (Willis, 1994).   

Всичко това е позволило освен проникване на северни елементи и запазване на 
автохтонната флора. Миграционните процеси откъм Мала Азия са обогатили нашата терциерна, 
вкл. и пиринска флора.  

Оформянето на съвременния състав на флората е продължило след последното 
заледяване, особено през сравнитело топлия период на Атлантика (Божилова, 1986). Този период 
се характеризира с реколонизация на предишни месообитания от страна на видове, запазени 
дотогава в рефугиумите. Различните видове мигрират с различна скорост и от тази скорост, 
както и от конкурентните отношения между тях за заемане на нови местообитания се формира 
съвременната флора на НП Пирин. През Атлантика и след това е протекло широкото 
разпространяване на бука и смърча. През същия период, макар и не така експанзивно, своите 
предишни местообитания колонизират и останалите иглолистни – главно представителите на род 
Pinus.  

В резултат на всички тези особености, флората на НП Пирин днес включва много 
разнообразни фитогеографски елементи (геоелементи). Техният анализ, направен съгласно 
Конспекта на висшата флора на България (Асьов и др., 2002) показва, че на територията на Парка 
преобладават преходните флорни елементи. Този факт се съгласува със специфичното 
разположение на планината, както и с климатичните и орографските особености на територията 
на Националния парк. Тези особености предоставят условия за съществуването на богат спектър 
от флорни елементи.  
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Общо установените видове принадлежат на 60 флорни центъра и комбинации между тях. 
Все пак, обликът на флорния спектър се дава от няколко групи флорни елементи и комбинации 
между тях.  

Почти поравно са представени суб-средиземноморските и евро-азиатските флорни 
елементи – съответно 12 % и 11.4 % от флората на Парка. С високо участие са и евро-
средиземноморските и бореалните флорни елементи – съответно 9.6 и 9.5 %. В следваща група 
по представителност се подреждат ервропейските, евросибирските, балканските и суб-
бореалните флорни елементи, които представляват приблизително по 5-7 % от флората на Парка. 
Средиземноморските, понтийско-средиземноморските, космополитните видове, карпатско-
балканските елементи и българските ендемити имат дял по 2-3 % от флората. Останалите 
елементи са представени слабо, а 42 класификационни категории представят всяка под 1 % от 
флорните елементи. Сравнително малко са арктично-алпийските флорни елементи, които са 
локализирани в най-високите части на планината, характеризиращи се със студен климат.  

Рудералните и плевелни елементи са малко. От тях, както беше посочено, с най-голям 
дял са космополитните видове – 3.5 %, като не всички от тях са типични рудерали. Видовете от 
други центрове, проникнали чрез вторично разселване, са общо под 0.5 %. Това означава, че 
флората на Парка е запазила до голяма степен автохтонния си облик.  

На територията на НП Пирин са установени общо 1315 вида и вътревидови таксони. Това 
показва, че на територията на Парка е представена около 1/3 от флората на България. Видовете 
принадлежат към 484 рода от 94 семейства. Най-многобройни са семействата Asteraceae – 151 
вида, Poaceae – 112 вида, Caryophyllaceae – 83 вида, Fabaceae – 79 вида, Rosaceae – 77 вида, 
Brassicaceae – 70 вида, Lamiaceae – 62 вида и др. Това показва, че половината от растителното 
разнообразие се съдържа в 7-8 семейства. 

Най-многоброен е род Carex (Острица), от който са установени 30 вида. Род Campanula 
(Камбанка) е представен с 20 вида, родовете Silene (Плюскавиче) и Saxifraga (Каменоломка) - с 
по 19, Alchemilla (Шапиче), Festuca (Власатка) и Viola (Теменуга) – с по 17 вида.  

Видовото разнообразие е представено в приложение 3, а обобщени данни за броя на 
родовете и видовете в семействата – в приложение 4.  

Напълно вероятно е посоченият списък на Пиринската флора да бъде обогатен след по-
внимателен фитогеографски и флористичен анализ. За целта е необходимо подробно изследване 
на цялата територия, както и преоценка на някои критични родове. Особено актуално би било 
изследване на родовете Hieracium (Миши уши, Рунянка), Centaurea (Метличина), Rubus 
(Къпина), Alchemilla и някои други, чиято таксономия не е напълно изяснена.  

През последните години пиринската флора се обогати с някои нови за науката таксони. 
Това са видовете Erysimum slavjankae Ancev et Polatchek (Славянска боянка), Campanula 
jordanovii Covanda et Ancev (Йорданова камбанка), Alyssum orbelicum Ancev et Uzunov, Pirinia 
koenigii M. Kral (Пириния), Myosotis orbelica Peev et N. Andr.(Рилска незабравка) Критичната 
ревизия на посочените по-горе родове би могла да открие и други нови видове.  

Същевременно с това, някои видове, посочвани по-рано за Парка, отпадат от списъка на 
неговата флора. Това се отнася за видове, които са посочвани погрешно за територията или пък 
са променили своя таксономичен ранг. Като пример могат да се посочат Arabis jacquinii 
(Жакенова гъшарка) и Arabis allionii (Алионова гъшарка), а също Rorippa lipizensis (Поточарка), 
които отпадат от списъка на българската флора. 

В списъка на флората не са включени някои дървесни видове, от които са създадени 
горски култури. Това са на първо място Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (Дугласка) и Cedrus 
atlantica Maneti (Атласки кедър).  

По време на работата върху Плана за Управление в Парка, която продължи две лета, са 
открити някои таксони (или е получена информация за тях), които не се посочват за неговата 
територия в литературата. Те са следните:  

Acer platanoides L. (Шестил) – в покрайнините на букова гора в парков район 
“Синаница”. Видът беше установен и на други места в планината, но извън границите на НП 
Пирин.  
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Pulsatilla montana L.(Планинско котенце) – в околностите на х. “Каменица” (leg. Г. 
Гогушев) 

Lilium jankae Kern. (Самодиваско лале, планински крем) – в района на Спано поле (Румен 
Колчагов, лично съобщение). 

Тези три таксона не са публикувани, а от третия не са събрани и хербарни материали. По-
особен е случаят с Хьойфеловото плюскавиче (Silene heuffelii Soo). То е установено за първи път 
от Йорданов и Китанов (1951) [sub Melandrium nemorale (Heuff.) A. Br]. След повече от 30 
години е публикувано отново от Андреев (в Кожухаров и др., 1983) и през 1988, но е останало 
неотбелязано във флорните обобщения  (Петрова, 1992) и в Червената книга на НРБ (Петрова, 
1984), както и в новоиздадения “Конспект на висшата флора в България” (Асьов и др., 2002). 
Видът е посочен многократно от Н. Андреев в Паркоустройствения проект на НП Пирин от 1993 
г.  

Редица други видове са посочвани за територията на Парка и присъствието им е много 
вероятно, но се смятат за съмнителни, тъй като не са документирани с хербарни образци. Част от 
тях са включени във флорния списък, тъй като са събирани от опитни ботаници (Д. Йорданов, Б. 
Китанов и др.) и определянето им не може да се постави под съмнение. Все пак, необходимо е 
събиране на хербарни образци за окончателното изясняване на този въпрос.  

Разпределението на биологичните типове на територията на Парка показва голямо 
превъзходство на хемикриптофититите (фиг. 1). Това е особеност, характерна изобщо за 
умерените ширини. Хемикриптофититите са с над 60 % представеност. Следват хамефитите и 
фанерофитите с по 14 и 11 % съответно, а криптофитите и терофитите са най-слабо представени. 
Във фигурата не са включени няколкото вида хидрофити (Isoetes lacustris (Шилолист), Subularia 
aquatica (Шилолистка), Sparganum angustifolium (Теснолистна ежова главица) и някои други), 
поради ниският им дял, който е много под 1 %.   

 

Фиг. 1. Процентно разпределение на биологичните типове на територията на НП Пирин.  
 
На територията на НП Пирин са представени голяма част от родовете и видовете на 

съответните семйства, които се срещат в България. Около половината от семействата са 
представени със 100 % от родовете, разпространени в България. Седемнадесет семейства са 
представени в Парка с всичките си видове. Трябва, обаче, да се отбележи, че това са предимно 
семейства, съдържащи малък брой видове, разпространени предимно в планините (Taxaceae, 
Adoxaceae, Monotropaceae и др.) (приложение 4). Само с по един вид са представени 20 
семейства: Araceae, Araliaceae, Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Balsaminaceae, Berberidaceae, 
Cannabinaceae, Cryprogrammaceae, Empetraceae, Isoetaceae, Juglandaceae, Lythraceae, 
Monotropaceae, Ophioglossaceae, Oxalidaceae, Polypodiaceae, Sparganiaceae, Taxaceae, 
Thelypteridaceae, Verbenaceae. Девет от тях, обаче, са представени само с по един вид в 
българската флора като цяло.  
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Редица многобройни семейства са с особено висока степен на представеност на 
територията на Парка. Тук могат да се посочат сем. Saxifragaceae и в частност род Saxifraga.  

Плауновите растения са представени с 5 вида, принадлежащи към 4 рода от три 
семейства. От тях Isoetes lacustris представлява интерес и се нуждае от по-подробно изследване 
за установяване на таксономичните му особености.  

Представителите на хвощовете (Equisetophyta) засега са четири вида. 
Папратовидните растения са представени с 28 вида, принадлежащи към 13 рода и 8 

семейства.  
Голосеменните дървесни видове са 11 вида и един подвид, принадлежащи към 5 рода и 

три семейства. В Парка са застъпени всички представители на сем. Pinaceae, половината от 
представителите на сем. Cupressaceae и единственият представител на сем. Taxaceae.  

Всички останали видове и вътревидови таксони от флорния списък принадлежат към 
покритосеменните растения.  

Характерна особеност на пиринската флора е високият процент на ендемизъм. 
Присъствието на ендемичния флорен комплекс на територията на Парка е съсредоточен главно в 
северната част, но някои от ендемичните видове, особено балкански, имат широко 
разпространение из целия Парк.  

Ендемичните таксони са представени с целия спектър на възрасти. Типичен представител 
на реликтните ендемити е келереровият кентрантус (Kentranthus kellereri), разпространен 
ограничено по склоновете на вр. Дуниното куче. Палеоендемитите са сравнително по-
многобройна група. Тук попадат бялата и черната мура (Pinus peuce & P. heldreichii), златистата 
кандилка (Aquilegia aurea) и др. Сравнително по-млади са ендемичните представители на род 
каменоломка: стрибърниева, фердинандова, шпрунерова, вечнозелена (Saxifraga stribrnyi, S. 
ferdinandi-coburgii, S. spruneri, S. sempervivum), род шапиче: пиринско, бъндеришко (Alchemilla 
pirinica, A. bandericensis  и др.), Стефанова рунянка (Hiercaium stefanoffii) и др. Последната група 
са т. нар. неоендемити, продукт на сравнително скорошен формообразувателен процес.   

На територията на Парка са установени 18 вида Пирински (локални) ендемити, 17 вида 
Български ендемити и 86 вида Балкански ендемити.  

Локалните ендемити са Урумов и Кожухаров окситропис (Oxytropis urumovii Jav., 
Oxytropis kozuharovii Pavlova, D.Dimitrov et. M. Nikolova), Пирински мак (Papaver degenii (Urum. 
et Jav.) Kuzm.), Пиринска ливадина (Poa pirinica Stoj. et Acht.), Йорданово зеле (Brassica nivalis 
Boiss. et Heldr. ssp. jordanoffii (O. E. Schultz.) Akeroyd et Leadlay), Alchemilla bandericensis Pawl., 
Alchemilla pirinica Pawl., Келрерова асинеума (Asyneuma kellererianum Stef.), Пиринска песъчарка 
(Arenaria pirinica Stoj.), Пиринска острица (Carex pirinensis (Acht.) Acht.), Вихренска злолетица 
(Erigeron vichrensis Pawl.), Давидов лопен (Verbascum davidofii Murb.), Малка пиринска власатка 
(Festuca pirinica Horvat. ex Markgr.-Dannenb.), Стояново еньовче (Galium demissum Boiss. ssp. 
stojanovii (Deg.) Ancev), Пирински девесил (Heracleum angustisectum (Stoj. et Acht.) D. Peev), 
Яворкова клопачка (Rhinanthus javorkae Soo), Пиринска мащерка (Thymus perinicus (Vel.) Jalas) и 
Кошаниново бясно дърво (Daphne kosaninii Stoj.) 

Както е посочено по-горе, формообразуващите центрове (“огнища”) в района на НП 
Пирин са съсредоточени в северната му част. Мраморизираният варовит масив на Северен 
Пирин е с изключително значение за формообразувателния процес. Открояват се два района, 
които служат като формообразувателни центрове. Това са варовитите масиви на Вихренския и 
Синанишкия дял. Във Вихренския дял могат да бъдат посочени самия връх Вихрен, цялата 
верига върхове по билото на северозапад (Кутелите – Каменитица), както и циркусните долини 
на Бански и Разложки суходол и съседните им територии (резерватът “Баюви дупки – 
Джинджирица). Повечето от локалните ендемити са съсредоточени в този район. Характерно е 
присъствието на по-голям брой неоендемити. Повечето ендемични видове тук са с калцифилна 
природа. По-типичните от тях са двата вида окситропис (Oxytropis urumovii и Oxytropis 
kozuharovii), пиринската ливадина (Poa pirinica), йордановото зеле (Brassica nivalis ssp. 
jordanoffii), пиринското шапиче (Alchemilla bandericensis), вихренската злолетица (Erigeron 
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vichrensis), давидовият лопен (Verbascum davidofii), яворковата клопачка (Rhinanthus javorkae) и 
др. 

Вторият район от значение за формообразувателния процес е Синанишкият масив. 
Специфичен тяснолокален ендемит за този район е стояновото еньовче (Galium demissum ssp. 
stojanovii), но тук растат и характерните за Вихренския дял видове като Potentilla appenina ssp. 
stojanovii (Апенинско прозорче), Papaver degenii, Saxifraga ferdinandi-coburgii и др. По улеите на 
югозападните склонове на вр. Синаница широко е представен българският ендемит Scrophularia 
bulgarica (Българско живениче), който тук образува съобщества заедно с карпатско-балканския 
елемент Centaurea kotschyana (Кочиева метличина).  

Локалните ендемити и българските ендемити, които имат находища и в други райони на 
страната, е почти еднакъв. Някои от тях, обаче, имат само по едно друго находище, най-често в 
Рила или Славянка. Такива са напр. Myosotis orbelica, Veronica kellereri (Келерерово великденче), 
Potentilla appenina ssp. stojanovii, Kentranthus kellereri и някои други.  

Както е посочено по-горе, балканските ендемити са най-многобройни. Редица от тях имат 
широко разпространение и средообразуваща роля не само в Парка, но и в други райони на 
страната. Те участват като доминанти или субдоминанти в образуването на растителната 
покривка. Такива са видовете Chamaecytisus absinthioides (Балкански зановец), Festuca valida 
(Мощна власатка), Crocus veluchensis (Планински минзухар) и др.  

Много от ендемичните видове и част от другите видове на територията на НП Пирин са 
обект на консервационни мерки. Тези видове са представени в Приложение 6. Приложението 
включва 146 таксона с различен природозащитен статус. Общо 114 вида, срещащи се в НП 
Пирин са включени в Червената книга на България (1984). Там един вид е посочен с категория 
“изчезнал”. Това е скалната острица (Carex rupestris), която е потвърдена за района на Парка  от 
Н. Андреев. С категория “застрашен” са 15 вида и с категория “рядък” – 98 вида. Общият брой на 
защитените видове по българското законодателство е 54 (приложение 6). Останалите видове са 
обект на защита от различни международни конвенции, които България е ратифицирала. Тук 
попадат видовете, включени в Приложение I на Бернската конвенция, включени в  Червения 
списък (Red List) на застрашените растения на IUCN, в Директива 92/43 на ЕО от 1992 г. за 
запазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Приложение II и V), в 
Европейския Червен списък - ООН, утвърден 1991 г. и в Конвенция за международна търговия 
със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), приложение I. В последната категория 
попадат всички видове от сем. Салепови и двата вида кокичета.   

Присъствието на голям брой реликтни видове е специфично за флората на Балканския 
полуостров като цяло. В пиринската флора те са многобойни, а много от тях са твърде 
обикновени и често срещани видове.  

Преглациалните реликти включват значителен брой видове, съществували още през 
терциера. Тук попадат голяма част от дървесните видове, като Обикновена ела (Abies alba), 
Обикновен смърч (Picea abies), Бяла мура (Pinus peuce), Обикновен тис (Taxus baccata), 
Обикновен габър (Carpinus betulus), Воден габър (Ostrya carpinifolia), Мукиня (Sorbus aria) и др. 
Преглациални реликти са също Мечото грозде (Arctostaphylos uva-ursi), Иглолистката 
(Bruckenthalia spiculifolia), Обикновеното бясно дърво (Daphne mezereum) и др.  

Глациалните реликти са по-многобройни. Като пример могат да се посочат видовете 
Алпийска гъшарка (Arabis alpina), Двуцветна песъчарка (Arenaria biflora), Алпийско лъжичниче 
(Armeria alpina), Алпийска язовка (Bartsia alpina), Обикновено кървавиче (Bistorta major), Carex 
rupestris, Черен емпетрум (Empetrum nigrum), Разпростряна сибалдия (Sibbaldia procumbens), 
Крайснежно звънче (Soldanella pusilla), Прешленесто пропадниче (Pedicularis verticillata) и др.  

По своето отношение към влагата видовете са твърде разнообразни. Все пак, най-широко 
в Парка са застъпени тези, които могат да бъдат класифицирани като ксеромезофити. Те са над 
50 % от общия брой. На второ място са мезофитите – видовете, свързани с влажни 
местообитания и традиционно дълбоки и богати почви. Ксерофитите и мезоксерофитите са 
следващата група по своя брой. Това са видове, които растат по южни склонове и върху скалисти 
и каменисти местообитания. Хигрофитите също са малко на брой. Те заемат главно влажни и 
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преовлажнени места покрай водни течения и езера. Хидрофитите, които растат във водни 
басейни, са сравнително най-малко. Най-интересни техни представители са Isoetes lacustris и 
Subularia aquatica, растящи по дъната на пиринските езера.  

Във височинно отношение НП Пирин може да се раздели условно на три пояса: горски, 
субалпийски и алпийски пояс. Всеки от тези пояси имат свои специфични особености.  

В горския пояс преобладават бореалните и суб-бореалните геоелементи, но по южните 
склонове и в ксеротермните гори навлизат и много елементи с по-южен произход. В този пояс 
преобладават два типа местообитания. Това са мезофитните иглолистни и смесени гори, 
доминирани от Picea abies, Abies alba и Fagus sylvatica (Обикновен бук) и ксеромезофитни гори 
от квазибореален тип, доминирани главно от представителите на род Pinus.  

Флорният комплекс от мезофитните съобщества от първия тип е представен главно от 
видове с мезофитна природа, типични за тези съобщества, като Дебрянка (Sanicula europaea), 
Копитник (Asarum europeum), Слабонога (Impatiens noli-tangere), Нежна горва (Cardamine 
impatiens), Гребенеста горва (Cardamine pectinata), Заешки киселец (Oxalis acetosella), 
Мъховидна кутявка (Moehringia muscosa), Горска звездица (Stellaria nemorum) и много други. 
Мезофитните горски хабитати са бедни на ендмични видове. Те, обаче, дават подслон на редица 
видове редки и застрашени видове, главно от сем. Салепови (Orchidaceae).  

Светлите иглолистни гори се характеризират с много по-високо присъствие на житни 
видове, много от които доминират в тревния етаж. Тук важна роля играят Тръстиковият вейник 
(Calamagrostis arundinacea), Перестият и горският късокрак (Brachypodium pinnatum и B. 
sylvaticum), Пензесовата власатка (Festuca penzesii), Горската ливадина (Poa nemoralis) и др. Този 
тип хабитати е по-богат на ендемични видове, в сравнение с мезофитните гори. Особено богати 
на ендемити са горите, доминирани от черната мура и отчасти от черния бор. Черната мура заема 
главно терени с хумусно-карбонатни почви върху варовита скална основа. Тези почви са добре 
дренирани и се нагряват в по-голяма степен от другите почвени типове. Поради това в тях са 
намерили убежище множество по-топлолюбиви и ендемични видове. Tук се срещат Ахтаровата 
метличина (Centaurea achtarovii), Verbascum davidoffii, Сухата телчарка (Polygala acarnanica), 
Kentranthus kellereri, Rhinanthus javorkae, Кернерата (Kernera saxatilis) и др.  

Бялата мура заема главно силикатни терени, поради което ендемичният компонент тук е 
по-слабо застъпен.  

Хигрофитният флорен елемент в горския пояс е разположен главно покрай водните 
течения. Тези местообитания се заемат от различни представители на род Salix (Върба), Populus 
tremula (Трепетлика), на места Frangula alnus (Елшовиден зърнастец). Типичните представители 
на флората не се отличават съществено от други сходни местообитания в нашите планини.  

Флората на ливадните съобщества в горския пояс е представена главно от житни, 
понякога сред тях се срещат и по-редки видове, като в отделни случаи участва и балканският 
зановец (Chamaecytisus absinthioides).  

Във вертикално отношение субалпийският пояс следва непосредствено над горския, като 
в повечето случаи границата е постепенна. Освен най-често срещащите се тук едификатори клек 
(Pinus mugo), Сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и житните, видовият състав на флората е 
изключително богат. Широко са представени видовете от семействата Острицови, Сложноцветни 
и Житни. Тук се срещат почти всички видове от род Острица, установени в Парка, голяма част от 
видовете житни и от сложноцветни растения. От ендемичните, редки и застрашени видове тук 
могат да бъдат споменати жълтата кандилка (Aquilegia aurea), жълтата и петнистата тинтява 
(Gentiana lutea и G. punctata), панчичевият спореж (Senecio pančičii), много от представителите 
на род каменоломка (Saxifraga) и др. Над 40 вида от сложноцветните могат да бъдат срещнати в 
границите на височинния пояс. По-типичните от тях са Скалният равнец (Achillea ageratifolia (S. 
et S.) Boiss. - по варовитите места), Четинестолистният равнец (A. clusiana Tausch), Езичестият 
равнец (A. lingulata W. et K.), Витошкият еделвайс (Antennaria dioica (L.) Gaertn.), Критското 
подрумиче (Anthemis cretica L.), Балканската паламида (Cirsium appendiculatum Grsb.- по 
влажните места), различни представители на род Hieracium (H. cymosum L.,  H. hoppeanum Shult., 
H. pseudopilosella Ten., H. racemosum W. et K. и др. ), Рилската жълтица (Leontodon rilaensis 
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Hayek), Карпатският спореж (Senecio abrotanifolius L. ssp. carpathicus (Herb.) Nym.) и много 
други.  

Житните представители са широко разпространени и имат определяща роля при 
формиране на растителната покривка. Като такива могат да бъдат посочени редица видове, вкл. и 
ендемичните Sesleria comosa (Качулата гъжва) и Festuca valida. По-често срещани от останалите 
видове са Deschampsia caespetosa (L.) Beauv. (Чиместа пластица), Festuca airoides Lam. (Бролова 
власатка), F. valesiaca Schl. (Валезийска власатка), Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. (Къдрава 
овесица), Nardus stricta L. (Картъл), Phleum alpinum L. (Алпийска тимотейка), P. hirsutum Honck 
(Влакнеста тимотейка), Pоа media Schur. (Меча ливадина), Sesleria coerulans Friv. (Синкава 
гъжва) и др.  

Около 20 вида са представени само в субалпийския пояс. Пример за такива видове са 
Cerastium alpinum (Алпийски рожец), Scrophularia bulgarica, Gentiana lutea, Phleum hirsutum, 
Peucedanum olygophyllum (Планинска самодивска трева), Geranium caeruleatum (Лазурен 
здравец). Това са видове, които в другите наши планини и в силикатната част на Пирин имат по-
широк височинен диапазон на разпространение. Както посочва и Андреев (1993), причините тук 
за това са главно едафични, а не климатични. В другите наши планини тези представители 
обикновено са по-широко разпространени и в горския пояс.  

Като цяло най-специфична е флората на алпийския пояс. Това се дължи, първо, на 
наличието на формообразувателни огнища, и второ, на изключителното разнообразие от 
условията там. Съвсем специфични са местообитанията на варовитите скални пукнатини, 
топящите се снежни преспи, изветрените скални поляни. Характерна особеност на тези 
местообитания е студеният климат и краткият вегетационен период. Поради това флората тук 
включва почти изцяло студенолюбиви видове (микротерми по Б. Стефанов, 1943).  Преобладават 
аркто-алпийските геоелементи.  

По-пластични видове са представителите на житните и киселите треви. Те не се влияят в 
такава степен от едафичните условия и имат по-равномерно разпределение. Типични 
представители на тази група тук са Agrostis rupestris (Скална полевица),  Juncus trifidus 
(Триделна дзука), Carex curvula (Извита острица), както и на ендемичните видове  Festuca 
riloensis, Festuca pirinica, Poa pirinica, Sesleria comosa. По тези места се срещат също и някои 
сравнително редки видове, като Dryas octopetala (Осмолистен сребърник), Thymus perinicus, 
Geum reptans (Пълзяшо омайниче), Arenaria biflora, Androsace villosa, Salix reticulata 
(Мрежолистна върба) и др.   

Флорният състав по скалните местообитания е изключително разнообразен, като в него е 
най-широко застъпен ендемичния компонент. Ендемитите са коментирани по-горе, затова някои 
по-типични видове за тези местообитания са посочени по-долу заедно с тях. Скалните обитатели 
са много, но могат да се посочат Myosotis alpestris, Alyssum cuneifolium, Thymus perinicus, Viola 
grisebachiana (Гризебахова теменуга), Erigeron vichrensis, Leontopodium alpinum (Еделвайс), 
Saxifraga oppositifolia, Saxifraga adscendens ssp. discolor (Двуцветна каменоломка), Silene acaulis 
(Безстъблено плюскавиче) и др. Флората в тази височинна част се смята за най-уязвима и 
нуждаеща се от консервационни мерки. 

Сравнително малка част от флората на НП Пирин съставят антропофитните флорни 
елементи. Те са свързани с три основни причини: пашата, туристическата дейност и свързаните с 
нея строителни дейности, и земеделските дейности в недалечно минало.  

Вторичните флорните елементи във връзка с пашата, се срещат главно в субалпийския 
пояс, в и около т.нар. “егречни” съобщества. Тук могат да се посочат алпийският лапад (Rumex 
alpinus), дълголистният лопен (Verbascum longifolium ssp. pannosum), на места пачата трева 
(Polygonum arenastrum), едногодишната ливадина (Poa annua), бялата и червената детелина 
(Trifolium pratense и T. repens), чувенът (Chenopodium bonus-henricus) и др. 

От вторичните антропофитни елементи, срещащи се около туристическите пътеки и 
хижите, както и по ски-пистите, могат да бъдат посочени някои представители на сем. Лободови: 
Огниче (Chenopodium botrys), Ch. bonus-henricus, Розова лобода (Atriplex rosea), някои видове 
спореж (Senecio vulgaris, S. erucifolius, S. viscosus), обикновеното глухарче (Taraxacum officinale), 
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в по-ниските части средиземноморската метличина (Centaurea solstitialis), синята жлъчка 
(Cichorium intybus), някои представители на сем. Solanaceae: черно кучешко грозде (Solanum 
nigrum), Черен блян (Hyosciamus niger), Татул (Datura stramonium), теснолистният и 
широколистният живовлек (Plantago lanceolata и P. major), Капелата (Ballota nigra) и др. 

Антропофитните елементи, свързани с минала земеделска дейност, са сравнително малко. 
Тук могат да се споменат Перуанската лайкучка (Galinsoga parviflora), Средната звездица 
(Stellaria media), Обикновената поветица (Convolvulus arvensis), Червената мъртва коприва 
(Lamium purpureum), Орничната теменуга (Viola arvensis) и др. Тези видове не са заплаха за 
автохтонния характер на флората, тъй като земеделската дейност практически е преустановена 
през последните десетилетия. 

В заключение следва да се подчертае, че флората на НП Пирин е изключително 
оригинална, богата и запазила до голяма степен своя автохтонен характер. Тя е до голяма степен 
установена и към сегашния й списък може да се добавят сравнително малко моменти. 
Едновременно с това все още съществуват редица нерешени както чисто научни, така и 
приложни природозащитни проблеми. Поради това флората на Парка е едно предизвикателство 
към специалистите по растителна таксономия, по опазване на естествения генетичен фонд и по 
управление на защитените територии.  
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Подробната карта на растителните съобщества позволява синтез на събраната 

информация за растителността. Особено актуална е тази информация за защитените територии 
от първостепенно значение, каквито са националните паркове. Информацията има както научно, 
така и практичеко-приложно и природозащитно значение. Тя е основа за насочване и 
задълбочаване на бъдещите изследвания върху генезиса, екологията и динамиката на 
растителната покривка.  

Инвентаризацията на растителността на Национален Парк Пирин във връзка с 
разработването на настоящия План за управление е проведена през периода 2001 – 2002 год. За 
целта са направени геоботанични описания на растителността в обособените отдели на всички 
паркови участъци. Описанията на растителните съобщества (асоциации) са направени по 
доминантния метод. Основанията за избора на доминантния метод като основен 
класификационен метод на растителността са свързани с два мотива. Първо, този метод е по-
лесно приложим при теренната работа и въпреки това достатъчно информативен за целите на 
природозащитата и второ, той е по-удобен за приложение във връзка с консервационни дейности 
в защитени територии, каквито са националните паркове. При определянето на едификаторите в 
растителните съобщества, главно е взето под внимание ролята и влиянието, което имат видовете 
при формирането на фитоценотичната среда.  

Освен типа на фитоценозите е събирана и допълнителна информация за степен на 
съхраненост, деградационни процеси, наличие на видове с консервационно значение в 
съобществата и др. Картирането на фитоценозите е извършено за всеки подотдел на отделите, 
обособени в участъците на парка. Номерацията на подотделите следва тази от 
паркоустройствения проект от 1993 год. Често в рамките на един подотдел е обособявано повече 
от едно съобщество. Аналогично е описването и картирането на растителните ценози и в 
границите на селскостопанския фонд. Освен теренните описания при формирането на 
фитоценозите, като основна база са използвани данните от паркоустройствения проект от 1993 
год. и най-вече разработената в него част от Николай Андреев. 

Описани са фитоценозите в следните основни екосистеми: всички екосистеми на 
алпийския и субалпийския пояс, горските екосистеми на обикновената ела, обикновения смърч, 
обикновения бук, белия бор, бялата мура, черната мура и черният бор и трепетликата. Отделено 
е внимание и на някои вторични съобщества, възникнали след пожари и ветровали или 
вследствие човешка дейност. 

Особености на растителността в Пирин 
Бондев (1991) подразделя растителността на България на 28 ботанико-географски окръзи. 

НП Пирин попада в самостоятелен Пирински окръг, поради силно изразената специфичност на 
флората и растителността.  

Растителността в НП Пирин е резултат от дълго развитие при много специфични 
условия. Основните фактори, които влияят върху формирането й са релефът, който от своя 
страна повлиява силно климатичните условия, почвеният субстрат, който от своя страна се влияе 
от основната скала.  

Районът на НП Пирин се характеризира с ясно изразена вертикална диференциация. 
Склоновете като правило са стръмни, а заравнените участъци са формирани главно в района на 
високопланинските пасища. Много характерни релефни форми, които силно повлияват 
разпределението на растителността, са следните: стръмни склонове, скални сипеи, циркуси и 
езера, скали. Много добре е развита хидрографската мрежа – много езера, потоци, дълбоки 
разломи и долини.  

Специфичното съчетаване на факторите на средата създават изключително разнообразие 
на условия дори на сравнително малка площ. Това обуславя голямото разнообразие на 
растителността. Много често дори в рамките на един декар могат да бъдат установени няколко 
различни растителни съобщества. Поради това идентификацията на синтаксоните и тяхното 
картиране е много трудна задача.  
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В Пирин планина и в частност на територията на националния парк съществува ясно 
изразена височинна диференциация на растителността. Добре обособен е иглолистният пояс, 
който е в голяма степен уникален, поради участието на двата ендемични вида бор – бяла мура 
(Pinus peuce) и черна мура (Pinus heldreichii). Освен тях в съобществата участват практически 
всички по-важни наши дървесни видове: клек (Pinus mugo), тис (Taxus baccata), бял (Pinus 
sylvestris) и черен бор (Pinus nigra), обикновена ела (Abies alba), смърч (Picea abies), обикновена 
(Juniperus communis) и сибирска хвойна (Juniperus sibirica). В същия пояс на по-влажните 
местообитания и на сенчестите изложения обширни чисти и смесени формации образува 
обикновеният бук (Fagus sylvatica). В лесовъдската литература този пояс се нарича обобщено 
“пояс на бука и иглолистните”. Независимо, че тази класификация не дава почти никаква 
информация за характера на растителността, тя все пак носи информация за преобладаващите 
едификаторни видове. Горната граница на този пояс съвпада с линията, до която достига 
високостъблената гора и преминава в субалпийско редколесие. В зависимост от изложението и 
почвения субстрат, тази граница се движи между 1900 и 2200 m. н.в. След това идва алпийското 
редколесие и клека.   

Следващият височинен пояс – субалпийският е зает от формациите на клека и отчасти на 
сибирската хвойна. У нас само в Пирин и Рила клекът образува компактен пояс над горната 
граница на гората, приблизително между 1900-2000 m и 2500 m н.в. Отделни малки групи и 
единични индивиди от клек се изкачват и до 2700 m. Общо поясът на субалпийските формации – 
клеково-хвойновите храсталаци и съседните им територии, включващи горски поляни, 
редколесие, каменисти петна и др., обхваща около 30 % от площта на Националния парк. Този 
факт е един от аргументите, определящи значението на посочения пояс.  

Над субалпийския пояс е разположен алпийският. Смята се, че в България алпийският 
пояс се проявява с типичните му характеристики над 2300 m н.в. Разбира се, тази височинна 
граница е условна и не е еднаква за планините от Северна и Южна България. За Пирин тя следва 
да се завиши със 100-200 m в зависимост от изложението и специфичните особености на 
биотопите. Поради различните микроусловия на средата, както и поради постепенната им 
промяна с нарастване на надморската височина, границата между субалпийския и алпийския 
пояс не е ясно очертана. Налице е постепенен преход между тях. Затруднението идва и от факта, 
че голям брой пластични видове са разпространени както в субалпийския, така и в алпийския 
пояс. За улеснение условно се приема, че преходът между съобществата на Pinus mugo и 
Juniperus sibirica очертава границата между субалпийския и алпийския пояс.  

Алпийският пояс обхваща около 20-23 % от територията на Националния парк (Андреев, 
1993). Поради изключително разнообразните условия, тук обликът на растителността се 
определя от много по-голям брой едификатори, отколкото в по-долните два пояса. Основните 
фактори, определящи състава и характера на растителността, са реакцията на субстрата, 
изложението и водния режим. Ценозите в този пояс са доминирани както от сибирската хвойна, 
черната и синята боровинка, така и от различни житни и кисели треви и много петрофилни 
видове. В този пояс е най-силно застъпен ендемичният компонент на флората.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВНИТЕ ФИТОЦЕНОЗИ В НП “ПИРИН”.  
В средния пояс главна роля играят съобществата с едификатори следните видове: Pinus 

nigra, Pinus sylvestris, Pinus peuce, Pinus heldreichii, Abies alba, Picea abies и Fagus sylvatica. Тези 
видове образуват както моноедификаторни, така и полиедификаторни фитоценози. Освен тях, в 
малка степен са застъпени съобществата на трепетликата (Populus tremula), както и различни 
храстови и тревни съобщества, част от които с вторичен произход.  

Съобществата на черния бор (Pinus nigra)  
Съобществата на черния бор заемат най-ниските части на националния парк и са 

разположени главно в северната част /Парков район Баюви дупки/. Те се установяват до 1400 m 
н.в. Черният бор е типичен калкофит и расте добре върху варовитите терени. Образува 
мезоксерофитни съобщества, в повечето случаи чисти, но понякога като съдедификатори 
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участват белият бор и черната мура, по-рядко обикновената ела. Тревният синузий в черборовите 
съобщества е съставен от сравнително сухоустойчиви видове като далматинска власатка (Festuca 
dalmatica), пензесова власатка (Festuca penzesii), перест късокрак (Brachypodium pinnatum) и др. 
На територията на Националния парк са установени три моноедификаторни и 5 
полиедификаторни фитоценози на вида (Андреев, 1993). С преобладаващо присъствие са 
моноедификаторните съобщества на черния бор, с доминиращо участие на перестия късокрак. В 
по-високите части на района участието на черната мура значително се повишава и в някои от 
съобществата, тя има почти равностойно участие с черния бор. От полиедификаторните 
съобщества тези, които са със съедификатор обикновената ела достигат до граничните територии 
на парка. Във фитоценози участие взимат и някои широколистни видове като обикновения бук и 
планинския явор, които обаче нямат съедификаторна роля.  

Във фитоценозите на черния бор се установява наличие на голям брой растителни видове 
с прирозащитен статус. Такива са ахтаровата метличина /Centaurea achtarovii/, кернерата 
/Kernera saxatilis/, дълголистен главопрашник /Cephalanthera longifolia/. В съобществата 
доминирани от черния бор се установиха и най-плътните популации на мечото грозде 
/Arctostaphyllоs uva-ursi/. 

Съобщества на белия бор (Pinus sylvestris) 
Съобществата формирани от белия бор се отличават с голямо разнообразие и заемат 

значителни територии в границите на Националния парк. Те заемат предимно слънчеви (южни 
или с южна компонента) изложения и по-бедни местообитания. Описаните. при теренната работа 
фитоценози са 23 на брой. Обособени са 4 допълнителни, непосочени в паркоустроствения 
проект от 1993 год., които са моноедифокаторни и са обособени главно в изкуствено създадени 
насаждения. Едно от тези съобщества е Pinus sylvestris-Calamagrostis arundinacea+Pteridium 
aquilinum, което заема обширни площи в местността Мозговица в парков район Каменица. Над 
тези съобщества са разположени асоциациите: Pinus sylvestris-Chamaecytisus absinthioides-
Vaccinium myrtillus и Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea+Vaccinium myrtillus. В по-
високите заравнени участъци (района на Малко спано поле) доминиращ вид е сибирската смрика 
със съдоминант мощната власатка (Festuca valida). 

От всички описани моноедификаторни събщества бе установено, че най-широко 
разпространение на сравнително обширни площи имат съобществата Pinus sylvestris-Vaccinium 
myrtillus и Pinus sylvestris-Calamagrostis arundinacea. В по-ниските части на парковата територия, 
главно в югозападните части, са разположени други две моноедификаторни съобщества: Pinus 
sylvestris-Brachipodium pinnatum+Calamagrostis arundinacea и Pinus sylvestris–Festuca 
heterophylla. Обособеното съобщество на разнотревието (mixtoherbosa) е заело южните гранични 
части на парка. 

В полиедификаторните фитоценози на белия бор основни съедификатори са бялата мура 
и обикновеният смърч. Доминиращите видове в приземния етаж са основно черната боровинка 
(Vaccinium myrtillus) и горската светлика (Luzula sylvatica). 

При формирането на смесени ценози с бука, основният компонент на тревния синузий е 
горската ливадина (Poa nemoralis). 

Най-голям брой съобщества с трудно определим доминант са описани при белия бор. 
Проективното покритие на приземния етаж е сравнително високо и флорният състав е 
относително многобразен. Тук едификаторната роля на дървесните видове не оказва съществено 
влияние, защото соъбщества от типа mixtoherbosa има при различни съедификаторни видове 
(обикновен смърч и черен бор). 

В някои случаи съедификаторният вид е повече от един и това също води до формиране 
на съобщества със сложен състав на първия етаж. Различната комбинация от съедификатори не 
води до съществена промяна в състава на тревния етаж. Най-често доминиращият вид е горската 
светлика. 

Като самостоятелно съобщество се формира Pinus sylvestris+Pinus heldreichii-Festuca 
penzesii, което е ситуирано в местността Яворова поляна в парков район Баюви дупки. 
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В ценозите на белия бор освен сибирската смрика, балканският зановец (Chamaecytisus 
absinthioides) и черната боровинка, други храстови представители почти не се срещат. Тревният 
етаж в по-голямата част от описаните съобщества е с богат флорен състав. И тук на определени 
места се формират плътни микрогрупировки на обикновения здравец (Geranium macrorrhizum) и 
бадемолистната млечка (Euphorbia amygdaloides). В някои от просветлените участъци има 
оформени микрогрупировки на теснолистната върбовка (Epilobium angustifolium), които са с 
вторичен характер на места на бивши ветровали. 

Много оригинални са съобществата, формирани от двата ендемични вида бор – бялата и 
черната мура. Тези фитоценози на Пирин се характеризират с редица свои особености, които им 
придават уникален характер. Съобществата на бялата и черната мура обикновено са ясно 
екологично диференцирани, като в болшинството от случаите определящ фактор за 
диференциацията е реакцията на почвения субстрат. Черната мура заема изключително варовити 
(вкл. мраморизирани) терени, тя е с по-ограничена конкурентна способност, докато бялата мура 
е по-пластичен вид и се среща при по-широк набор от екологични условия, но с ясно 
предпочитание към силикатните терени.  

Съобщества на бялата мура (Pinus peuce) 
Ценозите, формирани от бялата мура (Pinus peuce) представляват съществен интерес от 

консервационна гледна точка. Видът сам по себе си е ценен като реликт и ендемит, и присъства в 
Червената листа на IUCN /2000 год./. Бялата мура формира по-обширни комплекси в Рила, 
Пирин и Стара планина, които са от естествен характер. Изкуствени насаждения на обширни 
площи има създадени на Витоша. 

В границите на Национален парк Пирин са описани 36 растителни съобщества на бялата 
мура, от които 13 са моноедификаторни. Общият брой на описаните фитоценози е с 15 повече от 
описаните през 1993 год. от Николай Андреев. 

При теренните работи са установени няколко нови моноедификаторни съобщества, които 
не са описани в Паркоустройствения проект от 1993 год., като: Pinus peuce - Moehringia pendula и 
Pinus peuce–Geranium macrorrhizum. И двете съобщества са описани на територията на парков 
район Каменица и заемат сравнително ограничените площи. При по-голямата част от 
съобществата на бялата мура, в първия етаж се наблюдават единични екземпляри от смърч и бял 
бор. Основните доминиращи видове са черната боровинка, горският вейник (Calamagrostis 
arundinacea) и горската светлика. 

Нов, неописан в паркоустроствения проект от 1993 год. ценоз и с добре оформена 
триетажна структура, е асоциацията Pinus peuce-Pinus mugo-Vaccinium myrtillus. Този тип 
фитоценоз е с най-широко разпространение в горната част на иглолистния ценотичен комплекс. 
Най-обширни площи съобществото заема на територията на парков район Безбог – около 
Кременските езера. Потвърждава се констатацията направена от Николай Андреев за най-
широко разпространение на територията на парка на съобществата Pinus peuce – Vaccinium 
myrtillus и Pinus peuce-Vaccinium myrtillus+Calamagrostis arundinacea. 

Като съществен елемент в приземния етаж на съобществата на бялата мура се явява 
сибирската смрика. Установени са три съобщества с участието на вида, където като съдоминанти 
участват черната боровинка и мощната власатка. 

При полиедификаторните растителни съобщества с преобладание са тези, при които 
съедификатор се явява обикновения смърч – 14 на брой. Като доминиращи видове в тези 
фитоценози отново се явяват черната боровинка и горският вейник. По-рядко се срещат 
съобществата със съедификатори белият бор и обикновеният бук. Във вертикалното 
разпределение те заемат по-ниските части от територията на бялмуровия комплекс. 

Интересно е съобществото Pinus peuce + Pinus heldreichii – Festuca penzesii, в което 
едификатори се явяват два ендемични вида. Разположено е на ограничена площ в северната част 
на парка. 

От храстовите представители освен клека и сибирската смрика се срещат и бясното 
дръвче (Daphne mezereum) и различни представители на род Rosa. На открити места и на 
опожарени територии (района на хижа Пирин) се наблюдава активно навлизане на балканския 
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зановец и формираните с негово участие съобщества. В отделни случаи, главно на южни 
изложения, сред по-редките съобщества на бялата мура се установяват значителен брой, 
единично разпръснати индивиди от офика (Sorbus aucuparia). 

Освен основните доминиращи видове в тревния синузий се срещат някои типични 
неморални видове като горска ливадина, горска гайтаника (Melampyrum sylvaticum), стенна 
салата (Mycelis muralis), лазаркиня (Galium odoratum), горска звездица (Stellaria nemoum) и др.  
От представителите на висшите спорови растения най-често срещани са сладката папрат 
(Polypodium vulgare) и мъжката папрат (Dryopteris filix-mas). 

Съобществата на черната мура (Pinus heldreichii)  
Съобществата на черната мура са разположени главно върху варовитите терени в парков 

район Баюви дупки. Те заемат добре дренирани местообитания, което в повечето случаи се 
дължи на изпъкнали релефни форми и силно наклонени терени. Поради подчертаната 
светлолюбивост на вида, неговите фитоценози са разположени изключително върху добре 
осветени терени, главно с южно изложение. Преобладаващата част от съобществата са включени 
в територията на резервата “Баюви дупки – Джинджирица”. Ненамесата в тях е довела до добро 
състояние на ценотичния комплекс и се наблюдава едно изключително добро възобновяване на 
вида. 

По-голяма площ заемат монодедификаторните съобщества на черната мура. Н. Андреев 
(1993) определя седем моноедификаторни и още толкова полиедификаторни фитоценози на вида, 
които се потвърдиха и при теренната работа. Вълчев (2000) описва по флористичния метод 
четири нови асоциации в района на х. “Яворов”. 

В някои от моноедификаторните съобщества участва клекът, а обликът на тревния 
синузий се определя главно от житни растения, като Calamagrostis arundinacea, Brachypodium 
pinnatum, Festuca penzesii, и др. С преобладание са съобществата с доминиране на пенсесовата 
власатка и съдоминантно участие съответно на синкавата гъжва и перестия късокрак.  

В полиедификаторните съобщества най-чести спътници на черната мура са белият и 
черният бор и бялата мура, а в редки случаи – обикновената ела и обикновеният смърч. 
Доминиращите видове са представители главно на житните, с по-малко участие на черната 
боровинка и обикновения здравец. Интерес по отношение управлението на ценозите 
представляват съобществата с участието на бялата мура като съедификаторен вид.  

Съобществата на черна мура са изключително ценни сами по-себе си, но и поради факта, 
че в тях се срещат и редица растителни видове с консервационно значение. Такива видове са 
стефановата рунянка /Hieracium stefanofii/, планинския лазерпициум /Laserpitium siler/, сухата 
телчарка /Polygala acarnanica/, хойфеловото плюскавиче /Silene heuffilii/ и други. 

Съобществата на обикновената ела, обикновения смърч и обикновения бук са с 
подчертано мезофитен характер, което ясно ги отличава от предходните фитоценози, 
доминирани от представителите на род Pinus.  

Съобщества на смърча (Picea abies) 
Фитоценозите на обикновения смърч заемат влажни местообитания, което е в 

съотвествие с мезофитната природа на вида. Принципно съобществата на този вид в Пирин не се 
отличават от аналогичните съобщества в другите наши високи планини, с изключение може би 
на някои много специфични смърчови екосистеми на варовити почви в Родопите. В района на 
НП Пирин присъствието на смърча на варовити терени е по-скоро изключение.    

Установените при теренни проучвания фитоценози в границите на Националния парк с 
преобладание на обикновения смърч са 21 на брой., като четири от фитоценозите са с 
едификатор само обикновения смърч. При моноедификаторните съобщества основни 
доминиращи видове са черната боровинка, горският вейник и горската светлика. В някои от 
описанията, трите доминиращи вида имат еднакво проективно покритие, което дава основание за 
обособяване на отделно съобщество Picea abies–Vaccinium myrtillus+Calamagrostis 
arundinacea+Luzula sylvtica. Съобществата Picea abies-Vaccinium myrtillus са с относително най-
голямо участие. При тях често пъти има оформен и следващ мъхов фитоценотичен хоризонт. 
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Във всички части на иглолистния ценотичен комплекс, включен в границите на 
Национален парк Пирин има формирани съобщества с преобладаващо участие на обикновения 
смърч. В долната и средната част на иглолистния пояс съедификаторните видове са главно 
близките по екологични изисквания обикновен бук и обикновена ела. В ценозите с участието на 
обикновения бук в първия етаж, доминиращи видове са заешки киселец (Oxalis acetosella) и 
лазаркинята. В средните части на пояса в съобществата с участието на обикновената ела отново 
доминант в тревния синузий е Galium odoratum, като се увеличава и участието на европейския 
копитник (Asarum europeaum) и горската светлика. Сравнително малък е броят на смесените с 
бял бор съобщества. В зоната на горната граница на гората смесените ценози се образуват главно 
с участието на бялата мура, а на места има и навлизане на единични екземпляри от клек. Тук 
главен доминиращ вид в тревния синузий е черната боровинка. Описано е и съобщество с 
участие на сибирската смрика в приземния етаж със съдоминант черната боровинка. Общо взето, 
храсти под склопа на смърча се срещат рядко, главно сенкоиздръжливи видове като цитираната 
сибирска смрика, обикновеното бясно дърво (Daphne mezereum), обикновеният нокът (Lonicera 
xylosteum), а на по-влажните места, главно край потоците – и ивата (Salix caprea).  

Голяма част от видовете, които се срещат в тревния и храстовия етажи на съобществата 
на бялата мура и белият бор се наблюдават и при обикновения смърч. Интересен е фактът, че при 
теренните проучвания в смърчови съобщества беше установен редкият вид хойфелово 
плюскавиче (Silene heuffelii)– в района на х. Пирин и в района на Бъндерица. Този вид не се 
посочва за флората на Пирин. Анализът на информацията показва, че той е установяван 
неколкократно и от Н. Андреев (1993), но находките са останали неотразени. Някои от видовете 
като бадемолистната млечка, обикновеният здравец и от папратовите – орловата папрат 
(Pteridium aquilinum) образуват плътни микрогрупировки на открити и просветлени места. 

Съобществата на обикновената ела  (Abies alba)  
Тези съобщества представляват друг елемент на иглолистния ценотичен комплекс, макар 

с ограничена площ и донякъде преходен характер. В границите на Националния парк 
формираните фитоценози са от силно изразен полиедификаторен тип. Установен е само един 
моноедификаторен ценоз с доминиращи видове в тревния синузий горската светлика и мъжката 
папрат. Площта, заемана от съобществото е сравнително ограничена и е локализирана в 
северозападните гранични територии на парка. 

Изхождайки от биологичните и екологични особености на обикновената ела, 
образуваните смесени съобщества са напълно логични и закономерни. При теренните 
проучвания. бяха описани 15 такива съобщества, 7 от които са допълнителни в сравнение с 
посочените в паркоустроствения проект от 1993 год.  

Като основни съедификатори се очертават обикновеният смърч и обикновеният бук. 
Интересна особеност е, че при част от този тип съобщества няма добре обособен тревен етаж. 
Определени със съедификаторното участие на посочените по-горе два вида, са три събщества 
тип subnudum: Abies alba+Picea abies-subnudum; Abies alba+Fagus sylvatica-subnudum и Abies 
alba+Picea abies+Fagus sylvatica–subnudum. В четвъртото съобщество от типа subnudum освен 
обикновеният бук като съедификатор участва и белият бор. 

При останалите елови фитоценози, обособени с участието на обикновения смърч и 
обикновения бук в първия етаж, при формиране на тревния синузий основните доминиращи 
видове са обикновената светлика, горската светлика и черната боровинка. Общото проективното 
покритие на видовете от последния етаж е сравнително малко, но определено надхвърля 30% и 
дава основание за обособяване на отделни асоциации. 

Обикновената ела образува също така смесени ценози с белия бор, бялата мура и черния 
бор. Тези типове съобщества са с по-ограничено разпространение. Често пъти съедификаторите 
са повече от един, и то в сравнително еднакво количествено отношение, което определя 
описаните съобщества с разширена едификаторна структура. В тревния етаж не се наблюдава 
съществанена промяна на доминанатите. При някои ценози с участието на белия бор, като 
допълнителен вид със значимо присъствие в призимния етаж се включва горският вейник. 
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Около местността Яворова поляна - парков район Баюви дупки, е формирано съобщества 
от типа mixtoherbosa с едификатор обикновената ела и съедификатори обикновеният смърч и 
белият бор и заема сравнително голяма площ /около 18 ha/. 

Като цяло ценозите на обикновената ела имат разнообразен видов състав в първия етаж и 
сходен с другите типове иглолистни ценози тревен етаж. 

Съобщества на обикновения бук (Fagus sylvatica) 
Фитоценозите на обикновения бук (Fagus sylvatica), заемат сравнително ограничена 

територия от площта на Национален парк Пирин. Общият брой на установените растителни 
съобщества с участието на обикновения бук е 24 броя – с 6 повече от описаните от Николай 
Андреев през 1993 год.  

Като цяло броят на моноедификаторните фитоценози е малък – 6 на брой. Най-често 
доминиращи видове в тревния етаж са горската светлика и горската ливадина, по-рядко 
обикновената светлика (Luzula luzuloides) и чернеещата власатка (Festuca nigrescens). Към 
списъка на моноедификаторните съобщества посочени в паркоустроствения проект се добавя и 
Fagus sylvatica – subnudum. Съобществата от типа subnudum са добре обособени и най-широко 
застъпени в парков район Каменица около границата на парковата територия. 

По-голямата част от съобществата на обикновения бук са в климаксно състояние. 
Наблюдава се навлизане на иглолистни дървесни видове. В някои от съобществата се срещат 
едновременно бял бор, бяла мура, обикновен смърч и обикновена ела. При теренните проучвания 
в някои фитоценози с по-висока възраст на едификатора бе установено наличието на Lobaria 
pulmunaria (L.) Hoffm. Този представител на лишейната флора е индикатор за гори с ненамеса в 
тяхната структура поне от пет десетилетия. Тези соъбщества са изключително ценни от 
консервационна гледна точка поради разнообразния си състав и ненарушена структура. 

По-широко разпространение имат полиедификаторните съобщества. Преобладаващи са 
тези със съедификатор обикновената ела. По-рядко със значително участие в първия етаж се 
срещат белият бор, обикновеният смърч и бялата мура. Проективното покритие на тревния етаж 
в някои от случаите трудно достига 30 % и определянето на доминиращите видове при част от 
картираните ценози има условен характер. Преобладаващите видове в тревния синузий са най-
често типични сциофити - горска светлика, горска ливадина, горски вейник, дебрянка (Sanicula 
europea).  

При всички типове съобщества с основен едификатор обикновеният бук не се наблюдава 
формиране на храстов етаж. Възобновяването на голяма част от дървесните видове в 
полиедификаторните фитоценози е добро и има формиран значителен подраст. Като нов вид за 
флората на Пирин и единично срещащ се в някои от буковите съобщества около долната граница 
на парка се установи шестилът (Acer platanoides). Той е представен с единични индивиди и се 
среща изключително рядко.  

В тревния етаж се срещат типичните за буковите съобщества жълта мъртва коприва 
(Lamiastrum galeobdolon), луковичен зъбник (Cardamine bulbifera), горски здравец (Geranium 
sylvaticum), заешки киселец и др 

Освен главните фитоценози,в този височинен диапазон се срещат и някои по-слабо 
застъпени съобщества, които също имат своята роля във формирането на общия облик на 
растителността. Такива са напр. собществата на трепетликата (Populus tremula).  

В проучваните територии от Национален парк Пирин се установиха две съобщества с 
основен едификатор трепетлика. Обикновено видът заема освободени места в букови и смесени 
гори и се настанява в просветлените участъци. Двете описани асоциации са разположени в 
периферните части на парковата територия и заемат сравнително ограничени площи. 
Асоциациите са полиедификаторни, като при различните съедификатори има различия и в 
доминиращите видове. Съобществата Populus tremula+Salix caprea-Calamagrostis arundinacea са 
разположени по поречията на реките Каменица и Глвиница–парков район Каменица и 
притежават характерния видовия състав на крайречните съобщества. В първия етаж се срещат и 
единични бялборови дървета. Асоциацията Populus tremula+Pinus sylvestris–mixtohermosa е 
описана около Гущерова примка – парков район Синаница и засега е установена само в този 
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район на парка. Тревният етаж е разнообразен по видов състав и със сходно проективно покрите 
на видовете, поради което съобществото е определено от типа mixtoherbosa.  

Един по-особен, азонален тип съобщества са тези, формирани край речните течения. Тези 
съобщества са съставени от хигрофитни видове и като правило представляват тесни ивици край 
теченията на потоците и малките реки в планината. В повечето случаи площта им е незначителна 
и те дори не се обособяват като самостоятелни ценози, а се включват в състава на фитоценозите, 
разположени в непосредствена близост до тях. В тези крайпоточни съобщества преобладават 
следните видове: балканска паламида (Cirsium appendiculatum), мъхнат девесил (Heracleum 
verticillatum), унгарски див слънчоглед (Doronicum hungaricum), бяла чобанка (Petasites albus), 
водна росица (Parnassia palustris) различни видове от род Дзука (Juncus) и някои други видове, а 
по долината на р. Демяница, в иглолистния пояс на варовити терени е застъпен и локалният 
ендемит пиринска чобанка (Petasites kablickianus). Интересен факт е, че край потоците почти не 
се установяват върбови ценози. В редки случаи, в долната част на Парка се срещат единични 
индивиди от различни видове върби (главно ракита (Salix purpurea) и ива (Salix caprea)), 
придружени в редки случаи от зърнастец (Frangula alnus) но те не образуват даже 
микрогрупировки.  

СУБАЛПИЙСКИ ПОЯС 

Както е посочено по-горе, поясът на субалпийското редколесие и клеково-хвойновите 
формации е ясно разграничен от пояса на високостъблената гора, независимо, че на отделни 
места се наблюдава взаимно проникване на елементи от двата пояса, като например единичните 
индивиди от смърч, бяла и черна мура над границата на гората, а също групите от клек по 
осветени места в рамките на горските формации.  

Основна средообразуваща роля във височинния интервал 2000-2500 m има клекът (Pinus 
mugo).  

Анализът на неговите съобщества в известна степен е затруднен от пространственото им 
разположение и различното комбиниране на доминанти в рамките на един сравнително плътен 
масив. 

Описаните растителни съобщества са 12 на брой. Определени са допълнително още две в 
сравнение с описаните от Николай Андреев в паркоустроствения проект от 1993 год. Това са 
асоциациите Pinus mugo - Juniperus sibisrica - Nardus stricta и Pinus mugo - Vaccinium myrtillus + 
Vaccinium uliginosum. 

Във вертикалното разпределение на съобществата на клека се забелязва, че тези с 
доминиране на черната боровинка и горската светлика с присъствие на мъхове в приземния 
фитоценотичен хоризонт, заемат по-ниските части на клековия комплекс. С повишаване на 
надморската височина и в зависимост от изложението доминиращите видове се променят както 
по биологичен тип, така и по видов състав. В приземния етаж преобладават представителите на 
житните и киселите треви. С най-голямо участие е качулатата гъжва (Sesleria comosa) и картълът 
(Nardus stricta). В определени съобщества доминират синкавата гъжва (Sesleria coerulans) и 
скалната полевица (Agrostis rupestris), както и извитата острица (Carex curvula), като съдоминант. 

Формирани са три фитоценоза на клека с участието на сибирската смрика като 
доминиращ вид в приземния етаж в комбинация с различни съдоминанти. Този тип съобщества 
са разположени главно в средната и горната част на клековите формации. Забелязва се трайна 
тенденция към навлизането на сибирската смрика в клековата зона, там където структурата на 
едификатора не е хомогенна. За отбелязване е и фактът, че е налице много добро естествено 
възобновяване на клека и постепенното колонизиране от него на нови територии. 

По сипеите и скалите клековите комплекси не са компактни и се редуват със съобщества, 
формирани от тревни видове. Тази характерна структура се наблюдава в почти всички циркуси – 
Бъндеришки, Георгийски и др. При картирането в тези части на Националния парк са нанесени 
допълнително тези клекови ценози, които вече са оформили физиономичност и структура. 

Съобщества на сибирската смрика (Juniperus sibisrica) 
В пояса на субалпийското редколесие и в прехода към алпийската зона много съществена 

роля играят съобществата формирани от сибирската смрика (Juniperus sibirica). 
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При направеното сравнение с посочените в паркоустроствения проект и описаните при 
теренната работа ценози  се установиха девет допълнителни. В тях има различно участие и 
комбиниране на някои от доминиращите видове описани от Николай Андреев, както и такива с 
преобладаване на картъла и мощната власатка като основни и единствени доминанти. 

Хвойновите формации заемат една значителна площ от високите части на парковата 
територия. Екологичните особености на сибирската смрика позволяват нейното активно 
приспособяване и навлизане в нови територии, което води до смяна на облика на обширни 
площи в Националния парк. 

Мозаечната структура на хвойновите комплекси, особено в по-ниските части, позволява 
на друг храстов вид – балканския зановец, да играе доминираща роля. Описаните с негово 
участие асоциации са две на брой. Първата е без участие на други доминиращи видове и заема 
главно просветлени места в горски участъци. При второто съобщество балканският зановец има 
по-скоро съедификаторна роля, като участие взимат мощната власатка и картъла, и има по-
ограничено разпространение. Присъствието на балканския зановец в тази зона има в повечето 
случаи вторичен характер. 

В периферията на субалпийската зона и на по-ниските била най-масово са 
разпространени съобществата с доминиране на черната и синята боровинка. По-често срещана е 
асоциацията Juniperus sibirica-Vaccinium myrtillus. Участието на двете боровинки в комбинация 
се наблюдава на ограничени площи и то главно на наклонени терени с южно и югозападно 
изложение. Най-обширна по площ асоциация от този тип бе установена в района на връх 
Говедарника, парков район Каменица. По посока на високите билни части постепенно синята 
боровинка заема доминираща роля. Често като съдоминант на ерикоидните храстчета се явяват 
мощната власатка и къдравата овесица (Lerchenfeldia flexuosa). 

Част от традиционно използваните в миналото пасища сега са заети от съобществата на 
сибирската смрика при доминиране на качулатата гъжва, картъла и обикновената полевица 
(Agrostis capillaris) в различни комбинации между тях. Често пъти е трудно да се определи 
еднозначно преобладаващата роля на някой от посочените тревисти видове, което води до 
описване на полидоминантни съобщества със сложен състав.  

Добре оформени са някои монодоминантни асоциации като: Juniperus sibirica-Festuca 
valida, Juniperus sibirica-Nardus stricta, Juniperus sibirica-Festuca nigrescens, Juniperus sibirica-
Sesleria coerulans, Juniperus sibirica-Sesleria comosa. Последната асоциация има преобладаващо 
представявне на парковата територия в сравнение с останалите монодоминантни съобщества. 
Интересен е фактът, че растителното съобщество Juniperus sibirica-Nardus stricta също заема 
значими площи, най-често по билни заравнености, а не фигурира в описаните в 
паркоустроствения проект от 1993 год. За изминалия почти осем годишен период ясно се вижда, 
че картълът е заел основна и важна доминираща роля, а и смриката е навлязла в нови пасищни 
територии. Тази тенденция се налага трайно не само за Пирин, но както сочат данните, и за други 
наши планини. 

Съобщества на балкански зановец (Chamaecytisus absinthioides) 
Важна част от фитоценотичния комплекс са и съобществата, образувани с 

едификаторното участие на балканския зановец (Chamaecytisus absinthioides). Забелязва се много 
активно навлизане на вида в откритите пространства в горските масиви и образуваните просеки. 
Освен растителната асоциация Chamaecytisus absinthioides-Festuca nigrescens+Agrostis capillaris, 
описана он Николай Андреев, се установиха още четири: Chamaecytisus absinthioides, 
Chamaecytisus absinthioides-Calamagrostis arundinacea+Deshamptia caespitosa, Chamaecytisus 
absinthioides- Calamagrostis arundinacea+Festuca valida и .  

С най-широко разпространение е асоциацията с доминиращи видове - черенещата 
власатка и обикновената полевица. Ценозите от този тип се срещат в почти целия иглолистен 
комплекс в просветлените участъци и на местата на образуваните ветровални петна. Често в тези 
места се установяват и мозаечно разположени петна на петнистата звъника (Hypericum 
maculatum). При подобни условия се развиват и съобществата с участието на горския вейник, 
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туфестата пластицата (Deschampsia caespitosa) и мощната власатка. Заетите от тях площи са 
сравнително малки и най-често са формирани на места на бивши ветровали.  

С много голяма плътност е съобществото формирано самостоятелно от балканския 
зановец в района на Добринишкия лифт и заема значителна част от образуваната просека. В 
същата част на парковата територия около Безбожка поляна – парков район Безбог, се 
наблюдават съобщества с доминиращото участие на вида при асоциация формирана от 
обикновената смрика. Подобни фитоценози се наблюдават и в по-ниските части на Кози рид, 
парков район Каменица. Макар и все още да заемат ограничени площи, съобществата на 
сибирската смрика и балканския зановец показват определена тенденция към разширяване и 
изместване на някои тревни ценози. Подобни новобразувани микрогрупировки се установяват и 
около пожарището над хижа Пирин, където като допълнителни елементи се включват 
теснолистната върбовка и дълголистният лопен (Verbascum longofolium ssp. pannosum). 

Тревни растителни съобщества 
Съобщества на картъла (Nardus stricta) 
Важен елемент на субалпийския пояс са формациите на тревните ацидофилни видове. 

Най-обширни площи заемат съобществата на картъла (Nardus stricta). Тези съобщества в по-
голямата си част са с вторичен характер и са заели територии на бивши клекови формации и 
иглолистни гори. Съществена част от тези фитоценози са формирани на мястото по-
разнообразни тревни съобщества, възникнали след опожаряването или изсичането на първичната 
растителност. Тъй като картълът е значително по-устойчив на утъпкване, постепенно в резултат 
на интензивната паша тревният състав е обеднявал по посока на доминиране на вида.  Описани 
са 5 асоциации с основен едификаторен вид картъла, като едната от тях е монодоминантна. 
Асоциацията Nardus stricata е най-добре предствена в района на Малко спано поле, където заема 
значителна по площ територия. В тази част от парковата територия, чистият фитоценоз на 
картъла дава основния облик на субалпийската зона. Останалите 4 асоциации са сравнително 
равномерно разпределени във високите части на парка. На билните заравнености с по-ниска 
надморска височина и в някои от пасищните тертории се среща асоциацията Nardus stricta-
Sesleria comosa. Често се забелязва постепенен преход във видовия състав и при промяната на 
релефа и влагата, доминираща роля заема качулатата гъжва.  

В по-високите части, на по-ограничени площи са разположени другите две съобщества на 
картъла със съответно участие на броловата власатка (Festuca airoides) и скалната полевица 
(Agrostis rupestris). При фитоценозите с участие на броловата власатка, също с промяната на 
условията на средата се забелязва преход към смяна на едификаторния с доминиращия вид. При 
ценозите с присъствие на скалната полевица се наблюдава промяна на съобществото като цяло и 
формиране на нейни собствени фитоценози. 

Съобщества на качулата гъжва (Sesleria comosa) 
Качулата гъжва формира най-голям брой – общо 10 и с най-широко разпространение 

тревни растителни съобщества. Тези съобщества заемат по-сухите, открити пространства във 
висока част на парка. Едното от тях е с монодоминантна структура и има преобладаващо 
представяне в откритите части на парковата територия. Също с широко разпространение са и 
съобществата Sesleria comosa – Nardus stricta и Sesleria comosa-Agrostis rupestris. Последното е 
разпространено на големи площи главно върху по-стръмни и каменисти терени. Често пъти 
съотношението между качулатата гъжва и картъла е почти еднакво, което прави определянето в 
някои територии на съобществото Sesleria comosa – Nardus stricta условно.С по-ограничено 
разпространение са съобществата където съдоминанти на скалната полевица са Juncus trifidus и 
Campanula alpina. В някои от ценозите разнообразието на растителни видове е сравнително 
голямо и се обособява тип mixtoherbosa.  

Съобщества на мощната власатка (Festuca valida) 
На част от склоновете в субалпийската зона с преобладаваща южна компонента и на 

малки площи, главно между съобществата на сибирската смрика са разположени фитоценозите 
на мощната власатка (Festuca valida). Описани са 7 асоциации на вида, като едната от тях е 
монодоминантна. В по-сухите и по-ниски части на склоновете, както и на заравнени участъци, са 
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представени съобществата: Festuca valida, Festuca valida – Lerchenfeldia flexuosa и Festuca valida-
Nardus stricta. Част от тях се срещат и в иглолистния ценотичен комплекс, около горната граница 
на гората в просветлени места. Главно в просеките и ветровалните петна, където сибирската 
смрика и балканския зановец са формирали неравномерна структура на съобществата, има петна 
заети от ценозите на мощтната власатка. На по-влажните места и там където по склоновете има 
мозаично овлажняване се разполагат фитоценозите на Festuca valida с участието на триделната 
дзука (Juncus trifidus), вечнозелената острица (Carex sempervirens), клинолистната иглика 
(Primula minima). Съобществата са ограничени по площ и също формират мозаечна структура. 
Като съдоминиращ вид в асициацията Festuca valida-Juncus trifidus+Jоvibarba heuffelii се явява 
нежита (Jоvibarba heuffelii), който е включен в Червената книга на България. Съобществото е с 
ограничено разпространение и поради факта, че съдържа вид с консервационен статус, както и 
ендемичен вид (Festuca valida) следва да бъде приоритизирано. Като цяло фитоценозите на 
мощната власатка, поради ендемизма на едификатора, трябва да заемат по-специално място при 
картирането на растителните съобщества и зонирането на парковата територия. Този тип 
растителни съобщества имат важно значение не само поради ендемичния си характер, но и 
поради факта, че част от тях са в пасищни територии. Натоварването на съобществата към 
настоящия момент е в нормалните граници и тяхните размери и стабилност не са застрашени. 

Съобщества на туфестата пластица (Deschampsia caespitosa) 
С ограничена площ са и съобществата на туфестата пластица (Deschampsia caespitosa). 

Разположени са главно около торфищитните комплекси, във влажни ливади на заравнени 
участъци и край поточните места. Разпространението им има равномерен характер и е тясно 
свързано с условията на средата. Описаните асоциации са 5, като отново едната е 
монодоминантна. Най-добре съобществото Deschampsia caespitosa е представено на 
преовлажнени места в пасища и ливади. Заема малки площи, но тъй като рязко се отличава по 
физиономичност от останалата растителност се обособява като отделна асоциация, а не се описва 
като микрогрупировка. Такива съобщества са картирани в района на Малко спано поле и Безбог.  

Фитоценозите на туфестата пластица с участието на кисели треви като доминиращи 
видове са най-добре представени край поточните места и край торфищата. Установени са две 
асоциации с участието на представители на род Острица (Carex): Deschapsia caespitosa – Carex 
nigra и Deschapsia caespitosa – Carex distans. Първата асоциация с участие на черната острица 
(Carex nigra) е картирана в района на Спанополски езера, край потоците извиращи от тях и в 
района на връх Говедарника. Втората асоциация с участието на разреденокласната острица 
(Carex distans) е описана в района на Безбожки превал в преовлажнени микропонижения. 

Съобществата с участието на картъла и чернеещата власатка са най-често разположени 
на влажни места в по-ниските части на субалпийския пояс и периферните части на горския 
комплекс. Двата вида имат променлива роля като доминанти, а често пъти участват равностойно 
при формирането на съобществото. 

Съобщества на чернеещата властка (Festuca nigrescens) 
Съобществата на чернеещата власатка (Festuca nigrescens) са разпределени относително 

равномерно по парковата територия, като се включват като елемент, както на безлесната зона, 
така и в горския комплекс. Описани са 3 растителни съобщества на чернеещата власатка, като 
всичките са с участие на други видове. С най-широко разпространение е асоциацията Festuca 
nigrescens-Nardus stricta. Тя заема обширни територии в ниската част на субалпийския пояс и 
навлиза в откритите и просветлени пространства на иглолистния пояс. Съобществото е типично 
за пасищните територии и заема по-голямата част от тях. На открити места в бялмуровите и 
отчасти в смърчовите екосистеми, фитоценоза също има преобладаващ характер, отнесено към 
другите типове тревни съобщества. 

С по-слабо разпространение е съобществото Festuca nigrescens-Agrostis capillaris. 
Характерно е за откритите части на бялборовите масиви и се среща главно около пътищата и 
просеките. Заема по-обширни територии в района на връх Шаралия, парков район Синаница. 

Ценозите с участието на качулатата гъжва и скалната полевица също имат ограничено 
разпространение и покриват малки територии. Срещат се в по-ниските части на субалпийския 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на  
План за управление на НП Пирин 

пояс и имат донякъде преходен характер. Постепенно с повишаването на надморската височина 
качулатата гъжва измества чернеещата власатка и заема доминиращата роля. 

Съобщества на обикновената полевица (Agrostis capillaris) 
Растителните съобщества формирани от обикновената полевица (Agrostis capillaris) 

заемат поляните и естествено откритите пространства в горските екосистеми. Площите, които 
заемат са малки и разпокъсани и зависят от характера на средата. Основно ценозите на 
обикновената полевица се срещат във формациите на бялата мура, белия бор и смърча. Описани 
са 5 асоциации, като едната е монодоминантна. Асоциациата Agrostis capillaris е картирана на 
малки площи, главно в периферните райони на парковата територия. Разположена е на малки 
полянки и естествено отворени котли в смесени гори. Почти същото е пространственото 
разположение на асоциацията Agrostis capillaris – Festuca heterophylla. И двата вида, формиращи 
съобществото са типични горски видове и разпространението на така образувания ценоз е съвсем 
закономерно.  

В перферията на горските екосистеми, също на просветлени участъци се срещат 
асоциациите Agrostis capillaris-Festuca nigrescens+Galium verum и Agrostis capillaris-Nardus 
stricta. Първото от посочените съобщества заема открити пространства главно в бялмуровите 
екосистеми и на места покрива значителни площи. По-рядко ценоза присъства в 
пространствената структура на бялборовия ценотичен комплекс. Вторият фитоценоз се формира 
около горната граница на гората и на места се включва между съобществата на сибирската 
смрика. Може да се срещне и при по-ниска надморска височина, главно около ниските била, 
където отново се включва между ценозите на смриката. 

Съобщества на горския вейник (Calamagrostis arundinacea) 
С участието на горския вейник (Calamagrostis arundinacea) бе установено само две 

съобщества, обхващи ограничени и разпокъсани територии в периферните части на гората. Като 
доминиращ вид във фитоценоза се явява черната боровинка. Самото обособяване на 
самостоятелно съобщество Calamagrostis arundinacea-Vaccinium myrtillus има донякъде условен 
характер. Изхождайки от екологичните особености на едификатора, установяването на 
фитоценоза на ограничени открити пространства е времененно и преходно. Комбинацията от 
двата вида като доминанти в тревния синузий е типично за горските съобщества при различни 
едификаторни видове и има преобладаващо присъствие на цялата паркова територия. С по-
ограничено разпространение е вторият обособен ценоз, където като съедификаторен вид се 
включва и къдравата овесица. 

Егречни съобщества 
Тези съобщества са обособени за пръв път от W. Turill (1928), който ги смята за типични 

за високите планини на Балканския полуостров, където традиционно е развивано интензивно 
животновъдство. Обикновено те заемат сравнително малки площи и са резултат от 
концентрирано присъствие на домашни животни. Разположени са главно в субалпийския пояс, 
като рядко се срещат и в долната част на алпийския пояс. На картата те са означени общо като 
егречни съобщества, но между тях се установяват и някои разлики. В по-голямата част от 
случаите в тези съобщества доминират дълголистният лопен (Verbascum longifolium ssp. 
pannosum) и алпийският лапад (Rumex alpinus). Обикновено като съдоминанти в различни 
съобщества участват чемериката (Veratrum album), понякога Deschamptia caespitosa. На отделни 
места са формирани микрогрупировки от пясъчна пача трева (Polygonum arenastrum), врязана 
бударица (Galeopsis bifida), чувен (Chenopodium bonus-henricus) и други подвижни и рудерални 
видове. Егречните съобщества вероятно в миналото са заемали по-големи площи, но с 
намаляване интензивността на пасищното животновъдство във високопланинските части 
постепенно тези съобщества стават обект на реколонизация от страна на коренната растителност. 

 
АЛПИЙСКИ ПОЯС 

Съобществата в алпийския пояс на Пирин се характеризират с изключително 
разнообразие. Определящи за това разнообразие са микроусловията на средата, определени от 
основната скала, изложението и релефните форми, както и водният режим на микрохабитатите. 
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Това голямо разнообразие е предпоставка за съществуването на различни микрогрупировки 
върху много малка площ. Описанието на такива микрогрупировки е много трудоемко, но не е 
сложно. Извънредно сложно е, обаче, включването им в състава на растителните асоциации. 
Андреев (1993) въвежда за практическите цели на паркоустройствения проект категорията 
“серия от съобщества”. Тази категория отразява мозаечната структура на растителните 
групировки, доминирани от различни, най-често психрофилни и криофитни видове, като 
различните представители на родовете Каменоломка  (Saxifraga), Оклоп (Androsace), Мишовка 
(Minuartia), Острица (Carex), Власатка (Festuca), Дзука (Juncus), Гъжва (Sesleria) и др.  

Предполага се, че психрофилната и олиготермна растителност на планините на 
Балканския полуостров, вкл. и Пирин, по време на Плеистоцена е заемала по-големи територии и 
е била свързана с растителността на другите южноевропейски високи планини. В резултат на 
естественоисторическите процеси, главно миграцията на растителните видове от север към юг и 
обратно, и от по-голяма към по-малка надморска височина и обратно по време на заледяванията 
и в следледниковите периоди, по високите планини на Балканите е формирана много 
специфична флора и растителност. Посочените процеси са довели до алопатрично 
видообразуване и поради това процентът на ендемичния компонент във флората и 
растителността на тези планини, вкл. на Пирин е много висок. Смята се, че растителността на 
Пирин е повлияна в по-слаба степен от антропогенната дейност в сравнение с другите 
аналогични планини от южна Европа (Mucina et al.,1990). Поради това тази растителност е по-
разнообразна, по-силно диференцирана и има по-висока консервационна стойност.  

Поясът на алпийската растителност е разположен най-общо над 2300 m н.в. Съвсем 
закономерно в този пояс преобладават съобществата на микротермни и криофитни видове. Те 
формират първия тип съобщества – хетерогенни ценози на каменисти и скалисти места, по 
сипеи, около снежни преспи и в скални пукнатини. В тях е застъпен в голяма степен 
ендемичният компонент. Вторият тип съобщества – на сравнително хомогенните тревни ценози, 
съставени главно от житни, е по-слабо застъпен.  

Хетерогенните ценози са изградени от голям брой видове, като техният характер е 
различен в зависимост от микроусловията на средата. Представени са изключително 
разнообразни комбинации, които са силно динамични и варират в резултат на специфичното 
комбиниране на факторите на средата (едафични, температурни и влажностни).  

Много характерни за алпийския пояс, макар и ограничени по площ са ценозите на 
дребните храстчета сребърник (Dryas octopetala) и мрежолистна върба (Salix reticulata). Тези 
видове са типични калкофити и се срещат главно в северната част на Парка. Сравнително плътни 
микрогрупировки от Salix reticulata има формирани по северните склонове на вр. Синаница и във 
Вихренския дял, а съобществата на Dryas octopetala са локализирани главно във Вихренския дял. 
Често като съпътстващ елемент в тези съобщества участват апенинско плюскавиче (Potentilla 
appenina ssp stojanovii), високопланински родакс (Rhodax alpestris), пиринска мащерка (Thymus 
perinicus),  клинолистен игловръх (Alyssum cuneifolium) и др.  

Много редки са ценозите на тревистата върба (Salix herbacea). Този вид се среща 
изключително по силикатни терени.  

Растителността по скалите варира главно в зависимост от изложението. Тя е съставена от 
изключително разнообразни отворени скални групировки, в които участват голям брой видове. 
Широко са застъпени представителите на род Каменоломка (Saxifraga), представени от 
трипръста каменоломка (S. tridactylites),  жлезиста каменоломка (S. adscendens), арктична 
каменоломка (S. oppositifolia), македонска каменоломка (S. ferdinandi-coburgii), мъховидна 
каменоломка (S. bryoides) и др. В скалните групировки участват също кръглолистна камбанка 
(Campanula rotundifolia), пиринска мащерка (Thymus perinicus), алпийска мишовка (Minuartia 
recurva), Potentilla appenina ssp. stojanovii, Primula minima, туфест оклоп (Androsace villosa), 
неравнолистно еньовче (Galium anisophyllum), Rhodax alpestris, полски окситропис (Oxitropis 
campestris), урумов окситропис (O. urumovii), безстъблено плюскавиче (Silene acaulis), 
дребнолистен карамфил (Dianthus microlepis), пиринска гъшарка (Arabis ferdinandi-coburgii), 
паричколистно великденче (Veronica bellidioides), по-рядко келерово великденче (Veronica 
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kellererii), някои папрати като магданозена папрат (Cystopteris fragilis), къдрава    криптограма 
(Cryptogramma crispa), нацепенолистно изтравниче (Asplenium fissum) и много други.  

На места по стръмните склонове по малки площадки се създават условия за натрупване 
на малко количество почвен ситнозем. В такива микрохабитати се настаняват различни видове, 
много от които с консервационно значение. Често по варовитите склонове се срещат Saxifraga 
oppositifolia, Saxifraga ferdinandi-coburgii, Arabis ferdinandi-coburgii, пиринско зеле (Brassica 
jordanoffii), Alyssum cuneifolium, грациозна аубриета (Aubrieta gracilis), пирински мак (Papaver 
degenii), пиринска ливадина (Poa pirinica), високопланинско лъжичниче (Armeria alpina)и др.  

Присъствието на растителния компонент върху сипеите е слабо – в повечето случаи 
съобществата заемат по-малко от 10 % от площта. Микрогрупировките тук имат характер на 
отделни туфи, закрепени на местата с наличие на някакъв стабилизиран субстрат. Обикновено 
видовият им състав е по-беден. Срещат се пълзящо омайниче (Geum reptans), Armeria alpina, 
скална кернера (Kernera saxatilis), редица представители на род Saxifraga,  алпийски 
плеуротеропирум Pleuropteropyrum undulatum, много рядко на силикатни терени Salix herbacea, 
Sibbaldia procumbens и др.  

Участъците с достатъчен и относително стабилизаран почвен слой са заети от фрагменти 
на различни ценози на житни и кисели треви. Някои от съобществата са същите както в 
субалпийския пояс. Такива са например ценозите на качулатата гъжва, отчасти и на броловата 
власатка. Sesleria comosa и Sesleria coerulans заемат по-ниските части. По-нагоре те се заместват 
главно от Festuca airoides. Описаните съобщества на Festuca airoides са 9 на брой, като в тях 
участие освен гъжвите взимат и представителите на остриците. По билата са разположени 
съобществата на ендемичните видове рилска власатка (Festuca riloensis), по-рядко малка 
пиринска власатка (Festuca pirinica). Рилската власатка образува ценози най-често с участието на 
извитата острица. Ценозите на последния вид са разположени равномерно по стръмните 
склонове и в близост до билните части. Досега в този пояс са обособени по 6 фитоценоза на 
рилската власатка и скалната полевица и три – на извитата острица. По-рядко се срещат ценози с 
участие на планинска камбанка (Campanula alpina), Dianthus microlepis, тройноликтно прозорче 
(Potentilla ternata), пълзящ бял смил (Omalotheca supina) и др. В по-редки случаи от 
субалпийския пояс се изкачва и Nardus stricta.  

 
Фитоценози на влажни и заблатени места и във водни басейни.  
Екосистемите, свързани с наличието на голямо количество влага, имат азонален характер. 

Те могат да се срещнат във всички пояси. Тези, разположени в горския пояс, са коментирани по-
горе и те не се различават същствено от подобните съобщества в другите наши планини. По-
характерни са хигрофитните и ходрофитните съобщества в субалпийския и алпийския пояс на 
Националния парк.  

Те се разполагат около малките потоци и влажни места, както и около 
високопланинските езера. Най-често около изворите и по-малкиите потоци в субалпийския пояс 
се образуват съобщества, съставени от Heracleum verticillatum и  Cirsium appendiculatum, по-
рядко широколистна пушица (Eriophorum latifolium), крайречна горва (Cardamine rivularis) и др. 
В близост до тях се разполагат микрогрупировки на тинтявов живовляк (Plantago gentianoides), 
Parnasiia palustris, на по-каменистите места – и на звездиста каменоломка (Saxifraga stellaris) и 
дребно плюскавиче (Silene pusilla).  

Около малките езера и заблатявания съставът е по-различен. Тук преобладават 
различните представители на род Carex, като Carex nigra и Carex distans. Среща се обикновено 
като обособен пояс туфестия пухонос (Trichophorum caespitosum).  

В рамките на малките планински езера преобладават съобществата на водно лютиче 
(Ranunculus aquatilis),  теснолистна ежова главичка (Sparganium angustifolium) или комбинация 
от двата вида. Твърде интересни са и съобществата на редките видове езерен шилолист (Isoetes 
lacustris) и водна шилолистка (Subularia aquatica). Първият вид се среща в доста повече езера, 
отколкото са посочени в литературата, а вторият вид образува само микрогрупировки.  
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ПЪРВА ОЦЕНКА 

 
1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
1.21.1. Уязвимост 

І. Флора  
 
водорасли-средна 
Водорасловата флора се влияе от замърсяването на водните басейни. 
 
мъхове-средна 
Мъховата флора се влияе от промяна на водния режим. 
 
висши растения – средна 

 Уязвими са главно видове с добра декоративна стойност или популярни с лечебните си 
качества, чиито популации са ограничени и числеността им намалява. Обект на интерес от 
страна на туристите главно са еделвайсът /Leontoprdium alpinum/, пиринския мак /Papaver 
degenii/, златовръх /Rhodiola rosea/, беладоната /Atropa belladonna/.  
 
Мерки: 1. Опазване на находищата на тези видове и строг контрол от страна на парковата охрана. 
 2. Обучение на парковата охрана по разпознаване на консервационно значими видове и 
по прилагане на законодателната рамка за ефективно действие на забранителните режими. 
 3. Работа от страна на ДНП за повишаване на образоваността на туристите и начин на 
поведение в парка, съгласно неговите режими и статут. 
  
 ІІ. Растителност 
 
 горски съобщества в границите на парка– средна 

Основни заплахи от естествен характер по отношение състоянието и структурата на 
горските съобщества са пожарите, лавините и ветровалите. Те имат спорадично естество и 
въздействието им в територията на парка е на относително малки и локализирани участъци. 

По отношение на антропогенното въздействие, потенциална заплаха са незаконните сечи 
и умишлените пожари възникнали в границите на парка. Сериозни проблеми от подобен 
характер в рамките на защитената територия към момента на изготвянето на плана за управление 
не са установени. 
 

горски съобщества в прилежащите на парка територии – висока 
  Изключително сериозен е проблемът обаче с незаконното добиване на дървесина от 
прилежащите паркови територии, особено в границата на парков район Баюви дупки-
Джинджирица и ДЛ Разлог. Тук оценката за уязвимостта на горските екосистеми е висока. 
Незаконните сечи са придобили нерегулируем характер, извеждат се безогледно, на терен се 
оставят “високи” пънове и възможността за възникване на каламитети е много голяма. Това 
неминуемо ще окаже въздействие и върху горските екосистеми в периферията на парка. 
 
Мерки: 1. Постоянна охрана от страна на парковите служители в периферните зони на парковата 
територия, където се водят дърводобивни мероприятия, независимо от тяхната законност и 
характер. 
 2. Ангажиране с разрешаването на проблемите с незаконния добив на дървесина на 
всички отговорни институции на национално и регионално ниво. 
 3. Търсене на обществена подкрепа от страна на ДНП за решаване на проблемите с 
незаконния добив. 
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 тревни и храстови съобщества – средна 
 Състоянието на тревните ценози е относително добро. На определени ограничени 
територии се наблюдава навлизането на вторична храстова растителност, вследствие намалялата 
или пълната липса на паша. 
 
Мерки: Регламентиране на териториите за пашуване и редуване на пасищата. 
 
1.21.2. Рядкост 

І. Флора  
 
водорасли-ниска 
От водараслите осем вида се срещат само на Пирин, отнесено към водорасловата флора 

на България. Един вид - Cylindrospermum urumoffii е ендемичен вид. 
 
мъхове-ниска 
Мъховата флора не се отличава с голям брой консервационно значими видове. Един вид 

е включен в Бернската конвенция /Buxbaumia viridis/и два вида в Приложение ІІ на Директивата 
за опазване на дивата флора и фауна и нейните местообитания /Buxbaumia viridis и Dicranum 
viride/. 

 
висши растения – висока 

 Пирин е една от териториите с най-висок брой на редки, защитени и ендемични видове, 
сравнено в национален мащаб. Броят на локалните ендемити /18 вида/ и на редките растителни 
видове /103 вида/ е изключително висок. 
 

ІІ. Растителност 
 

горски екосистеми в границите на парка– висока 
В територията на НП Пирин се съхраняват най-значимите ендемични съобщества на 

територията на страната, както по отношение на едификаторните видове /черна и бяла мура/, 
така и по отношение на доминантите. 

 
тревни и храстови съобщества – висока 
В състава на тревните и храстовите съобщества броят на ендемичните видове, също е 

изключително голям. При тревните съобщества се набюдава наличие на голям брой редки и 
защитени растителни видове. Установени се синтаксони с изцяло ендемична вертикална 
структура /балкански зановец-мощна власатка/ или монодоминтни синтаксони от редки видове 
/пиринска власатка/. 
 
 
1.21.3. Естественост 

І. Флора  
 
водорасли-висока 
 
мъхове-висока 
 
висши растения –висока 

 Естествеността на флората е висока. На малки и ограничени площи, главно около 
туристическите центрове се наблюдават незначителен брой антропофитни и рудерални видове. 
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ІІ. Растителност 
 
 горски екосистеми в границите на парка– висока 
 Естествените горски комплекси са преобладаващи на територията на НП Пирин. 
Монокултурите са сравнително малко и са главно от местни видове. Намират се в много добро 
състояние. Наличието на неместни дървесни видове е мнаго малко и с ограничено 
разпространение /дуглазка, кедър и салкъм/. 
 
Мерки: 1. Постепенно отстраняване на неместните видове и подмяната им с местни, подходящи 
за условията на месторастене. 
 

тревни и храстови съобщества – средна 
Наличие на формирани вторични тревни и храстови съобщества вследствие на 

антропогенна намеса или природни фактори. Като заети площи са почти равностойни на 
естествените тревни екосистеми. 
 
1.21.4. Типичност  

І. Флора  
 
водорасли-ниска 
Представителите на водорасловата флора на Пирин са разпространени и извън България. 
 
мъхове-ниска 

 Представителите на мъховата флора са типични за страната. 
 
 висши растения – средна 
 На територията на парка са установени около 1300 вида висши растения, които в 
преобладаващата си част са типични за региона и условията на месторастене. 
 

ІІ. Растителност 
 

 На територията на парка се съхраняват растителни съобщества в по-голямата си част 
типични за региона и за растителността на нашите планини. Наличните представители на 
висшата флора също са типични за условията на месторастене и за региона. 
 
 горски екосистеми в границите на парка– висока 
 Горските растителни комплекси са типични за условията на месторастене и средата. В 
границите на парка се съхраняват типичните за региона горски екостеми. 
  

тревни и храстови съобщества – висока 
 Тревните и храстовите съобщества като цяло са типични за високите части на повечето 
наши планини. Видовете включени в тях са характерни за региона. 
 
1.21.5. Размери 

І. Флора  
 
водорасли-висока 
Територията на парка и резерватите са достатъчни по площ за опазването на видовете. 
 
мъхове-висока  
Площта на защитените територии отговарят на изискванията за опазване на мъховата 

флора. 
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висши растения – висока 
Консервационно значимите видове са разпространени главно във високопланинската част 

на парка и резерватите и така съществуващите граници, предполагат добро опазване и 
съхраняване на видовете. По-малка част от консервационно значимите видове са разпространени 
в горските ценози и по-ниските части на парка. Териториите са достатъчно обширни по площ за 
изпълнение на основните им функции и предназначение. 

 
 ІІ. Растителност 
 
 горски екосистеми в границите на парка– висока 
 В границите на националния парк се съхраняват едни от най-обширните естествени 
горски комплекси в страната. Горските съобщества заемат преобладаващо територии от парка и 
резерватите в него. Площта на парка и резерватните територии към настоящият момент 
отговарят на целите на защитените територии. Проблем представляват прилежащите територии 
около парка в границите на паркови райони Вихрен и Баюви дупки – Джинджирица. Тези 
територии трябва да се поставят под специален режим на управление и охрана, при 
необходимост да се включат в границите на парка, с оглед по-доброто им опазване и 
възстановяване. 
 
 тревни и храстови съобщества – средна 
 Този тип съобщества заемат обширни територии от високата част на парка и резерватите. 
Количеството на заетите площи и установените режими са достатъчна предпоставка за тяхното 
опазване. 
 
 скални растителни съобщества - висока 
 Скалните растителни съобщества съхранени на теритрорията на парка са едни от най-
многобройните и най-значими по размери в национален мащаб. Те заемат една значителна част 
от висопланинските територии на парка и двата резервата. 
 

1.21.6. Биологично разнообразие - висока 
 Установените растителни съобщества са общо 260 на брой, от които 155 на брой са 
съобществата, формирани с едификаторната роля на дървесните видове. Този брой е достатъчно 
показателен за многообразието на синтаксоните, част от които ендемични. Видовото 
разнообразие в самите ценози е високо. Броят на установените представители на висшата флора 
в границите на парка е около 1300 вида. От тях консервационно значими са общо 149 вида и 
подвида. Национален парк Пирин е територия с висока степен на биологично разнообразие 
отнесено като цяло към страната и останалите наши планнини. Представителите на нисшата 
флора също са разнообразни. Общият брой на мъховете е 329 вида, а на водораслите 165 вида. 
Ролята на парка за опазването и съхраняването на това растително многообразие е висока и в 
европейско и световно измерение. 
 
 1.21.7. Стабилност и нестабилност 

І. Флора  
 
водорасли-средна 
Влияят се от водния режим. 
 
мъхове-средна 
Слабо са повлияни от промените във водния режим. 
 
висши растения – средна 
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Оценен като цяло флорният комплекс се намира в стабилно състояние. Нестабилни са 
популациите на определени видове с висока консервационна стойност като еделвайса, 
златовръха, някои мъхове. При някои от видовете тази нестабилност има естествен характер, 
вследствие на промяна на условията на средата. При други видове причините са от чисто 
антропогенен характер. 

 
Мерки: 1. Подобряване охраната на популациите от тези видове. 

 2. Ограничаване на турстическия поток в близост до находищата на консервационно 
значими видове с нестабилни и уязвими популации. 
3. Извършване на подходящи реинтрудуктивни дейности от страна на ДНП за 

възстановяване и стабилизиране на част от находищата на растителните видове в критично 
състояние. 
 
 ІІ. Растителност 
 горски екосистеми в границите на парка– средна 
 Горските растителни съобщества са в относително стабилно състояние - с типичен видов 
състав и оптимална структура. Въздействащите фактори върху стабилността са главно от 
природен характер – лавини, ветровали, естествено възникнали пожари. 
 

горски екосистеми в прилежащите на парка територии – ниска 
Горските екосистеми в прилежащите територии, особено в северните гранични части на 

парка са силно разстроени вследствие антропогенна намеса. Структурата им е силно нарушена от 
безразборната сеч и изваждане от насажденията на индивиди, отговарящи на определени 
сортиментни изисквания. Нарушен е видовият състав и възрастовата структура на насажденията. 

 
Мерки: 1. Незабавно почистване на сечищата и извършване на възстановителни мероприятия. 

2. Поставяне на прилежащите паркови територии под специален режим на управление. 
 
 тревни и храстови съобщества – средна 
 Тревните и храстовите съобщества са относително стабилни. В част от тях протичат 
вторични сукцесионни процеси, които са следствие от антропогенна намеса. 
 
 съобщества на преовлажнени тертории – ниска 
 Торфените комплекси и съобществата на влажни терени са нестабилни и силно повлияни 
от промяната във водния режим. Наблюдава се промяна на видовия състав от хигрофилни към 
хигромезофилни и мезоксерофитни видове. 
 
Мерки: 1. Пълна и точна идентификация на този тип съобщества по отношение видов състав и 
местоположение. 
2. Ограничаване на пашата в прилежащите на тези съобщества територии. 
3. Ограничаване на турстическия поток и рекреацията в близост до територии, заети с торфени и 
хигрофилни комплекси. 
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 С национално значение: 

1. На терторията на НП Пирин се намират най-големите естествени комплекси от 
баканския ендемичен вид бяла мура и балканския субендемичен вид черна мура. 

2. Естествените горските комплекси на терторията на НП Пирин са едни от най-
обширните по площ и най-добре запазаните, отнесено към естествените гори в 
България. 

3. В границите на парка се съхраняват голям брой редки, защитени и ендемични 
растителни видове. 

4. В езерата са съхранени естествени езерни комплекси и консервационно значими 
видове. 

 
С европейско значение: 
1. НП Пирин е основен център за опазване на редица редки, защитени и ендемични 

видове от Европейска значимост. 
2. В границите на парка се съхраняват съобщества и хабитати, прироритетни за Европа. 

 
Със световно значение: 
1. Пирин е основно формообразувателно огнище за висшата флора. 
2. НП Пирин е основен център за опазване на редица редки, защитени и ендемични 

растителни таксони и синтаксони от световна значимост 
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ЧАСТ 2 ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 
 
2.1.1. Определяне на главните цели 
 
Главна цел І 
Да се съхрани, опази и поддържа естествеността и ненарушеността на екосистемите и 
ландшафта. 
 
Главна цел ІІ 
Да се осигурят подходящи възможности за посетителте на парка за запознаване и оценяване на 
значимостта на екосистемите и ландшафта, по начин който не нарушава тяхната естественост и 
цялост. 
 
Главна цел ІІІ 
Да се осигурят оптимални възможности за научни изследвания, мониторинг, природозащитно 
образование и обучение за по-доброто изследване и опознаване на екосистемите и тяхното 
видово многобразие. 
 
Главна цел ІV 
Да се потърси подкрепата на местните общности и да се създадат условия за формиране на 
икономически ползи за тях от близостта им с парка, без това да компрометира целостта и 
естествеността на екосистемите. 
 
2.1.1. Определяне на второстепенните цели 
 
Второстепенни цели по главна цел І 
1. Да се запази естествения характер на горските екосистеми и протичащите в тях сукцесионни 

процеси. 
1.1. Подобряване на системата на охрана. 
1.2. Намеса в целостта и структурата на горските екосистеми само при строго доказана 

необходимост. 
1.3. Постепенно отстраняване на неместните растителни видове и подмяната им с подходящи 

местни видове. 
1.4. Мониторинг върху състоянието на горските екосистеми и процесите протичащи в тях. 
1.5. Поддържане на база данни за състоянието на горските екосистеми и периодична 

актуализация. 
 

2. Запазване и възстановяване, там където е възможно, на алпийските и субалпийските 
съобщества. 

2.1. Разработване на план за пашата и контрол върху изпълнението му. 
2.2. Недопускане унищожаването на клекови съобщества за нуждите на животновъдството. 
2.3. Мониторинг върху хигрофилните съобщества на преовлажнени терени и торфените 

съобщества. 
2.4. Мониторинг върху сукцесионните процеси в алпийската и субалпийската част и най-вече на 

разпространението на храстови видове. 
 
3. Запазване и съхраняване на естствените скални съобщества. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на  
План за управление на НП Пирин 

3.1. Да се забрани събирането на растителни видове и образци на неживата природа от скалните 
местообитания. 

3.2. Да се регламентират местата за екстремни спортове и да се наблюдава въздействието им 
върху състоянието на природния комплекс. 

 
4. Запазване естествеността на речните и езерни екосистеми. 
4.1. Недопускане на отклоняване на водни количества от езерата и реките във високата част на 

планината 
4.2. Мониторинг върху езерните екосистеми и крайречните съобщества. 
 
5. Запазване на разнообразието на растителни видове, съобщества и хабитати. 
5.1. Подобряване на системата на охрана. 
5.2. Мониторинг върху състоянието на екосистемите и растителните видове в тях и оценка при 

намеса във видовото разнообразие. 
 
6. Опазване, поддържане на консервационно значими съобщества и такива, в които 

участват консервационно значими видове. 
6.1. Подобряване обучението и информираността на парковата охрана. 
6.2. Мониторинг върху ендемичните съобществата и такива, които включват редки, защитени и 

ендемични растителни видове. 
6.3. Извършване на възстановителни мероприятия за поддържане на съобществата  при недобро 

състояние и слабо възпроизводство. 
 
7. Запазване и възстановяване на находищата на редки, защитени и ендемични 

растителни видове. 
7.1. Обучение на парковата охрана в разпознаване на растителните видове с природозащитен 

статус и по прилагане на законовата рамка и режими в защитена територия. 
7.2. Мониторинг върху находищата на консервационно значими видове. 
7.3. Извършване на възстановителни дейности за поддържане на находищата на видовете с 

природозащитен статус при констатирано недобро състояние на популациите. 
 
8. Да се провеждат наблюдения и следят процесите в съобществата след ветровали, 

пожари, лавини и нерегламентирана човешка намеса. 
8.1. Мониторинг върху нарушени екосистеми, вследствие на природни бедствия и човешка 

намеса. 
8.2. Подпомагане възстановяването на екосистемите при нарушаване на средата и възникване на 

ерозионни процеси, след нарушения от естествен характер и нереглавментирана човешка 
намеса. 

 
Второстепенни цели по главна цел ІІ 
 
1. Да се предостави информация и подходящото й интерпретиране за посетителите на парка с 

цел опознаване на екосистемите и тяхното опазване. 
 
2. Въвеждане на управление на туристическия поток и правила за поведение и движение 

през територията на парка. 
 
Второстепенни цели по главна цел ІІІ 
 
1. Да се обучават водачи, които да подпомагат посетителите на парка при опознаване на 

интересните съобщества и растителни видове в парка. 
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2. Организиране на стационари за мониторинг или постоянии пробни площи за 
наблюдения на сукцесионните процеси в основните типове съобщества. 

 
3. Организиране на обучение на целеви групи с акцент на обучението върху опазването и 

съхранинето на растиелните съобщества и растителните таксони. 
 
Второстепенни цели по главна цел ІV 
 
1. Да се обърне сериозно внимание на информираността и познанието на местните хора за 

ценността и значимостта на природните комплекси. 
1.1. Да се подсигури редовен достъп до информация на местните хора от страна на парковата 

дирекция. 
1.2. Да се осъществява образователна програма с определени групи от местните общности с 

ударение върху природозащитата и опазването на природните комплекси. 
1.3. Да се създаде добра комуникация и обратна връзка между парковата администрация, 

парковата охрана и местните хора. 
 
2. Да се потърси най-добрият начин за устойчиво и природосъобразно ползване на природните 

ресурси. 
2.1. Да се обучат местни хора за събиране на различни видове дървесни и недървесни ресурси 

според сезонността им и по-подходящ природосъобразен начин. 
 
3. Да се потърсят алтернативи за повишаване на икономическите ползи за местното  

население, без това да въздейства негативно на природния комплекс. 
3.1. Да се потърсят нови форми на ползване на природните ресурси, които да не нарушават 

целостта и продуктивността на екосистемите – екотуризъм, дълбочинна преработка на 
природни суровини, култивиране на някои ценни диворастящи видове и др.  

 
2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
2.2.1. Тенденции от естествен характер 
1. Промени в климата - въздействие на глобалното затопляне върху валежния режим и 

температурните условия, които са важен фактор за стабилността на растителните 
съобщества.  

2. Промяна на водния режим във високопланинската част на парка – влияе пряко върху състава 
на хигрофитни съобщества и торфените комплекси. 

3. Естествено възникнали пожари – промяна в естествената растителност и възникване на 
вторични следпожарни сукцесии. 

4. Лавини, снеголоми и снеговали – промяна в естествената растителност, нарушаване на 
структурата на съобществата и възникване на вторични съобщества. 

5. Ветровали и ветроломи – промяна в структурата и състава на горската растителност и 
възникване на вторични съобщества. 

 
2.2.2. Тенденции от антропогенен характер 
1. Нерегламентирано и превишено ползване на дървесни ресурси – нарушава структурата и 

целостта на горските екосистеми и създава условия за възникване на ветровали и снеговали. 
2. Нерегламентирано събиране и ползване на раститнелни недървесни ресурси-води до 

нарушавне структурата и числеността на популациите. 
3. Умишлени пожари - промяна в естествената растителност и възникване на вторични 

следпожарни сукцесии. 
4. Залесявания с чуждоземни видове – променя естествения видов състав на съобществата. 
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5. Липса на паша – създава предпоставка за възникване на вторична сукцесия и навлизане на 
храстови видове в тревни съобщества, което води до промяна на тревния видов състав и 
загуба на тревни видове. 

6. Прекомерна паша – води до формиране на монодоминантни съобщества от видове, които 
издържат утъпкването и до загуба на видове, неиздържащи конкуренцията и утъпкването. 

7. Ерозия вследствие туристически дейности. 
8. Иманярство – унищожавне и повреждане на растителни видове и местообитания. 
9. Екстремни спортове – уншщожаване на хазмофитни видове и повреждане на скални 

съобщества и природни комплекси. 
10. Строеж на нови ски писти и ски съоръжения – унищожаване на обширни растителни 

комплекси и загуба на ценни растителни таксони. 
11. Недостатъчна информираност на местните хора и посетителите на парка за елементите на 

биоразнообразието и ценността на екосистемите. Това е ограничение по отношение 
опазването на природните комплекси. 

12. Недостатъчна подготовка и знания на парковата охрана и администрация при опазването на 
консервационни значими растителни видове и съобщества. Ограничение по отношение на 
опазването. 

13. Незаинтерисованост на местните хора за опазването на горските екоситеми и при ползването 
на природните ресурси. 

 
2.2.3. Ограничения и тенденции извън парка 
1. Незаконно, стихийно, нерегулирано и превишено ползване на дървесни ресурси в 

прилежащите до парка горки отдели – нарушава структурата и  целостта на горските 
екосистеми и създава условия за възникване на каламитети като потенциална опасност за 
близките паркови територии. 

2. Незаконно и нерегламентирано събиране и ползване на раститнелни недървесни ресурси по 
начини, които разстройват популациите на видовите и намаляват тяхната численост.  

3. Незаинтерисованост на местните хора при опазването на горските екоситеми и при 
ползването на природните ресурси в териториите гранични с парковата част. 
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ВТОРА ОЦЕНКА 
 
2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 
 
Ограничения върху 
дългосрочните цели 

Степен на влияние Оценка на ефекта, след 
премахване на 
ограниченията 

Недостатъчна информираност 
на местните хора и 
посетителите на парка 

Значително, повсеместно Екологичен, икономически, 
социален 

Недостатъчна подготовка и 
знания на парковата охрана и 
администрация 

Значително, повсеместно Екологичен, икономически, 
социален 

Незаинтерисованост на 
местните хора за опазването 
на природните комплекси 

Значително, повсеместно Екологичен, икономически, 
социален 

Незаконен добив на 
дървесина  

Значително, локално Екологичен, икономически, 
социален 

Строеж на нови ски писти и 
ски съоръжения 

Значително, локално Екологичен 

Пожари Средно, локално Екологичен, икономически 
Лавини, ветровали, снеговали Средно, локално Екологичен, икономически 
Нерегламентирано събиране и 
ползване на раститнелни 
недървесни ресурси 

Средно, локален Екологичен, икономически, 
социален 

Липса на паша Средно, локално Екологичен, икономически 
Препашуване Средно, локално Екологичен,  
Ерозия вследствие 
туристически дейности 

Незначетелно, локално Екологичен 
 

Иманярство Незначително, локално Екологичен, социален 
Екстремни спортове Незначително, локално Екологичен 
Залесявания с чуждоземни 
видове 

Незначително, локално Екологичен 

 
2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАРКА 
 
2.4.1. Възможност за утвърждаването на НП Пирин като обект с изключително висока 

природозащитна стойност от световен мащаб. В парка се съхраняват уникални 
растителни съобщества, растителни таксони и ландшафти. Паркът притежава и 
възможностите за поддържане и възстановяването на популациите на видовете и техните 
хабитати. 

 
2.4.2. Възможности за постигане на икономически ползи за местното население без да се 

нанасят вреди на природните комплекси. 
 
 
2.4.3. Възможности за провеждане на научно-изследователски дейности и мониторинг, както и 

обучение на различни целеви групи. 
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ЧАСТ ІІІ. НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 
3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 
ЗОНА І 
Резерватна зона: включва двата резервата “Баюви дупки – Джинджирица” и “Юлен” 
 
ЗОНА ІІ 
Зона с ограничена човешка намеса: включва циркусите на високопланинските езера 
/Влахински, Георгийски, Мозговишки, Бъндеришки/, изворите на Спанополска река, “Хлевен”, 
долината на Демянишка река – в частта над х. Демяница, Вихренския дял, циркус Бански 
суходол 
 
ЗОНА ІІІ 
Зона с човешка намеса и развитие на туристически дейности: включва всички останали 
паркови територии, след изключване на предходните две зони 
 
3.2. РЕЖИМИ, НОРМИ И ПРЕПОРЪКИ 
 
ЗОНА І 
Резерватна зона: включва двата резервата “Баюви дупки – Джинджирица” и “Юлен” 
Режим: изцяло забранителен, съгласно изискванията на Закона за защитените територии – част 
Резервати 
Допуска се:  

1. Охрана 
2. Провеждане на научни изследвания 
3. Събиране на репродуктивен материал, без да се нанася вреда на видовете и 

природните системи 
4. Преминаване на посетителите само по маркирани пътеки 
5. Потушаване на пожари 
6. Извършване на поддържащи мероприятия след природни бедствия, засегнали повече 

от 25 % от територията на резервата /Съгласно ЗЗТ/ 
Норми: 

1. Посещенията с научни и образователни цели да стават само след разрешение на 
Дирекцията на национален парк Пирин при определен брой на посетителите не 
повече от 20 души. 

2. Събирането на репродуктивен материал да става след съгласуване с ДНП Пирин, по 
време и количества, които не компрометират състоянието на вида или съобществото, 
като се има пред вид биологичните особености на вида или спецификата на 
естествената среда при съобществата. 

3. Извършване на поддържащи мероприятия след природни бедствия да стават по 
предварително утвърден проект, конкретно за обекта на поражение, без използване на 
въжени линии и строеж на нови пътища. 

Препоръки: 
1. Посещенията в резрватните територии да стават винаги с придружител от парковата 

администрация и парковата охрана. 
 

ЗОНА ІІ 
Зона с ограничена човешка намеса: включва циркусите на високопланинските езера 
/Влахински, Георгийски, Мозговишки, Бъндеришки/, изворите на Спанополска река, “Хлевен”, 
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долината на Демянишка река – в частта над х. Демяница, Вихренския дял, циркус Бански 
суходол 
Режим: забранителен /съгласно ЗЗТ – Национални паркове/, с изключение на дейностите 
описани по-долу: 
Допуска се:  

1. Охрана 
2. Провеждане на научни изследвания 
3. Събиране на репродуктивен материал, без да се нанася вреда на видовете и 

природните компоненти 
4. Преминаване на посетителите само по маркирани пътеки 
5. Потушаване на пожари 
6. Извършване на поддържащи мероприятия след природни бедствия или човешка 

намеса 
7. Отстраняване на неместни растителни видове 
8. Поддържане и възстановяване на находища на редки, застрашени и ендемични 

видове и съобщества 
9. Пашуване на животни и определяне на прокари по регламентиран начин 
10.  Извършване на противоерозионни дейности 
11. Събиране на лечебни растения, в количества и по начини, съгласно Закона за 

лечебните растения и условията и местата, разработени в този План за управление 
12. Образователни дейности 

Норми: 
1. Събирането на репродуктивен материал да става след съгласуване с ДНП Пирин, по 

време и количества, които не компрометират състоянието на вида или съобществото. 
2. Извършване на поддържащи мероприятия след природни бедствия да стават по 

предварително утвърден проект, конкретно за обекта на поражение, без използване на 
въжени линии и строеж на нови пътища. 

3. Регламентиране на броя на пашуващите животни и местата за пашуване от страна на 
ДНП Пирин, според поемната възможност на пасищната територия. 

4. Точно уточняване на прокарите от ДНП Пирин 
Препоръки: 

1. Редуване на пасищата, при намаляване на тревното покритие под 60% на определени 
пасищини територии. 

 
ЗОНА ІІІ 
Зона с човешка намеса и развитие на туристически дейности: включва всички останали 
паркови територии, след изключване на предходните две зони 
Режим: забранителен /съгласно ЗЗТ – Национални паркове/, с изключение на дейностите 
описани по-долу: 
Допуска се:  

1. Охрана 
2. Провеждане на научни изследвания 
3. Събиране на репродуктивен материал, без да се нанася вреда на видовете и 

природните компоненти 
4. Преминаване на посетителите само по маркирани пътеки 
5. Потушаване на пожари 
6. Извършване на поддържащи мероприятия след природни бедствия и човешка намеса. 
7. Отстраняване на неместни растителни видове 
8. Поддържане и възстановяване на находища на редки, застрашени и ендемични 

видове и съобщества 
9. Пашуване на животни и определяне на прокари по регламентиран начин 
10.  Извършване на противоерозионни дейности 
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Събиране на лечебви растения, в количества и по начини, съгласно Закона за лечебните 
растения и условията и местата, разработени в този План за управление 

11. Образователни дейности 
12. Туристически дейности 
13. Спортни дейности 

Норми: 
1. Събирането на репродуктивен материал да става след съгласуване с ДНП Пирин, по 

време и количества, които не компрометират състоянието на вида или съобществото 
2. Извършване на поддържащи мероприятия да след природни бедствия да стават по 

предварително утвърден проект, конкретно за обекта на поражение, без използване на 
въжени линии и строеж на нови пътища. 

3. Регламентиране на броя на пашуващите животни и местата за пашуване от страна на 
ДНП Пирин. 

4. Точно уточняване на прокарите от ДНП Пирин 
5. Бивакуване на точно определени места от страна на ДНП – ясно и точно указани 

 
Препоръки: 

1. Редуване на пасищата, при намаляване на тревното покритие под 60% на определени 
пасищни територии. 

2. Ликвидиране на неорганизираните сметища около хижите 
3. Невнасяне на чуждоземни растителни видове в дворовете на хижите и около тях. 
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ЧАСТ ІV ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
И ПОЛЗВАНЕ 
 
4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 
1. Растителни съобщества предмет на опазване, поддържане и възстановяване 

1.1. Торфени комплекси 
1.2. Хигрофитни съобщества 
1.3. Съобществата на бялата и черната мура 
1.4. Съобщества на Dryas octopetalla 
1.5. Съобщества на Salix reticulata 

2. Растителни видове, предмет на опазване, поддържане и реинтродукция 
2.1. Еделвайс /Leontopodium alpinum/ 
2.2. Златовръх /Rhodiola rosea/ 
2.3. Луда биле /Atropa belladonna/ 
2.4. Жълта тинтява /Gentiana lutea/ 

3. Обекти на дългосрочен мониторинг 
3.1 Ветровални, лавинни и пожарни петна 
3.2. Сукцесионни процеси във високопланинската част на парка 

4. Научни изследвания за попълване на празноти в познанията 
4.1. Проучване и картиране на торфищните комплекси 
4.2. Проучване и картиране на скалните съобщества 

 
4.2. ПРОГРАМИ 
1. Опазване и поддържане на биоразнообразието 
1.1. Програма за превенция от пожари 
1.2. Опазване и управление на торфищни комплекси 
1.3. Възстановяване и поддържане на находища на консервационно значими видове 
1.4. Опазване и управление на скалните съобщества 
1.5. Управление на субалпийски и алпийски съобщества 
 
2.Възстановителни дейности в горите и устойчиво ползване на ресурси 
2.1.Управление на горските съобщества 
2.2. Подмяна на неместните дървесни видове 
2.3. Природосъобразно ползване на недървесните ресурси. 
 
3. Научни изследвания и мониторинг 
 
4. Обучение и образование 
 
4.3. ПРОЕКТИ 
1.Опазване и поддържане на биоразнообразието 
1.1. Програма за превенция от пожари: 

технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация 
1.2. Опазване и управление на торфищни комплекси 

проект за проучване на видовия състав на торфените комплекси и картирането им  
цел: проучване на торфените комплекси, с оглед тяхното оптимално опазване и 
управление 
обект: високопланинските части на парковата територия 
очакван резултат:карта на торфищните комплекси, списък от видове, включени в тези 
комплекси и мерки за опазването им 
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метод: фитоценологични и методи на количествената екология 
срок на изпълнение: 2 години 
изпълнител: екип от бриолози, ботаници и хидролози 
разходи: 20 000 лв. 
източник на финансиране: НФООС 

1.3. Възстановяване и поддържане на находища на консервационно значими видове 
проект за поддържане на находищата Leontopodium alpinum 
цел: подпомагане на съществуващи и възстановяване на изчезнали находища на вида 
обект: високопланинските части на парковата територия /основно във Вихренския дял/ 
очакван резултат: възстановяване на изчезнали находища, стабилизиране на популацията 
на вида 
метод: чрез събиране на семенен материал, отглеждане в подходящи условия и връщане в 
съществуващото или създаване на ново находище 
срок на изпълнение: 3 години 
изпълнител: екип от ботаници и ДНП 
разходи: 2 000 лева 
източник на финансиране: НФООС или собствени средства на ДНП Пирин 

 
проект за поддържане на находищата Rhodiola rhosea 
цел: подпомагане на съществуващи и възстановяване на изчезнали находища на вида 
обект: високопланинските части на парковата територия – скални улеи. 
очакван резултат: възстановяване на изчезнали находища, стабилизиране на популацията 
на вида 
метод: чрез събиране на семенен материлр отглеждане в подходящи условия и връщане в 
съществуващото или създаване на ново находище 
срок на изпълнение: 3 години 
изпълнител: екип от ботаници и ДНП 
разходи: 2 000 лева 
източник на финансиране: НФООС или собствени средства на ДНП Пирин 

1.4. Опазване и управление на скалните съобщества 
проект за проучване на видовия състав на скалните съобщества и картирането им  
цел: проучване на скалните съобщества, с оглед тяхното оптимално опазване и 
управление 
обект: високопланинските части на парковата територия 
очакван резултат: карта на скалните съобщества, списък от видове и мерки за опазване 
метод:фитоценологични 
срок на изпълнение: 2 години 
изпълнител: екип от фитоценолози, ботаници  
разходи: 5 000 лева 
източник на финансиране: НФООС или собствени средства на ДНП Пирин 

1.5.  Управление на субалпийски и алпийски съобщества 
проект за възстановяване на пасищни комплекси 
цел: възстановяване на пасищини съобщества, които сега са вторично заети от смрика 
обект: високопланинските части на парковата територия 
очакван резултат: възстановени пасищини комплекси, възстановяване на тревния видов 
състав 
метод:фитоценологични  
срок на изпълнение: 5 години 
изпълнител: екип от фитоценолози, ботаници, агрономи  
разходи: 20 000 лева 
източник на финансиране: НФООС  
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2.Възстановителни дейности в горите и устойчиво ползване на ресурси 
2.1.Управление на горските съобщества 
 проект за управление на следпожарни и ветровални съобщества 

цел: възстановяване на естествената горска растителност 
обект: горски съобщества, обект на природни и антропогенни въздействия 
очакван резултат: възстановени горски съобщества, възстановяване на видовия състав в 
тях 
метод:лесовъдски 
срок на изпълнение: 10 години 
изпълнител: екип от ботаници и лесовъди  
разходи: 50 000 
източник на финансиране: НФООС или външно финансиране 

2.2. Подмяна на неместните дървесни видове 
 проект за подмяна на неместните дървесни видове с местни 

цел: подмяна на неместните дървесни видове 
обект: монокултури от чуждоземни видове и отделни индивиди от такива видове в други 
съобщества 
очакван резултат: премахване на интрудуцентите 
метод:лесовъдски 
срок на изпълнение: 10 години 
изпълнител: екип от ботаници и лесовъди  
разходи: 10 000 лева 
източник на финансиране: НФООС или собствени средства на ДНП Пирин 

2.3. Природосъобразно ползване на недървесните ресурси. 
 Проект за култивиране на Atropa belladonna 

цел: създаване на изкуствени плантации за отглеждане на вида, извън границите на парка 
обект: Atropa belladonna 
очакван резултат: намаляване на антропогенния натиск върху находищата на вида в 
границите на парка 
метод:биологични и агрономични 
срок на изпълнение: 5 години 
изпълнител: специалисти по култивиране на диворастящи видове и местни хора 
разходи: зависят от размерите на плантациите 
източник на финансиране: юридически или физически лица  

 
Проект за култивиране на Gentiana lutea 
цел: създаване на изкуствени плантации за отглеждане на вида, извън границите на парка 
обект: Gentiana lutea 
очакван резултат: намаляване на антропогенния натиск върху находищата на вида в 
границите на парка 
метод:биологични и агрономични 
срок на изпълнение: 5 години 
изпълнител: специалисти по култивиране на диворастящи видове и местни хора 
разходи: зависят от размерите на плантациите 
източник на финансиране: юридически или физически лица  

 
2. Научни изследвания и мониторинг 

проект за създаване на научно-изследователски стационар за наблюдения на процесите в 
екосистеми и територии след нарушения от естествен и антропогенен характер. 

цел: изучаване на сукцесионни процеси в нарушени екосистеми 
обект: територии след пожар, ветровали, лавини или нерагламентирана човешка намеса 
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очакван резултат: проследяване на сукцесионните процеси във времето и натрупване на 
база данни за промените в екосистемите след нарушения 
метод:лесовъдски, фитоценологични и методи на количествената екология 
срок на изпълнение: по-дълъг 10 години 
изпълнител: екип от ботаници и лесовъди  
разходи: 50 000 лева 
източник на финансиране: НФООС, БАН, ДНП Пирин 

 
3. Обучение и образование 

проект за обучение на парковата охрана 
цел: обучение на парковата охрана в разпознаването на консервационно значими видове 
от флората и фауната, запознаване с действащата нормативна база в областта на 
природозащитата и начините по нейното прилагане 
очакван резултат: подобряване на охраната и намаляване на нарушенията в границите на 
парака, както и висока ефективност на наказателните действия от страна на парковата 
охрана 
метод:  
срок на изпълнение: 2 години 
изпълнител: биолози, лесовъди и специалисти в областта на природозащитното и 
наказателното  
разходи: 3 000 лева 
източник на финансиране: собствени средства на ДНП Пирин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СПИСЪК НА ВИСШАТА ФЛОРА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН 
 

 
LYCOPODOPHYTA 
 
Isoetaceae 
 
1. Isoetes lacustris L. 
 
Lycopodiaceae 
 
2. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 
3. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Marl. 
 
Selaginellaceae 
 
4. Selaginella helvetica (L.) Spring. 
5. Selaginella selaginoides (L.) Link.  
 
EQUISETOPHYTA 
 
Equisetaceae 
 
6. Equisetum arvense L. 
7. E. hiemale L. 
8. E. palustre L. 
9. E. ramosissimum Desf. 
 
POLYPODIOPHYTA 
 
Aspidaceae 
 
10. Dryopteris cartusiana (Vill.) H. P. Fuchs 
11. D. expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Jermy 
12. D. filix-mas (L.) Shott. 
13. D. pallida (Bory) Maire et Petitm. 
14. D. dilatata (Hoffm.) A. Gray 
15. D. villarii (Bell. ) Woyn. ex Schinz. et Thell. 
16. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 
17. G. robertianum (Hoffm.) Newm. 
18. Polystichum aculeanum (L.) Roth. 
19. P. lonchitis (L.) Roth. 
 
Aspleniaceae 
 
20. Asplenium adiantum-nigrum L. 
21. Asplenium fissum Kit. ex Willd.  
22. A. onopteris L. 
23. A. ruta-muraria L. 
24. A. septentrionale L. 
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25. A. trichomanes L. 
26. A. viride Huds. 
27. Ceterach officinarum D. C. 
28. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.  
 
Athyriaceae 
 
29. Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands 
30. Athyrium filix-femina (L.) Roth 
31. Cystopteris fragilis (L.) Brenh. 
32. Cystopteris regia (L.) Presl.  
 
 
 
Cryprogrammaceae 
 
33. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
 
Hypolepidaceae 
 
34. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
 
Ophioglossaceae 
 
35. Botrychium lunaria (L.) Schwartz 
 
Polypodiaceae 
 
36. Polypodium vulgare L. 
 
Thelypteridaceae 
 
37. Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. 
 
 
PINOPHYTA 
 
Cupressaceae 
 
38. Juniperus communis L. ssp. communis 
39. J. sibirica Burgsd. 
40. J. oxycedrus L. 
 
Pinaceae 
 
41. Abies alba Mill. ssp. alba 
42. A. alba Mill. ssp. borisii-regis (Mattf.) Koz et Andr. 
43. Picea abies (L.) Karsten 
44. Pinus heldreichii Christ. 
45. Pinus mugo Turr. 
46. P. nigra Arnold 
47. P. peuce Griseb. 
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48. P. sylvestris L. 
 
Taxaceae 
49. Taxus baccata L.  
 
 
MAGNOLIOPHYTA 
 
Aceraceae 
 
50. Acer campestre L. 
51. A. hyrcanum E. M. 
52. A. monspessulanum L. 
53. A. platanoides L.  
54. A. pseudoplatanus L. 
 
Adoxaceae 
 
55. Adoxa moschatellina L. 
 
 
Apiaceae 
 
56. Aegopodium podagraria L. 
57. Angelica pančičii Vand. 
58. A. sylvestris L. 
59. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
60. A. cerefolium (L.) Hoffm. 
61. Astrantia major L. 
62. Berula erecta (Muts.) Coville 
63. Bifora radians M. B. 
64. Bupleurum falcatum L.   
65. B. rotundifolium L. 
66. B. sibthorpianum Sm. 
67. Carum graecum Boiss. et Heldr. 
68. Caucalis platycarpos L. 
69. Chaerophyllum aureum L. 
70. Ch. hirsutum L. 
71. Ch. temulentum L. 
72. Conium maculatum L. 
73. Daucus carota L. 
74. Eryngium campestre L. 
75. Heracleum angustisectum (Stoj.) Peev 
76. H. sibiricum L. 
77. H. verticillatum Panč. 
78. Heracleum angistisectum (Stoj. et Acht.) Peev 
79. Laser trilobum (L.) Borkh. 
80. Laserpitium archangelica Wulf.  
81. Laserpitium siler L. 
82. Ligusticum mutellina (L.) Crantz 
83. Oenanthe fistulosa L. 
84. Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 
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85. Pastinaca hirsuta Panč. 
86. P. sativa L. 
87. Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch 
88. P. oligophyllum (Griseb.) Vand.  
89. Physospermum cornubiense (L.) DC.  
90. Pimpinella saxifraga L. 
91. P. tragium Vill. 
92. Sanicula europaea L. 
93. Seseli libanotis (L.) Koch 
94. S. rigidum W. et K. 
95. Scandix pecten-veneris L. 
96. Smirnium perfoliatum L. 
97. Torilis japonica (Houtt.) DC. 
98. Trinia glauca (L.) Dum. 
 
Araliaceae 
 
99. Hedera helix L. 
 
Aristolochiaceae 
 
100. Asarum europaeum L. 
 

Asclepiadaceae 
101. Vincetoxicum hirundinaria Medic.  
 
Asteraceae 
 
102. Achillea ageratifolia (S. et S.) Boiss. 
103. A. clusiana Tausch. 
104. A. coarctata Poir. 
105. A. clypeolata S. S. 
106. A. grandiflora Friv.   
107. A. lingulata W. et K. 
108. A. millefolium L. 
109. Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
110. Anthemis austriaca Jacq. 
111. A. arvense L. 
112. A. carpatica Willd. 
113. Anthemis cretica L. 
114. A. macedonica Boiss. et Orph. 
115. A. tinctoria L. 
116. Arctium lappa L. 
117. A. minus Brenh. 
118. Artemisia absinthium L. 
119. A. annua L. 
120. A. campestris L. 
121. A. eriantha Ten.  
122. A. scoparia W. et K. 
123. A. vulgaris L. 
124. Aster alpinus L. 
125. Aster amellus L.  
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126. Bellis perennis L. 
127. Bidens cernua L. 
128. Bombicylaena erecta (L.) Smoli 
129. Carduus acanthoides L. 
130. C. kerneri Simk.  
131. C. nutans L. 
132. C. personata (L.) Jacq. 
133. Carlina vulgaris L. 
134. C. acanthifolia All. 
135. Centaurea biebersteinii DC.  
136. C. jacea L. 
137. C. cyanus L. 
138. C. immanuelis-loevii Deg. 
139. C. kotschyana Heuff. ex Koch 
140. C. solstitialis L. 
141. C. napulifera Rochel 
142. C. triumfettii All.  
143. C. uniflora Turra ssp. nervosa (Willd.) Bonn. et Layens 
144. Chondlilla juncea L.  
145. Chodnrilla urumoffii Deg.  
146. Cicerbita alpina Wallr.  
147. Cichorium intybus L. 
148. Cirsium appendiculatum Grsb. 
149. C. arvense (L.) Scop. 
150. C. canum (L.) All.  
151. C. ligulare Boiss. 
152. Cnicus benedictus L. 
153. Crepis biennis L. 
154. C. bithynica Boiss. 
155. C. foetida L. 
156. C. mollis (Jacq.) Asch.  
157. C. paludosa (L.) Moench 
158. C. setosa Hall. f. 
159. Doronicum austriacum Jacq. 
160. D. columnae Ten. 
161. D. hungaricum Rchb.  
162. Echinops microcephalus S. S. 
163. Erigeron acer L. 
164. E. alpinus L. 
165. E. atticus Vill.  
166. E. vichrensis Pawl.  
167. Eupatorium cannabinum L. 
168. Filaginella uliginosa (L.) Opiz 
169. Filago vulgaris Lam. 
170. Galinsoga parviflora Cav. 
171. Hieracium auranthiacum L.  
172. H. cymosum L. 
173. H. echioides Lumn. 
174. H. florentianum All. 
175. H. hoppeanum Shult. 
176. H. lactucella Wallr. 
177. H. murorum L. 
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178. H. pilosella L. 
179. H. piloselloides Vill. 
180. H. pseudopilosella Ten. 
181. H. racemosum W. et K. 
182. H. sparsum Friv. 
183. H. umbellatum L. 
184. Homogyne alpina (L.) Cass. 
185. Hypochaeris maculata L. 
186. Jurinea mollis (L.) Rhb. 
187. Inula britannica L. 
188. I. germanica L. 
189. I. hellenium L. 
190. Lactuca quercina L. 
191. L. seriola L. 
192. Lapsana communis L. 
193. Leontodon crispus Vill. 
194. L. autumnalis L. 
195. L. hispidus L. 
196. L. rilaensis Hay. 
197. Leontopodium alpinum (L.) Cass.  
198. Leucanthemum vulgare Lam. 
199. Ligularia sibirica (L.) Cass.  
200. Logfia arvensis (L.) I. Holub 
201. Matricaria caucasica (Willd.) Poir. 
202. M. chamomilla L. 
203. Mycelis muralis (L.) Dum.  
204. Omalotheca sylvatica (L.) Schultz-Bip. et F. Schultz 
205. O. supina (L.) DC. 
206. O. norvegica (Gunn.) Schultz-Bip. ex F. Schultz 
207. Onopordum acanthium L. 
208. Petasites albus (L.) Gaertn. 
209. P. hybridus (L.) Gaertn. 
210. P. kablickianus Tausch. ex Berch.  
211. Picris sprengeriana (L.) Poir. 
212. P. hieraciodes L. 
213. Prenanthes purpurea L. 
214. Pulicaria disenterica (L.) Bernh. 
215. Scorzonera cana (C. A. M.) Hoffm. 
216. S. hispanica L. 
217. S. purpurea L.  
218. Scolymus hispanicus L. 
219. Senecio abrotanifolius L. ssp. carpathicus (Herb.) Nym. 
220. S. doronicum (L.) L. 
221. S. erucifolius L. 
222. S. glaberrimus (Roch) Simc. 
223. S. jacobaea L.  
224. S. pančičii Deg. 
225. S. nemorensis L. 
226. S. macedonicus Griseb.  
227. S. sylvaticus L. 
228. S. vernalis W. et K. 
229. S. rupestris W. et K. 
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230. S. viscosus L.  
231. S. vulgaris L. 
232. Solidago virga-aurea L. 
233. Tanacetum corymbosum (L.) Schultz-Bip. 
234. T. macrophyllum (Waldst. et Kit.) Schultz-Bip. 
235. T. parthenium (L.) Schultz-Bip. 
236. T. vulgare L. 
237. Taraxacum apenninum (Ten.) Ten. 
238. T. bithynicum D.C. 
239. T. erythrospermum Andrz. ex Bess. 
240. T. officinale  Web 
241. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 
242. Tragopon pratense L. 
243. Tussilago farfara L. 
244. Xanthium spinosum L. 
245. Xeranthemum annuum L. 
 
Balsaminaceae 
 
246. Impatiens noli-tangere L. 
 
 Berberidaceae  
 
247. Berberis vulgaris L. 
 
Betulaceae 
 
248. Betula pendula Roth 
249. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
250. Carpinus betulus L. 
251. C. orientalis Mill. 
252. Corylus avellana L. 
253. Ostrya carpinifolia Scop. 
 
Boraginaceae 
 
254. Anchusa officinalis L. 
255. Asperugo procumbens L. 
256. Buglossoides arvensis (L.) Jonst. 
257. B. purpuro-coerulea (L.) I. M. Jonston 
258. Cerinthe glabra Mill. 
259. C. minor L. 
260. Cynoglossum hungaricum Smk. 
261. Echium vulgare L. 
262. E. italicum L. 
263. Heliotropium europaeum L. 
264. Lappula squarosa (Retz.) Dum. 
265. Lithospermum officinale L. 
266. Myosotis alpestris F. W. Schmidt 
267. M. arvensis (L.) Hill. 
268. M. cadmea Boiss. 
269. M. cyanea (Boiss. et Heldr.) D. Peev et N. Andr.  
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270. M. nemorosa Besser 
271. M. olympica Boiss.  
272. M. orbelica (Vel.) Peev et N. Andr.  
273. M. sparsiflora Mik. ex Pohl. 
274. M. suaveolens Waldst. et Kit.  
275. M. sylvatica Ehrh. ex Hal. 
276. M. ramosissima Roch 
277. Onosma arenaria W. et K. 
278. O. echioides L. 
279. Pulmonaria rubra Schott. 
280. P. molis Wulf ex Horn. 
281. P. officinalis L. 
282. Symphytum officinale L. 
283. S. ottomanum Friv. 
284. S. tuberosum L. 
 
 
Brassicaceae 
 
285. Alliaria petiolata (Bip.) Cav. et Grande 
286. Alyssoides utriculata (L.) Moench. ssp. utriculata 
287. Alyssum alyssoides L. 
288. A. cuneifolium Ten. ssp. pirinicum Stoj. et Acht. 
289. A. minutum Schlecht ex DC. 
290. A.  montanum L. 
291. A. murale W. et K. 
292. A. saxatile L. 
293. A. trichostachyum Rupr.  
294. Arabidopsis thaliana (L.) Heyh. 
295. Arabis alpina L. ssp. flavescens (Griseb.) Hayek 
296. A. collina Ten. 
297. A. ferdinandi-coburgii Kell. et Sund. 
298. A. nova Vill. 
299. A. hirsuta (L.) Scop. 
300. A. muralis Bertol.  
301. A. recta Vill. 
302. A. sagittata (Bertol.) DC. 
303. A. turrita L.  
304. Aubrieta columnae Guss. ssp. pirinica Assenov 
305. Aubrieta gracilis Sprun. ex Boiss.  
306. Barbarea bracteosa Guss. 
307. B. balcana Panč. 
308. B. vulgaris R. Br. 
309. Berteroa incana (L.) DC. 
310. Brassica nivalis Boiss. et Heldr. subsp. jordanoffii (O.E. Schulz) Akeroyd et Leadlay 
311. B. rapa L. 
312. Camelina sativa (L.) Crantz 
313. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 
314. Cardamine amara L. 
315. C. barbaraeoides Hal. 
316. C. bulbifera (L.) Crantz 
317. C. glauca Spreng. 
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318. C. hirsuta L. 
319. C. pectinata Pall. ex DC.  
320. C. resedifolia L. 
321. C. rivularis Schur. 
322. Cardaria draba (L.) Desv. 
323. Coronopus procumbens Gilib. 
324. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 
325. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
326. Draba athoa (Griseb.) Boiss. 
327. D. aizoides L. 
328. D. muralis L. 
329. Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. 
330. E. diffusum Ehrh. 
331. E. drenovsky Deg. 
332. Erophylla verna (L.) Schevall. 
333. Iberis saxatilis L. 
334. I. sempervirens L. 
335. Kernera saxatilis (L.) Rchb.  
336. Lepidium perfoliatum L. 
337. L. ruderale L. 
338. Lunaria rediviva L. 
339. Myagrum perfoliatum L. 
340. Nasturtium officinalis R. Br. 
341. Neslia paniculata (L.) Desv. 
342. Raphanus raphanistrum L. 
343. Rorippa lipizensis (Wulf.) Rchb. 
344. R. austriaca (Crantz) Bess. 
345. R. pyrenaica Rchb.  
346. R. sylvestris (L.) Bess. 
347. Sinapis arvensis L. 
348. Sisymbrium altissimum L. 
349. S. officinale (L.) Scop. 
350. Subularia aquatica L. 
351. Thlaspi kovatsii Heuff. 
352. Th. bellidifolium Grsb. 
353. Th. praecox Wulf. 
354. Turritis glabra L. 
 
Callitrichaceae 
 
355. Callitriche palustris L. 
356. C. cophocarpa Senther 
 
Campanulaceae 
 
357. Asyneuma canescens (W. et K.) Grsb. et Schenk 
358. A. limonifolium (L.) Janch. 
359. Campanula alpina Jacq. 
360. C. abietina Grsb. 
361. C. bononiensis L. 
362. C. cervicaria L.  
363. C. cochlearifolia Lam. 
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364. C. epigea Jka. 
365. C. glomerata L. 
366. C. jordanovii Ancev et Kovanda 
367. C. lingulata W. et K. 
368. C. moesiaca Vel. 
369. C. patula L.  
370. C. persicifolia L. 
371. C. rapunculoides L.  
372. C. rapunculus L. 
373. C. rotundifolia L. 
374. C. sparsa Friv. 
375. C. trachelium L. 
376. C. transylvanica Schur ex Andrac. 
377. C. trichocalycina Ten.  
378. C. velebitica Borb. 
379. Jasione bulgarica Stoj. et Stef. 
380. J. heldreichii Boiss. et Orph. 
381. J. laevis Lam. ssp. orbelica (Grsb. ex Vel.) Tutin 
382. Legousia speculum-vaeneris (L.) Chaix. 
383. Trachelim rumelianum Hampe 
 
 
Cannabinaceae 
 
384. Humulus lupulus L. 
 
Caprifoliaceae 
 
385. Lonicera coerulea L. 
386. L. nigra L. 
387. L. xylosfemum L. 
388. Sambucus ebulus L. 
389. S. nigra L. 
390. S. racemosa L. 
391. Viburnum opulus L. 
392. V. lantana L.  
 
Caryophyllaceae 
 
393. Arenaria biflora L. 
394. A. pirinica Stoj. 
395. A. rotundifolia Bieb.  
396. A. serpylifolia L. 
397. Cerastium arvense L. 
398. C. banaticum (Roch.) Heuff. 
399. C. cerastoides (L.) Britton 
400. C. decalvans Schloss et Vuk. 
401. C. fontanum Baumg. 
402. C. petricola Panč. 
403. C. rectum Friv. 
404. C. alpinum L. 
405. C. alpinum L. ssp. lanatum (Lam.) A. et G. 
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406. Cucubalus baccifer L. 
407. Dianthus armeria L. 
408. D. campestris M. B. 
409. D. cruentus Griseb.  
410. D. giganteus D’Urv. 
411. D. pinifolius S. S. 
412. D. corymbosus S. S. 
413. D. gracilis S. S. 
414. D. microlepis Boiss. 
415. D. moesiacus Vis. et Panč. 
416. D. petraeus W. et K. 
417. D. superbus W. et K.  
418. D. tristis Vel.  
419. Gypsophila muralis L. 
420. Herniaria glabra L. 
421. H. hirsuta L. 
422. H. nigrimontium Herm.  
423. Holosteum umbellatum L. 
424. Lychnis coronaria (L.) Desv. 
425. L. flos-cuculi L. 
426. Moehringia muscosa L.  
427. Moehringia pendula (W. et K.) Fenzl. 
428. M. trinervia (L.) Clairv. 
429. Minuartia glomerata (M. B.) Deg. 
430. M. recurva (All.) Schinz. et Thell ssp. orbelica (Vel.) Kož. et Kuzm. 
431. M. setacea (Thuill) Hay. 
432. M. verna (L.) Hiern. 
433. Myosoton aquaticum (L.) Moench. 
434. Paronychia capella (Hack.) Kern.  
435. Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. 
436. Petrorhagia alpina (Habl.) Ball. et Heywood 
437. Petrorhagia illyrica Ball. et Heywood 
438. P. prolifera Ball. et Heywood 
439. P. saxifraga (L.) Link 
440. P. thessala (Boiss.) Ball et Heywood 
441. Pirinia koenigii M. Kral.  
442. Sagina procumbens L. 
443. Sagina saginoides (L.) Karst.  
444. Saponaria bellidifolia Sm.  
445. S. officinalis L.  
446. Scelanthus neglectus Roch 
447. S. annuus L. 
448. S. perennis L. 
449. Silene acaulis (L.) Jacq. ssp. norica (Vierh.) Jacq. 
450. S. alba (Mill.) E. Krause 
451. S. armeria L. 
452. S. buplerioides (L.) Chater et Walters 
453. S. conica L. 
454. S. ciliata Pourn. 
455. S. heuffelii Soo 
456. S. gigantea L. 
457. S. italica (L.) Pers. 
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458. S. lerhenfeldiana Baumg. 
459. S. otites (L.) Wibel. 
460. S. pusilla W. et K. 
461. S. roemeri Friv. 
462. S. saxifraga L. 
463. S. velenovskyana D. Jord. et P. Pan. 
464. S. vulgaris (Moench.) Garcke 
465. S. viridiflora L. 
466. S. frivaldszkyana Hampe 
467. S. waldsteinii Grsb. 
468. Spergula arvensis L. 
469. Spergularia rubra (L.) G. et C. Presl. 
470. Stellaria holostea L. 
471. S. graminea L. 
472. S. media (L.) Vill. 
473. S. nemorum L.  
474. Viscaria vulgaris Rohl. ssp. atropurpurea (Grsb.) Stoj. 
475. Velezia rigida L. 
 
Celastraceae 
 
476. Euonymus europaeus L. 
477. E. latifolius (L.) Mill. 
478. E. verrucosus Scop. 
 
Chenopodiaceae 
 
479. Atriplex nitens Schkurk 
480. A. rosea L. 
481. Chenopodium botrys L. 
482. Ch. bonus-henricus L. 
 
Cistaceae 
 
483. Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. 
484. Helianthemum nummularium (L.) Mill. 
485. Rhodax alpestris (Jacq.) Fuss. 
486. R. canus (L.) Fuss. 
 
Convolvulaceae 
 
487. Convolvulus arvensis L. 
488. C. cantabrica L. 
489. Calystegia sepium (L.) R. Br. 
490. C. sylvatica (Kit.) Griseb.  
491. Bylderdickia convolvulus Dum. 
 
Cornaceae 
 
492. Cornus mas L. 
493. C. sanguinea L. 
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Crassulaceae 
 
494. Jovibarba heuffelii (Schott) A. et D. Löve 
495. Rhodiola rosea L. 
496. Sedum acre L. 
497. S. album L. 
498. S. annuum L.  
499. S. alpestre Vill. 
500. S. cepaea L. 
501. S. atratum L. 
502. S. hispanicum L. 
503. S. kostovii Stef.  
504. S. ochroleucum Chaix. 
505. Sempervivum erythraeum Vel. 
506. S. leucantum Panč. 
507. S. marmoreum Griseb.  
 
Cuscutaceae 
 
508. Cuscuta campestris Yunck. 
509. C. europaea L. 
 
Dipsacaceae 
 
510. Dipsacus laciniatus L. 
511. D. pilosus L. 
512. Knautia arvensis (L.) Cornel 
513. K. integrifolia (L.) Bertol. 
514. K. midzorensis Form. 
515. Scabiosa columbaria L. 
516. S. ochroleuca L. 
517. S. triniaefolia Friv. 
518. S. webbiana D. Don 
519. Succisa pratensis Moench.  
 
Empetraceae 
 
520. Empetrum nigrum L. 
 
Ericaceae 
 
521. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr. 
522. Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rhb. 
523. Vaccinium myrtillus L. 
524. V. uliginosum L. 
525. V. vitis-idaea L. 
 
Euphorbiaceae 
 
526. Euphorbia amygdaloides L. 
527. E. chamaesyce L. 
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528. E. cyparissias L. 
529. E. ničičiana Borb. 
530. E. taurinensis All. 
531. E. salicifolia Host. 
532. Mercurialis perennis L. 
 
Fabaceae 
 
533. Anthyllis vulneraria L. 
534. A. montana L. 
535. Astragalus angustifolius Lam. 
536. A. australis (L.) Lam.  
537. A. cicer L. 
538. A. depressus L. 
539. A. glycyphyllos L. 
540. A. glycyphylloides DC. 
541. A. monspessulanus L. 
542. A. onobrychis L. 
543. Chamaecytisus absinthoides (Janka) Kuzm. 
544. Ch. glaber (L.f.) Rothm.  
545. Ch. hirsutus (L.) Link 
546. Ch. jankae (Vel.) Rothm. 
547. Coronilla varia L. 
548. Corothamnus agnipillus (Vel.) Klask. 
549. C. rectipillosus (Adam.) Skalicka 
550. Dorycnium herbaceum Vill. 
551. Galega officinalis L. 
552. Genista depressa Bieb. 
553. G. ovata W. et K. 
554. G. rumelica Vel.  
555. G. sagittalis L. 
556. G. subcapitata Panč. 
557. Glycyrhisa echinata L. 
558. Lathyrus pratensis L. 
559. L. aphaca L. 
560. L. cicera L. 
561. L. niger (L.) Bernh. 
562. L. missolia L. 
563. L. laxiflorus (Desv.) O. Kunze 
564. L. vernus (L.) Bernh. 
565. L. sylvestris L. 
566. Lotus corniculatus L. 
567. L. aegaeus (Grsb.) Boiss. 
568. Medicago arabica Huds. 
569. M. minima L. 
570. M. orbicularis (L.) Bertol 
571. M. falcata L. 
572. Melilotus albus Medic. 
573. M. officinalis (L.) Pal. 
574. Onobrychis alba (W. et K.) Desv. 
575. O. arenaria (Kit.) DC. 
576. O. caput-galli (L.) Lam. 
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577. O. gracilis Bess. 
578. O. montana DC.  
579. O. pindicola Hauskn. 
580. Ononis arvensis L. 
581. Oxytropis campestris (L.) DC.  
582. Oxytropis kozhuharovii Pavlova, Dimitrov et Nikolova 
583. Oxytropis urumovii Jav. 
584. Trifolium alpestre L. 
585. T. arvense L. 
586. T. aureum Pall. 
587. T. angustifolium L. 
588. T. badium Schreb. 
589. T. campestre Schreb. 
590. T. dubium Sibth. 
591. T. hirtum All. 
592. T. medium L. 
593. T. montanum L. 
594. T. patens Schreb. 
595. T. pratense L. 
596. T. purpureum L. 
597. T. repens L. 
598. T. scabrum L. 
599. T. spadiceum L. 
600. Trigonella coerulea (L.) Ser. 
601. T. foenum-graecum L. 
602. T. monspeliaca L. 
603. Vicia angustifolia L. 
604. V. cracca L. 
605. V. grandiflora Scop. 
606. V. lathyroides L. 
607. V. hirsuta (L.) Gray. 
608. V. sativa L. 
609. V. sepium L.  
610. V. varia Host. 
 
Fagaceae 
 
611. Fagus sylvatica L. 
612. Q. dalechampii Ten. 
 
Gentianaceae 
 
613. Centaurium erythraea Rafn. 
614. Gentiana asclepiadea L. 
615. G. cruciata L. 
616. G. lutea L. 
617. G. punctata L. 
618. G. pyrenaica L. 
619. G. verna L. 
620. Gentianella bulgarica (Vel.) Holub. 
621. G. engadinensis (Wettst.) Holub. 
622. Swertia perennis L. 
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Gearaniaceae 
 
623. Erodium cicutarium (L.) L’Her. 
624. Geranium coeruleatum Schur 
625. Geranium lucidum L. 
626. G. macrorrhizum L. 
627. G. phaeum L. 
628. G. pyrenaicum Burm. 
629. G. reflectum L.  
630. G. robertianum L. 
631. G. sanguineum L. 
632. G. sylvaticum L. 
 
Globulariaceae 
 
633. Globularia aphyllanthes Crantz. 
634. G. cordifolia L. 
 
 
Hypericaceae 
 
635. Hypericum alpigenum Kit. 
636. H. barbatum Jacq.  
637. H. cerastoides (Spach.) N. K. B. Robson 
638. H. maculatum Crantz 
639. H. olympicum L. 
640. H. perforatum L. 
641. H. rumeliacum Boiss. 
642. H. tetrapterum Fries. 
 
Juglandaceae 
 
643. Juglans regia L. 
 
Lamiaceae 
 
644. Acinos alpinus (L.) Moench 
645. A. suaveolens (Sets.) G. Don. fil. 
646. Ajuga chamaepytis (L.) Schreb.  
647. A. genevensis L. 
648. A. laxmannii (L.) Benth. 
649. A. pyramidalis L. 
650. A. reptans L. 
651. Ballota nigra L. 
652. Betonica officinalis L. 
653. Calamintha grandiflora (L.) Moench 
654. C. nepeta (L.) Sar. 
655. Clinopodium vulgare L. 
656. Galeopsis bifida Boenn 
657. Galeopsis tetrahit L. 
658. Glechoma hederacea L. 
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659. Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend et Polatschek 
660. Lamium garganicum L. 
661. L. maculatum L. 
662. L. purpureum L. 
663. Leonurus cardiaca L. 
664. Lycopus europaeus L. 
665. Marrubium peregrinum L. 
666. M. vulgare L. 
667. Melissa officinalis L. 
668. Micromeria cristata (Hampe) Grsb. 
669. Mentha aquatica L. 
670. M. arvensis L. 
671. M. longifolia (L.) Huds. 
672. M. pulegium L. 
673. Nepeta nuda L. 
674. N. cataria L. 
675. Origanum vulgare L. 
676. Prunella grandiflora (L.) Scholler 
677. P. laciniata (L.) L. 
678. P. vulgaris L. 
679. Salvia glutinosa L. 
680. S. nemorosa L. 
681. S. sclarea L. 
682. S. verticillata L. 
683. Satureja montana L. 
684. Scutellaria alpina L. 
685. Scutellaria gallericulata L.  
686. Stachys alpina L. 
687. S. annua L. 
688. S. officinalis (L.) Trev. 
689. S. recta L. 
690. S. sylvatica L. 
691. Teucrium chamaedrys L. 
692. T. montanum L. 
693. T. polium L. 
694. T. scordium L. 
695. Thymus albanus H. Braun 
696. T. glabrescens Willd 
697. T. jankae А. Кеrn. 
698. T. moesiacus Vel.  
699. T. perinicus (Vel.) Jalas  
700. T. pannonicus All. 
701. T. pulegioides L.  
702. T.  sibthorpii Benth. 
703. T. stojanovii Deg. 
704. T. striatus Vahl. 
705. T. thracicus Vel.  
706. T. vandasii Vel.  
 
Lentibulariaceae 
 
707. Pinguicula balcanica Casper 
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708. Utricularia minor L.  
 
Linaceae 
 
709. Linum capitatum Kit. ex Schult. 
710. L. alpinum Jacq. 
711. L. catharticum L. 
712. L. flavum L. 
713. L. tenuifolium L. 
 
Lythraceae 
 
714. Lythrum salicaria L. 
 
Loranthaceae 
 
715. Loranthus europaeus Jacq. 
716. Viscum album L.  
 
Malvaceae 
 
717. Althaea officinalis L. 
718. Lavatera thuringiaca L. 
719. Malva sylvestris L. 
 
Monotropaceae 
 
720. Monotropa hipopitys L. 
 
Oleaceae 
 
721. Fraxinus excelsior L. 
722. F. ornus L. 
723. Ligustrum vulgare L. 
 
Onagraceae 
 
724. Circaea lutetiana L. 
725. Epilobium alsinifolium Vill. 
726. E. anagalidifolium Lam.  
727. E. angustifolium L. 
728. E. hirsutum L. 
729. E. montanum L. 
730. E. palustre L. 
 
Orobanchaceae 
 
731. Orobanche alba Steph. ex Vill. 
732. O. teucrii Holand. 
 
Oxalidaceae 
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733. Oxalis acetosella L. 
 
Papaveraceae 
 
734. Chelidonium majus L. 
735. Corydalis bulbosa (L.) DC. 
736. C. solida (L.) Schwartz 
737. Fumaria officinalis L. 
738. Papaver degenii (Urum. et Jav.) Kuzm. f. degenii 
739. P. degenii (Urum. et Jav.) Kuzm. f. rubriflorum Stoj. 
740. P. rhoeas L. 
 
 
Plantaginaceae 
 
741. Plantago atrata Hoppe 
742. P. gentianoides S. et S. 
743. P. lanceolata L. 
744. P. media L. 
745. P. major L. 
746. P. scabra Moench 
747. P. subulata L.  
 
Plumbaginaceae 
 
748. Armeria alpina Willd 
749. A. rumelica Boiss. 
750. Plumbago europaea L. 
 
Polygalaceae 
 
751. Polygala acarnanica (Chodat) Koz. et Petrova  
752. P. amarella Crantz 
753. Polygala major Jacq. 
754. P. comosa Schkuhr 
755. P. vulgaris L. 
 
Polygonaceae 
 
756. Bilderdykia convolvulus Dum. 
757. Oxyria digyna (L.) Hill 
758. Persicaria amphybia (L.) S. Gray 
759. P. patulum M. B. 
760. P. hydropiper (L.) Spach. 
761. Pleuropteropyrum undulatum (A. Murr.) A. et D. Löve 
762. Polygonum arenatrsum Boreau 
763. Polygonum aviculare L. 
764. Bistorta major S. Gray 
765. B. vivipara (L.) S. Gray 
766. Rumex acetosa L. 
767. R. acetosella L. 
768. R. alpinus L. 
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769. R. crispus L. 
770. R. conglomeratus Murray 
771. R. pulcher L.  
772. R. scutatus L.  
 
Primulaceae 
 
773. Androsace villosa L. 
774. Anagallis arvensis L. 
775. Lysimachia vulgaris L.  
776. Lysimachia punctata L.  
777. Lysimachia nummularia L.  
778. Primula elatior L. 
779. P. farinosa L. 
780. P. halleri G.F. Gmel.   
781. P. minima L. 
782. P. veris L. 
783. P. vulgaris Huds. 
784. Soldanella pusilla Baumg. 
785. S. rhodopaea F. K. Mey 
 
Pyrolaceae 
 
786. Moneses uniflora (L.) A. Gray 
787. Orthilia secunda (L.) House 
788. Pyrola chlorantha Schwartz 
 
 
Ranunculaceae 
 
789. Aconitum lycoctonum L. ssp. neapolitanum (Ten.) Nym. 
790. A. variegatum L. 
791. Actaea spicata L. 
792. Anemone narcissiflora L. 
793. A. nemorosa L. 
794. A. ranunculoides L. 
795. Aquilegia aurea Janka 
796. Caltha palustris L. 
797. Consolida regalis Gray. 
798. Clematis vitalba L. 
799. Clematis recta  L. 
800. Delphinium balcanicum Pawl. 
801. Hepatica nobilis Mill. 
802. Isopyrum thalictroides L. 
803. Helleborus odorus W. et K. 
804. Nigella arvensis L. 
805. N. damascena L. 
806. Pulsailla montana (Hoppe ) Rchb.  
807. Ranunculus acris L. 
808. R. arvensis L. 
809. R. aquatilis L. 
810. R. crenatus W. et K. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на  
План за управление на НП Пирин 

811. R. flamula L 
812. R. fontanus C. Presl  
813. R. ficaria L. 
814. R. peltatus Schrank 
815. R. pseudomontanus Schur. 
816. R. polyanthemus L. 
817. R. platanifolius L. 
818. R. repens L. 
819. R. rumelicus Crantz 
820. R. sprunerianus Boiss.  
821. Thalictrum aquilegifolium L. 
822. T. minus L. 
823. T. simplex L.  
824. Trollius europaeus L. 
 
Rhamnaceae 
 
825. Frangula alnus Mill. 
826. Rhamnus catharticus L. 
 
Resedaceae 
 
827. Reseda lutea L. 
828. R. luteola L. 
 
Rosaceae 
 
829. Agrimonia eupatoria L. 
830. Alchemilla bandericensis Pawl. 
831. A. bulgarica Rothm.  
832. A. catachnoa Rotm. 
833. A. crinita Buser 
834. A. erythropoda Juz.  
835. A. flabellata Buser 
836. A. glabra Neygenf. 
837. A. glaucescens Wallr. 
838. A. gracillima Rothm.  
839. A. heterophylla Rothm. 
840. A. incisa Buser 
841. A. monticola Opiz.  
842. A. obtusa Buser 
843. A. pinrinica Pawl.  
844. A. reniformis Buser 
845. A. subcrenata Buser 
846. A. viridiflora Rothm.  
847. A. xanthochlora Rotm. 
848. Aphanes arvensis L. 
849. Aremonia agrimonoides (L.) DC. 
850. Cotoneaster integerrimus Medic 
851. Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch 
852. Crataegus monogyna Jacq. 
853. C. orientalis Pall.  
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854. Dryas octopetala L. 
855. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
856. F. vulgaris Moench 
857. Fragaria moschata Duchesne 
858. F. vesca L. 
859. F. viridis Duchesne 
860. Geum coccineum S. et S. 
861. G. montanum L. 
862. G. reptans L. 
863. G. rivale L. 
864. G. urbanum L. 
865. Malus sylvestris Mill. 
866. Potentilla alba L.  
867. P.  argentea L. 
868. P. apennina Ten. 
869. P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch 
870. P. detommasii Ten.  
871. P. haynaldiana Janka 
872. P. micrantha Ramond ex DC. 
873. P. neglecta Baumg.  
874. P. obscura Willd.  
875. P. pedata Willd 
876. P. pilosa Willd 
877. P. erecta (L.) Rauschel 
878. P. reptans L.  
879. P. ternata C. Koch 
880. Prunus avium L. 
881. P. cerasifera Ehrh. 
882. P. spinosa L. 
883. Pyrus sativa DC. 
884. Rosa caesia Sm. 
885. R. canina L. 
886. R. galica L. 
887. R. glutinosa Sibth. et Sm.  
888. R. myriacantha DC.  
889. R.  pendulina L. 
890. R. turcica Rouy. 
891. Rubus anoplocladus Sudre 
892. R. crassus Holuby 
893. R.  idaeus L. 
894. R. lloydianus Genev.  
895. R. sanguineus Friv. 
896. R. saxatilis L. 
897. Sanguisorba minor Scop. 
898. S. officinalis L. 
899. Sibbaldia procumbens L.  
900. Sorbus aucuparia L. 
901. S. aria (L.) Crantz 
902. S. chamaemespilus (L.) Crantz. 
903. S. torminalis (L.) Cr. 
904. S. umbellata (Desf.) Fritsch.  
905. Waldsteinia geoides Willd 
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Rubiaceae 
 
906. Asperula aristata L. 
907. A. arvensis L. 
908. A. cynanchica L. 
909. Crucianella angustifolia L. 
910. Cruciata glabra (L.) Ehrend. 
911. C. laevipes Opiz. 
912. Galium album Mill. 
913. G. anysphyllon Vill. 
914. G. aparine l. 
915. G. divaricatum Lam. 
916. G. demissum Boiss. ssp. stojanovii (Degen) Ancev 
917. G. lucidum All. 
918. G. macedonicum Krendl 
919. G. odoratum (L.) Scop. 
920. G. palustre L. 
921. G. pedemontanum All. 
922. G. pseudoaristatum Schur. 
923. G. rotundifolium L. 
924. G. verum L. 
 
 
Salicaceae 
 
925. Populus tremula L. 
926. Salix caprea L. 
927. S. fragilis L. 
928. S. alba L. 
929. S. herbacea L.  
930. S. purpurea L. 
931. S. reticulata L. 
932. S. silesiaca Willd.  
933. S. triandra L. 
934. S. waldsteiniana Willd.  
 
Santalaceae 
 
935. Thesium alpinum L. 
936. T. arvense Horvatovszky 
937. T. bavarum Schrank 
 
Saxifragaceae 
 
938. Chrysosplenium alternifolium L. 
939. Parnassia palustris L. 
940. Ribes alpinum L. 
941. R. petraeum Wulf. 
942. Saxifraga androsacea L. 
943. S. adscendens L. 
944. S. bryoides L. 
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945. S. bulbifera L. 
946. S.  cymosa W. et K. 
947. S. exarata Vill. 
948. S. ferdinandi-coburgi Kell. et Sund. 
949. S. graeca Boiss. 
950. S. luteoviridis Schott et Kotschy 
951. S. oppositifolia L. 
952. S. paniculata Mill. 
953. S. pedemontana All. 
954. S. rotundifolia L. 
955. S. sancta Grsb. ssp. pseudosancta (Janka) Kuzm. 
956. S. stellaris L. 
957. S. stribrnyi (Vel.) Podp. 
958. S. sempervivum C. Koch 
959. S. spruneri Boiss. 
960. S. tridactylites L. 
 
Scrophulariaceae 
 
961. Bartsia alpina L. 
962. Digitalis viridiflora Lindl. 
963. D. grandiflora Mill. 
964. D. lanata Ehrh. 
965. Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.  
966. E. liburnica Wettst.  
967. E. minima Jal. 
968. E. pectinata Ten.  
969. E. picta Wimm.  
970. E. rostkoviana Hayne 
971. E. salisburgensis Funck 
972. E. stricta D. Wallf. ex Lehm.  
973. Kickxia spuria (L.) Dum. 
974. Lathraea squamaria L. 
975. Linaria genistifolia (L.) Mill. 
976. L. vulgaris Mill. 
977. Melampyrum sylvaticum L. 
978. M. arvense L. 
979. M. cristatum L. 
980. Odontites serotina (Lam.) Dum. 
981. Pedicularis hoermanniana K. Maly 
982. P. ortantha Grsb. 
983. P. petiolaris Ten.  
984. P. verticillata L. 
985. Rhinanthus alpinus Baumg. 
986. R. angustifolius Gmel. 
987. R. javorkae Soo 
988. R. rumelicus Vel. 
989. R. wagneri 
990. Scrophularia aestivalis Grsb. 
991. S. bulgarica (Stoj.) Peev 
992. S. canina L. 
993. S. nodosa L. 
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994. S. scopulii Hoppe ex Pers. 
995. Rhynchocorys elephas (L.) Grsb. 
996. Tozzia alpina L. 
997. Verbascum abietinum Borb. 
998. V. davidoffii Murb. 
999. V. densiflorum Bertol 
1000. V. phlomoides L.  
1001. V. tapsiforme Schrat. 
1002. V. glabratum Friv. 
1003. V. blattaria L. 
1004. V. speciosum Schrat. 
1005. V. longifolium Ten. ssp. pannosum (Vis.) Murb. 
1006. Veronica alpina L. 
1007. V. arvensis L. 
1008. V. beccabunga L. 
1009. V. bellidioides L. 
1010. V. chamaedrys L. 
1011. V. didyma Ten. 
1012. V. kellererii Deg. et Urum. 
1013. V. montana L.  
1014. V. officinalis L. 
1015. V. orbelica Peev 
1016. V. prostrata L. 
1017. V. serpyllifolia L. 
1018. V. urticifolia Jacq. 
1019. V. vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer 
 
Solanaceae 
 
1020. Atropa bella-donna L. 
1021. Hyoscyamus niger L. 
1022. Datura stramonium L. 
1023. Solanum dulcamara L. 
1024. S. nigrum L. 
 
Tiliaceae 
 
1025. Tilia cordata Mill. 
1026. T. platyphyllus Scop. 
1027. T. tomentosa Moench 
 
Thymelaeaceae 
 
1028. Daphne cneorum L. 
1029. D. oleoides Schreb. 
1030. D. mezereum L. 
 
Urticaceae 
 
1031. Parietaria officinalis L. 
1032. U. dioica L. 
1033. Urtica urens L. 
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Valerianaceae 
 
1034. Kenthranthus kellereri (Stoj., Stef. et T. Georg.) Stoj. et Stef.   
1035. Valeriana officinalis L. 
1036. V. tripteris L. 
1037. Valerianella coronaria (L.) DC. 
1038. V. locusta (L.) Betcke 
1039. V. microcarpa Loisel 
1040. V. turgida Betcke 
 
Verbenaceae 
 
1041. Verbena officinalis L. 
 
Violaceae 
 
1042. Viola aetolica Boiss. et Heldr. 
1043. V. alba Bess. 
1044. V. ambigua W. et K. 
1045. V. arvensis Murr. 
1046. V. biflora L. 
1047. V. dacica Borb. 
1048. V. grisebachiana Vis. 
1049. V. kitaibeliana Schult 
1050. V. odorata L. 
1051. V. orbelica Panč. 
1052. V. orphanidis Boiss.  
1053. V. perinensis Becker 
1054. V. pyrenaica Ramond. ex DC. 
1055. V. reichenbachiana Jord. ex Boreau 
1056. V. riviniana Rhb. 
1057. V. siecheana W. Beck 
1058. V. tricolor L. 
 
 
LILIOPHYTA 
 
Araceae 
 
1059. Arum maculatum L. 
 

Amaryllidaceae 
1060. Galanthus elwesii Hook 
1061. Galanthus nivalis L.  
 
Cyperaceae 
 
1062. Blysmus compressus (L.) Pandz. ex Link 
1063. Carex acuta L. 
1064. C. acutiformis Ehrh. 
1065. C. atrata L. 
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1066. C. bulgarica (Domin) Lazare 
1067. C. caryophyllacea Latourr. 
1068. C. curta Good 
1069. C. curvula All. 
1070. C. dacica Heuff. 
1071. C. digitata L. 
1072. C. divulsa Stokes 
1073. C. echinata Murr. 
1074. C. ericetorum Poll.  
1075. C. ferruginea Scop.  
1076. C. hirta L. 
1077. C. humilis Leyss. 
1078. C. kitaibeliana Deg. ex Bech. 
1079. C. montana L. 
1080. C. muricata L.  
1081. C. nigra (L.) Rchb.  
1082. C. ovalis Good. 
1083. C. pallescens L.  
1084. C. panicea L.  
1085. C. parviflora Host. 
1086. C. pyrenaica Wahl.  
1087. C. remota L. 
1088. C. rupestris Bell. ex All.  
1089. C. sempervirens Vill. 
1090. C. serotina Merat.  
1091. C. sylvatica Huds. 
1092. C. tomentosa L.  
1093. Eleocharis mamillata Lindb. fill 
1094. Eleocharis palustris (L.) R. Br. 
1095. Elyna bellardii (All.) C. Koch 
1096. Eriophorum latifolium Hoppe 
1097. E. vaginatum L. 
1098. Scirpus sylvaticus L. 
1099. Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. 
 
Iridaceae 
 
1100. Crocus flavus West. 
1101. C. veluchensis Herb. 
1102. Iris reichenbachii Heuff. 
 
Juncaceae 
 
1103. Juncus alpinus Vill. 
1104. J. atratus Crock 
1105. J. articulatus L. 
1106. J. bufonius L. 
1107. J. conglomeratus L. 
1108. J. compressus Jacq. 
1109. J. effusus L. 
1110. J. filiformis L. 
1111. J. trifidus L. 
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1112. Luzula alpino-pillosa (Chaix.) Breistr.  
1113. Luzula campestris (L.) DC. 
1114. L. forsteri (Sm.) DC. 
1115. L. italica Parl.  
1116. L. luzuloides (Lam.) Dandy 
1117. L. multiflora (Retz.) Lej. 
1118. L. pindica (Hauskn.) Chr. et Krs. 
1119. L. sudetica (Willd.) DC.  
1120. L. sylvatica (Huds.) Gand. 
 
Liliaceae 
 
1121. Allium carinatum L. 
1122. A. cirrhosum Vand. 
1123. A. flavum L. 
1124. A. melanantherum Panc.  
1125. A. paczoskianum Tuzson 
1126. A. paniculatum L.  
1127. A. rotundum L. 
1128. A. schoenoprasum L. 
1129. A. ursinum L. 
1130. A. webbii Clem. 
1131. A. victorialis L. 
1132. Anthericum ramosum L. 
1133. Asparagus tenuifolius Lam. 
1134. Colchicum autumnale L. 
1135. Convallaria majalis L. 
1136. Erythronium dens-canis L. 
1137. Gagea lutea (L.) Ker-Gaw. 
1138. G. arvensis (Pers.) Lum. 
1139. G. bohemica (Zanschn.) Rs. 
1140. G. fistulosa (Ram.) Ker-Game 
1141. G. minima (L.) Ker-Gaw. 
1142. G. pratensis (Pers.) Dum. 
1143. Lilium martagon L. 
1144. Muscari botryoides (L.) Mill. 
1145. M. comosum (L.) Mill. 
1146. M. neglectum Guss. 
1147. Ornithogalum boucheanum Asch. 
1148. O. kochii Parl.  
1149. O. montanum Cyr. 
1150. O. pyrenaicum L. 
1151. O. sibthorpii Greut.  
1152. Paris quadrifolia L. 
1153. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
1154. Polygonatum vertocillatum (L.) All. 
1155. P. latifolium (Jacq.) Desf. 
1156. P. multiflorum (L.) All. 
1157. Scilla bifolia L. 
1158. Veratrum lobelianum Bernh. 
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Orchidaceae 
 
1159. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
1160. C. rubra (L.) C. C. Rich 
1161. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. 
1162. Coeloglossum viride (L.) Hartm. 
1163. Corallorhiza trifida Chatel. 
1164. Dactylorhiza cordigera (Fries.) Soo 
1165. D. saccifera (Brongn.) Soo 
1166. D. sambucina (L.) Soo 
1167. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess. 
1168. helleborine (L.) Crantz 
1169. Gymadenia conopsea (L.) R. Br. 
1170. Listera ovata (L.) R. Br. 
1171. L. cordata (L.) R. Br. 
1172. Neottia nidus-avis (L.) C. C. Rich 
1173. Nigritella nigra (L.) Rhb. f. 
1174. Ophrys sphegodes Mill. 
1175. O. scolopax Cav. 
1176. Orchis morio L. 
1177. O. coriophora L. 
1178. O. laxiflora Lam. 
1179. O. pallens L. 
1180. O. simia Lam. 
1181. O. ustulata L.  
1182. Plantanthera bifolia (L.) L. C. Rich 
1183. Pseudorchis albida (L.) A. et D. Löve 
 
Poaceae 
 
1184. Aegilops cylingrica Host. 
1185. Agrostis capillaris L. 
1186. A. rupestris All. 
1187. A. verticillata Vill. 
1188. Aira elegantissima Schur. 
1189. Alopecurus geniculatus L.  
1190. A. gerardii Vill. 
1191. A. pratensis L. 
1192. Anthoxanthum odoratum L. 
1193. Apera spica-venti (L.) Beauv. 
1194. Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl. 
1195. Achnatherum bromoides (L.) Beauv. 
1196. Avena fatua L. 
1197. A. compressa (Heuff.) Sauer et Ch. 
1198. Avenula planiculmis (Schrad.) Sauer et Chmelit.  
1199. A. versicolor (Vill.) Lainz 
1200. Bellardiochoa violaceae (Bell.) Chiov. 
1201. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 
1202. B. sylvaticum (Huds.) Beauv. 
1203. Briza media L. 
1204. Bromus lacmonicus Hausskn. 
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1205. B. arvensis L. 
1206. B. commutatus Schrad. 
1207. B. mollis L. 
1208. B. racemosus Huds. 
1209. B. secalinus L. 
1210. B. sterilis L. 
1211. B. tectorum L. 
1212. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
1213. C. epigeios (L.) Roth 
1214. Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 
1215. Crypsis alopecuroides (Pill. et Nitt.) Schrad. 
1216. Cynodon dactylon (L.) Pers. 
1217. Cynosurus cristatus L. 
1218. C. echinatus L. 
1219. Dactylis glomerata L. 
1220. Deschampsia caespetosa (L.) Beauv. 
1221. Dasypyrum villosum (L.) Cand. 
1222. Dichantium ischaemum (L.) Rob. 
1223. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
1224. Elymus caninus (L.) L. 
1225. E. repens (L.) Gonl. 
1226. E. hispidus (Opiz.) Meld. 
1227. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 
1228. E. minor Host. 
1229. Festuca airoides Lam. 
1230. F. dalmatica (Hack) K. Richt 
1231. F. drymeja Mert. et Koch.  
1232. F. gigantea (L.) Vill. 
1233. F. heterophylla Lam.  
1234. F. horvatiana Markgr.-Dannb. 
1235. F. nigrescens Lam. 
1236. F. paniculata (L.) Schintz et Thell. 
1237. F. penzesii (Acht.) Markgr.-Dannb.  
1238. F. peristerea (Vett.) Markgr.-Dannb.  
1239. F. picturata Pils. 
1240. F. pirinensis (Acht.) Acht.  
1241. F. pirinica Horv. ex Markgr.-Dannb. 
1242. F. pratensis L.  
1243. F. riloensis (Hack ex Hay) Markgr.-Dannb. 
1244. F. valida (Uehtr.) Penz. 
1245. F. valesiaca Schl. 
1246. Glyceria plicata Fries. 
1247. Holcus lanatus L. 
1248. Hordeum bulbosum L. 
1249. H. murinum L. 
1250. Hordelymus europaeus (L.) Harz.  
1251. Koeleria splendens Presl. 
1252. K. simonkaii Adam. 
1253. Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. 
1254. Lolium perenne L. 
1255. L. temulentum L. 
1256. Melica ciliata L. 
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1257. M. nutans L.  
1258. M. uniflora Retz. 
1259. Milium effusum L. 
1260. Moilinia coerulea (L.) Moench 
1261. Nardus stricta L. 
1262. Phleum alpinum L. 
1263. P. graecum Boiss. et Heldr. 
1264. P. hirsutum Honck 
1265. P. montanum C. Koch 
1266. P. phleoides (L.) Karst. 
1267. P.  pratense L. 
1268. Phragmites australis (Cav.) Trin. 
1269. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 
1270. Poa alpina L. 
1271. P. annua L. 
1272. P. badensis Haenke ex Vill. 
1273. P. bulbosa L. 
1274. P. cenisia All. 
1275. P. chaixii Vill. 
1276. P. compressa L. 
1277. P. macedonica (Acht.) Stoeva et Koz.  
1278. P. media Schur. 
1279. P. nemoralis L. 
1280. P. pirinica Stoj. et Acht. 
1281. P. pratensis L. 
1282. P. sylvicola Guss. 
1283. Sclerochloa dura (L.) Beauv. 
1284. Sesleria comosa Vel. 
1285. S. latifolia (Adam.) Deg. 
1286. S. rigida Heuff. 
1287. Setaria verticillata (L.) P. B. 
1288. S. viridis (L.) P. B. 
1289. Stipa balcanica (Martin.) Kož. 
1290. S. borysteinica Klok. ex Sprok. 
1291. Trisetum flavescens (L.) Beauv.  
1292. Ventenata dubia (Lers.) Coss. 
1293. Vulpia myurus (L.) C. C. Gmel. 
1294. V. ciliata Dum. 
 
Sparganiaceae 
 
1295. Sparganium angustifolium Mich. 
 
Typhaceae 
 
1296. Typha angustifolia L. 
1297. T. latifolia L. 
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Приложение № 2 

 
СПИСЪК НА РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА В НП ПИРИН 

 
ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА 

 
Съобщества на Fagus sylvatica  

 Моноедификаторни съобщества  
1. Fagus sylvatica – subnudum  
2. Fagus sylvatica – Luzula sylvatica  
3. Fagus sylvatica – Poa nemoralis 
4. Fagus sylvatica – Poa nemoralis + Festuca heterophylla 
5. Fagus sylvatica – Luzula sylvatica + Poa nemoralis 
6. Fagus sylvatica – Sanicula europea + Oxalis acetosella 
 

Полиедификаторни съобщества 
7. Fagus sylvatica + Pinus peuce – Luzula luzuloides + Geranium macrorrhizum  
8. Fagus sylvatica + Pinus peuce + Picea abies - subnudum 
9. Fagus sylvatica + Pinus peuce + Picea abies – mixtoherbosa  
10. Fagus sylvatica + Pinus peuce – Luzula sylvatica  
11. Fagus sylvatica + Pinus sylvestris – subnudum  
12. Fagus sylvatica + Pinus sylvestris – Luzula luzuloides – Festuca heterophylla  
13. Fagus sylvatica + Pinus sylvestris – mixtoherbosa  
14. Fagus sylvatica + Abies alba + Picea abies - subnudum 
15. Fagus sylvatica + Abies alba – Luzula luzuloides + Poa nemoralis 
16. Fagus sylvatica + Abies alba + Picea abies – Luzula luzuloides  
17. Fagus sylvatica + Abies alba – Festuca heterophylla + Luzula luzuloides 
18. Fagus sylvatica + Abies alba + Picea abies – Poa nemoralis + Galium odoratum  
19. Fagus sylvatica + Abies alba – Poa nemoralis + Sanicula europaea 
20. Fagus sylvatica + Abies alba + Pinus peuce – Luzuzla luzuzloides + Poa nemoralis 
21. Fagus sylvatica + Abies alba + Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Luzula 

luzuloides 
22. Fagus sylvatica + Abies alba+ Picea abies – Sanicula europea 
23. Fagus sylvatica + Picea abies – Poa nemoralis  
24. Fagus sylvatica + Picea abies – Luzula luzuloides + Galium odoratum  

 
Съобщества на Abies alba  

 Моноедификаторни съобщества 
1. Abies alba – Luzula sylvatica + Dryopteris filix – mas  
 

Полиедификаторни съобщества 
2. Abies alba + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus 
3. Abies alba + Pinus sylvestris – Luzula luzuloides + Euphorbia amygdaloides  
4. Abies alba + Pinus peuce – Luzula sylvatica  
5. Abies alba + Pinus peuce + Fagus sylvatica – Luzula luzuloides 
6. Abies alba + Fagus sylvatica + Pinus sylvestris - subnudum  
7. Abies alba + Fagus sylvatica + Picea abies - subnudum 
8. Abies alba + Fagus sylvatica – subnudum  
9. Abies alba + Fagus sylvatica – Luzula luzuloides + Sanicula europaea 
10. Abies alba + Picea abies - subnudum 
11. Abies alba + Picea abies – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica 
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12. Abies alba + Picea abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus + Calamagrostis 
arundinacea 

13. Abies alba + Picea abies + Pinus sylvestris - mixtoherbosa 
14. Abies alba + Picea abies + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
15. Abies alba + Pinus nigra – Calamagrostis arundinacea + Festuca hеterophylla 

 
Съобщества на Pinus sylvestris 

 Моноедификаторни съобщества 
1. Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Vaccinium myrtillus 
2. Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Pteridium aquilinum  
3. Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea 
4. Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus 
5. Pinus sylvestris – Juniperus sibirica + Festuca valida 
6. Pinus sylvestris – Chamaecytisus absinthioides + Vaccinium myrtillus 
7. Pinus sylvestris – Brachypodium pinnatum + Calamagrostis arundinacea  
8. Pinus sylvestris – Festuca heterophylla  
9. Pinus sylvestris – mixtoherbosa 

 
Полиедификаторни съобщества 

10. Pinus sylvestris + Pinus peuce + Picea abies – Luzula sylvatica 
11. Pinus sylvestris + Pinus peuce + Abies alba – Vaccinium myrtillus 
12. Pinus sylvestris + Pinus peuce – Calamagrostis arundinacea 
13. Pinus sylvestris + Pinus peuce – Luzula sylvatica 
14. Pinus sylvestris + Picea abies – Vaccinium myrtillus 
15.  Pinus sylvestris + Picea abies – mixtoherbosa  
16. Pinus sylvestris + Picea abies + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus + Calamagrostis 

arundinacea 
17. Pinus sylvestris + Picea abies + Abies alba – Luzula sylvatica 
18. Pinus sylvestris + Fagus sylvatica – Poa nemoralis 
19. Pinus sylvestris + Abies alba + Picea abies – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica 
20. Pinus sylvestris + Abies alba – Festuca heterophylla 
21. Pinus sylvestris + Pinus nigra – Calamagrostis arundinacea 
22. Pinus sylvestris + Pinus nigra – mixtoherbosa  
23. Pynus silvestris + Pinus heldreichii - Festuca penzesii 

 
Съобщества на Pinus peuce 

 Моноедификаторни съобщества 
1. Pinus peuce – Pinus mugo – Vaccinium myrtillus  
2. Pinus peuce – Pinus mugo – Juniperus sibirica + Vaccinium myrtillus  
3. Pinus peuce – Juniperus sibirica + Vaccinium myrtillus 
4. Pinus peuce – Juniperus sibirica + Festuca valida 
5. Pinus peuce – Juniperus sibirica + Calamagrostis arundinacea + Vaccinium myrtillus 
6. Pinus peuce – Moehringia pendula  
7. Pinus peuce – subnudum  
8. Pinus peuce – Geranium macrorrhizum  
9. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
10. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus + Luzula luzuloides + Moehringia pendula  
11. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus + Calamagrostis arundinacea  
12. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica 
13. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica + Calamagrostis arundinacea 

 
Полиедификаторин съобщества 
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14. Pinus peuce + Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Vaccinium myrtillus 
15. Pinus peuce + Pinus sylvestris + Picea abies – Vaccinium myrtillus 
16. Pinus peuce + Pinus sylvestris – subnudum  
17. Pinus peuce + Pinus sylvestris + Picea abies – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica 
18. Pinus peuce + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica  
19. Pinus peuce + Pinus sylvestris + Picea abies – Calamagrostis arundinacea 
20. Pinus peuce + Picea abies – Vaccinium myrtillus – зелени мъхове 
21. Pinus peuce + Picea abies – Moehringia pendula 
22. Pinus peuce + Picea abies – Vaccinium myrtillus 
23. Pinus peuce + Picea abies – Calamagrostis arundinacea +Vaccinium myrtillus 
24. Pinus peuce + Picea abies – subnudum  
25. Pinus peuce + Picea abies – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica 
26. Pinus peuce + Picea abies + Abies alba – Vaccinium myrtillus 
27. Pinus peuce + Picea abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus + Luzula luzuloides 
28. Pinus peuce + Picea abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus + Poa nemoralis 
29. Pinus peuce + Picea abies – Luzula sylvatica  
30. Pinus peuce + Picea abies – Vaccinium myrtillus + Hylocomium splendens   
31. Pinus peuce + Picea abies + Pinus heldreichii – mixtoherbosa 
32. Pinus peuce + Fagus sylvatica – Vaccinium myrtillus + Luzula luzuloides 
33. Pinus peuce + Fagus sylvatica – Poa nemoralis + Oxalis acetosella 
34. Pinus peuce + Pinus heldreichii – Festica penzesii 
35. Pinus peuce + Аbies аlba– Vaccinium myrtillus  
36. Pinus peuce + Pinus heldreichii + Picea abies – Calamagrostis arundinacea + Sesleria 

coerulans 
 

Съобщества на Picea abies 
 Моноедификаторни съобщества 

1. Picea abies – subnudum  
2. Picea abies – Calamagrostis arundinacea + Luzula sylvatica + Vaccinium myrtillus  
3. Picea abies – Luzula sylvatica + Vaccinium myrtillus  
4. Picea abies – Vaccinium myrtillus  

 
Полиедификаторни съобщества 

5. Picea abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus 
6. Picea abies + Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Vaccinium myrtillus 
7. Picea abies + Pinus sylvestris + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
8. Picea abies + Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Luzula sylvatica  
9. Picea abies + Pinus sylvestris + Abies alba – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica  
10. Picea abies + Pinus peuce – subnudum  
11. Picea abies + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
12. Picea abies + Pinus peuce – Luzula sylvatica + Vaccinium myrtillus 
13. Picea abies + Pinus peuce – Juniperus sibirica + Vaccinium myrtillus 
14. Picea abies + Pinus peuce + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica 
15. Picea abies + Pinus peuce + Abies alba – Vaccinium myrtillus + Geranium macrorrhizum  
16. Picea abies + Fagus sylvatica + Abies alba – Luzula sylvatica + Oxalis acetosella 
17. Picea abies + Fagus sylvatica – Galium odoratum  
18. Picea abies + Abies alba + Pinus sylvestris – Galium odoratum  
19. Picea abies + Abies alba + Pinus sylvestris – mixtoherbosa  
20. Picea abies + Abies alba – Luzula sylvatica – Sanicula europaea 
21. Picea abies + Pinus heldreichii – mixtoherbosa  
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Съобщества на Pinus nigra  
 Моноедификаторни съобщества 

1. Pinus nigra – Brachipodium pinnatum 
2. Pinus nigra – Festuca dalmatica 
3. Pinus nigra – Sesleria coerulans  
 

Полиедификаторни съобщества 
4. Pinus nigra + Abies alba – Calamagrostis arundinacea 
5. Pinus nigra + Pinus heldreichii – Festuca penzesii + Sesleria coerulans 
6. Pinus nigra + Pinus heldreichii + Pinus sylvestris – Brachipodiun pinnatum + Sesleria 

coerulans 
7. Pinus nigra + Pinus sylvestris + Abies alba – Calamagrostis arundinacea 
8. Pinus nigra + Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea +  Festuca dalmatica 

 
Съобщества на Pinus heldreichii  

 Моноедификаторни съобщества 
1. Pinus heldreichii – Festuca penzesii + Sesleria coerulans 
2. Pinus heldreichii – Festuca penzesii + Brachipodiun pinnatum 
3. Pinus heldreichii – Chamaecytisus absinthioides + Calamagrostis arundinacea 
4. Pinus heldreichii – Luzula luzuloides 
5. Pinus heldreichii – Pinus mugo – Sesleria coerulans 
6. Pinus heldreichii – Festuca penzesii  
7. Pinus heldreichii – Calamagrostis arundinacea 
 

 
Полиедификаторни съобщества 

8. Pinus heldreichii + Picea abies – Calamagrostis arundinacea 
9. Pinus heldreichii + Pinus sylvestris – Geranium macrorrhizum 
10. Pinus heldreichii + Pinus sylvestris – Festuca penzesii + Carex kitaibelliana 
11. Pinus heldreichii + Pinus nigra – Festuca penzesii  
12. Pinus heldreichii + Pinus peuce – Geranium macrorrhizum 
13. Pinus heldreichii + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
14. Pinus heldreichii + Abies alba – Calamagrostis arundinacea 

 
Съобщества на Populus tremula  

1. Populus tremula + Salix caprea – Calamagrostis arundinacea 
2. Populus tremula + Pinus sylvestris – mixtoherbosa  

 
Съобщества на Pinus mugo  

1. Pinus mugo – Vaccinium myrtillus 
2. Pinus mugo – Juniperus sibirica + Vaccinium myrtillus 
3. Pinus mugo – Sesleria comosa 
4. Pinus mugo – Juniperus sibirica + Nardus stricta 
5. Pinus mugo – Juniperus sibirica + Vaccinium uliginosum 
6. Pinus mugo – Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum  
7. Pinus mugo – Sesleria comosa + Nardus stricta  
8. Pinus mugo – Sesleria comosa + Carex curvula  
9. Pinus mugo – Sesleria coerulans + Agrostis rupestris 
10. Pinus mugo – Vaccinium myrtillus + Luzula sylvatica – листни мъхове 
11. Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – зелени мъхове 
12. Pinus mugo – Vaccinium uliginosum  

 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на  
План за управление на НП Пирин 

Съобщества на Juniperus sibirica 
1. Juniperus sibirica – Festuca valida + Centaurea kotschyana 
2. Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus 
3. Juniperus sibirica –  Nardus stricta 
4. Juniperus sibirica + Chamaecytisus absinthioides – Festuca valida + Nardus stricta  
5. Juniperus sibirica – Festuca valida 
6. Juniperus sibirica – Sesleria comosa 
7. Juniperus sibirica – Festuca valida + Lerchenfeldia flexuosa + Nardus stricta 
8. Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus + Lerchenfeldia flexuosa 
9. Juniperus sibirica – Festuca nigrescens + Agrostis capillaris + Nardus stricta 
10. Juniperus sibirica – Agrostis capillaris + Nardus stricta 
11. Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum  
12. Juniperus sibirica – Vaccinium uliginosum + Luzula sudetica  
13. Juniperus sibirica – Vaccinium uliginosum  
14. Juniperus sibirica – Festuca nigrescens  
15. Juniperus sibirica – Rubus idaeus + Senecio nemorensis 
16. Juniperus sibirica – Chamaecytisus absinthiooides  
17. Juniperus sibirica – Sesleria coerulans 
18. Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus + Festuca valida 
19. Juniperus sibirica +  Chamaecytisus absinthiooides – Dactylis glomerata 
 

 
Съобщества на Juniperus communis 
Juniperus communis – Festuca dalmatica 

 
Съобщества на Chamaecytisus absinthioides  

1. Chamaecytisus absinthioides 
2. Chamaecytisus absinthioides – Calamagrostis arundinacea + Deschampsia caespitosa 
3. Chamaecytisus absinthioides – Calamagrostis arundinacea + Festuca valida 
4. Chamaecytisus absinthioides – Festuca nigrescens + Agrostis capillaris  
5. Chamaecytisus absinthioides – Festuca valida 

 
Съобщества на Salix reticulata  

 Съобщества на Salix waldstieniana 
 

Съобщества на ерикоидни храстчета (Vaccinium) 
1. Vaccinium myrtillus 
2. Vaccinium myrtillus – Bruckenthalia spiculifolia 
3. Vaccinium uliginosum – Bruckenthalia spiculifolia 
4. Vaccinium uliginosum + Vaccinium vitis-idea – Juncus trifidus 
5. Vaccinium uliginosum – Juncus trifidus + Sesleria comosa 
6. Vaccinium uliginosum – Vaccinium myrtillus 
7. Vaccinium myrtillus – Vaccinium uliginosum 

 
Съобщества на Dryas octopetala 

1. Dryas octopetala – Sesleria coerulans 
2. Dryas octopetala – Festuca pirinica + Potentilla apenina  

 
ТРЕВНИ РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА 

 
Съобщества на Festuca valida  

1. Festuca valida  
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2. Festuca valida – Juncus trifidus + Jovibarba heuffelii 
3. Festuca valida – Lerchenfeldia flexuosa 
4. Festuca valida – Carex sempervirens 
5. Festuca valida – Nardus stricta 
6. Festuca valida – Potentilla ternata +Primula minima 
7. Festuca valida – Festuca airoides + Carex sempervirens 

 
Съобщества на Festuca riloensis 

1. Festuca riloensis – Carex curvula + Sesleria comosa 
2. Festuca riloensis – Agrostis rupestris + Sesleria comosa 
3. Festuca riloensis + Sesleria comosa – Potentilla ternata 
4. Festuca riloensis – Primula minima + Dianthus microlepis 
5. Festuca riloensis – Festuca airoides + Carex curvula +Sesleria comosa 
6. Festuca riloensis + Carex curvula + Sesleria coerulans – mixtoherbosa 

 
Съобщества на Festuca nigrescens  

1. Festuca nigrescens – Nardus stricta 
2. Festuca nigrescens – Agrostis capillaris 
3. Festuca nigrescens – Sesleria comosa + Agrostis rupestris 

 
Съобщества на Festuca airoides  

1. Festuca airoides – Sesleria comosa + Juncus trifidus 
2. Festuca airoides – Agrostis rupestris  
3. Festuca airoides – Sesleria comosa + Nardus stricta 
4. Festuca airoides – Sesleria comosa – Potentilla ternata 
5. Festuca airoides – Sesleria comosa 
6. Festuca airoides + Sesleria comosa  – Primula minima 
7. Festuca airoides + Carex sempervirens – Potentilla ternata 
8. Festuca airoides + Carex curvula – Potentilla ternata 
9. Festuca airoides – Carex curvula + Sesleria comosa 
 

Съобщества на Festuca pirinica 
 

Съобщества на Agrostis capillaris 
1. Agrostis capillaris 
2. Agrostis capillaris – Nardus stricta 
3. Agrostis capillaris – Festuca heterophylla 
4. Agrostis capillaris – Festuca nigrescens + Galium verum 
5. Agrostis capillaris – Rhinanthus wagneri 

 
Съобщества на Agrostis rupestris 

1. Agrostis rupestris – Festuca airoides 
2. Agrostis rupestris – Juncus trifidus 
3. Agrostis rupestris – Festuca pirinica 
4. Agrostis rupestris – Festuca riloensis 
5. Agrostis rupestris – Sesleria comosa 

 
Съобщества на Carex curvula 

1. Carex curvula + Agrostis capillaris – Campanula alpina 
2. Carex curvula – Juncus trifidus 
3. Carex curvula – Agrostis rupestris 
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Съобщества на Carex nigra 
 

Съобщества на Sesleria comosa 
1. Sesleria comosa 
2. Sesleria comosa – Nardus stricta 
3. Sesleria comosa – Agrostis rupestris + Juncus trifidus 
4. Sesleria comosa – Agrostis rupestris + Campanula alpina 
5. Sesleria comosa – Nardus stricta + Agrostis rupestris 
6. Sesleria comosa – Agrostis rupestris 
7. Sesleria comosa – Festuca riloensis + Dianthus microlepis 
8. Sesleria comosa – Festuca riloensis + Nardus stricta 
9. Sesleria comosa – mixtoherbosa 
10. Sesleria comosa – Agrostis rupestris + Carex curvula 

 
Съобщества на Sesleria coerulans 

 
Съобщества на Nardus stricta 

1. Nardus stricta 
2. Nardus stricta – Festuca airoides 
3. Nardus stricta – Sesleria comosa 
4. Nardus stricta – Agrostis rupestris 
5. Nardus stricta – Carex curvula + Sesleria comosa 

 
Съобщества на Calamagrostis arundinacea 

1. Calamagrostis arundinacea – Vaccinium myrtillus 
2. Calamagrostis arundinacea + Lerchenfeldia flexuosa – Vaccinium myrtillus 
 

Съобщества на Deschampsia caespitosa  
1. Deschampsia caespitosa 
2. Deschampsia caespitosa – Nardus stricta 
3. Deschampsia caespitosa – Carex nigra  
4. Deschampsia caespitosa – Carex distans 
5. Deschampsia caespitosa – Festuca nigrescens + Nardus stricta  

 
Съобщества на Epilobium angustifolium 

1. Epilobium angustifolium + Cirsium appendiculatum – Calamagrostis arundinacea 
2. Epilobium angustifolium – Verbascum longifolium ssp. pannosum 

 
 

Съобщества на Juncus trifidus 
1. Juncus trifidus – Hieracium hoppeanum + Primula minima 
2. Juncus trifidus – Carex curvula 

 
Съобщества на Cirsium appendiculatum 
Cirsium appendiculatum – Heracleum verticillatum 
 

  Съобщества на Pteridium aquilinum 
 
Съобщества на Scrophularia bulgarica 

 
Съобщества на Poa media  
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ЕГРЕЧНИ СЪОБЩЕСТВА 
 

Съобщества на Verbascum longifolium ssp. pannosum 
 Съобщества на Rumex alpinum 
 
 

СЕРИИ СЪОБЩЕСТВА 
 
Серия 1 
Фрагментарна структурa нa Juniperus sibisrica и Vaccinium myrtillus  с участие на Sesleria 

comosa, Sesleria coerulans, Festuca airoides, Belardohloa violacea, Luzuzla nigricans, Alopecurus 
gerardii 

 
 
Серия 2 
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на  Sesleria comosa, 

Festuca airoides, Saxifraga paniculata, Saxifraga oppositifolia, Potentilla haynaldiana 
 
Серия 3 
Фрагментарна структурa нa Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum с участие на 

Sesleria comosa, Festuca valida, Lerchenfeldia flexuosa, Carex sempervirens, Festuca riloensis, 
Primula minima, Dianthus microlepis, Androsace villosa, Minuartia recurva, Plantago gentianoides, 
Alopecurus gerardii 

 
Серия 4 
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo, Juniperus sibisrica, Vaccinium myrtillus и 

Vaccinium uliginosum с участие на Dryas octopetala, Salix reticulata, Sesleria coerulans, Festuca 
pirinica, Potentilla apenina ssp. stojanovii, Festuca riloensis, Carex curvula, Potentilla ternata, Poa 
media, Agrostis rupestris, Plantago atrata  

 
Серия 5 
Тревни съобщества с участието на Sesleria coerulans, Festuca pirinica, Androsace villosa, 

Rhodax alpestre, Plantago atrata, Alopecurus gerardii, Luzula spicata 
Серия 6  
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на  Agrostis 

rupestris, Sesleria comosa, Festuca airoides, Dianthus microlepis, Festuca pirinica, Festuca riloensis, 
Androsace villosa, Campanula alpina, Phleum histrum 

 
Серия 7 
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на Vaccinium 

myrtillus и Vaccinium uliginosum и Sesleria comosa, Festuca airoides, Primula minima, Carex curvula, 
Agrostis rupestris, Nardus stricta, Androsace villosa, Minuartia recurva 
 

Серия 8 
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на  Salix reticulata, 

Sesleria comosa, Festuca airoides, Saxifraga paniculata, Saxifraga oppositifolia, Potentilla 
haynaldiana, Sedum anuum 

 
Серия 9 
Тревни съобщества с участието на Sesleria coerulans, Festuca pirinica, Androsace villosa, 

Rhodax alpestre, Minuartia recurva, Plantago atrata, Alopecurus gerardii, Belardochloa violacea, 
Festuca riloensis, Primula minima, Carex sempervirens 
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Серия 10  
Тревни съобщества с участието на Festuca pirinica, Festuca valida, Festuca airoides, Juncus 

trifidus, Agrostis rupestris,  Saxifraga ferdinandi-coburgii, Thlaspi belidifolium, Saxifraga oppositifolia, 
Saxifraga sancta, Achilea ageratifolia, Carex curvula  

 
Серия 11 
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на  Salix reticulata, 

Sesleria comosa, Festuca airoides, Saxifraga paniculata, Saxifraga oppositifolia, Potentilla 
haynaldiana, Sedum anuum 
 

Серия 12 
Фрагментарна структурa нa Juniperus sibisrica с участие на Sesleria comosa, Festuca 

valida, Carex curvula, Poa media, Juncus trifidus, Androsace villosa, Hieracium alpicola, Jasione 
orbiculata 

 
Серия 13 
Тревни съобщества с участието на Festuca riloensis, Festuca airoides, Agrostis rupestris, 

Sesleria coerulans, Festuca pirinica, Carex curvula, Nardus stricta, Scabiosa lucida  
 
Серия 14 
Фрагментарна структурa нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на Agrostis 

rupestris, Sesleria coerulans, Sesleria comosa, Festuca airoides, Festuca riloensis, Primula minima, 
Primula halleri, Primula farinosa, Carex curvula, Salix reticulata, Plantago atrata, Homogine alpina 

 
Серия 15 
Тревни съобщества с участието на Sesleria coerulans, Festuca pirinica, Festuca valida, 

Festuca airoides, Nardus stricta, Agrostis rupestris,  Dryas octopetala, Potentilla apenina, Saxifraga 
oppositifolia, Silene pussilla, Genista depresa  

 
Серия 16 
Фрагментарна структурa  нa Pinus mugo и Juniperus sibisrica с участие на  Sesleria comosa, 

Festuca airoides, Saxifraga paniculata, Saxifraga oppositifolia, Potentilla haynaldiana 
 
Серия 17 
Фрагментарна структурa нa Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum с участие на 

Sesleria comosa, Sesleria coerulans, Festuca valida, Carex curvula, Agrostis rupestris, Festuca 
airoides, Lerchenfeldia flexosa, Androsace villosa, Rhodax alpestre 
 
 

Серия 18 
Тревни съобщества с участието на Saxifraga ferdinandi-coburgi, Saxifraga oppositifolia, 

Dianthus microlepis, Silene acaulis, Papaver degenii, Sesleria comosa, Sesleria coerulans, Thymus 
perinicus, Androsace villosa 
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Приложение No 5. Растителни видове с природозащитна стойност  
 

No Таксон Българско наименование Ендемити Реликти Червена 
книга на НРБ 
- 1984г. 

Защитен  BERN IUCN DIR 
92/43  

E/ECE 
1249 

CITES Локалитет 

 локален български балкански  субендемит преглациален глациален от година  1997  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Alchemilla bandericensis Pawl.  Бъндерицово шапиче   +         Застрашен   V х. Бъндерица 

2 Alchemilla bulgarica Rothm.  Българско шапиче     +      Рядьк    Субалпийски поляни 

3 Alchemilla erythropoda Juz. Червенодръжково шапиче       Рядьк    Субалпийски поляни 

4 Alchemilla heterophylla Rothm.  Разнолистно шапиче     +      Рядьк    р. Демяница 

5 Alchemilla pirinica Pawl.  Пиринско шапиче   +         Рядьк   R Бъндеришки циркус, над х. Демяница 

6 Alyssum cuneifolium Ten.  Клинолистен игловръх       Рядьк    вр. Вихрен 

7 Anemone narcissiflora L. Нарцисовидна съснка      + Рядьк 1961, 1989   Дженгалска порта 

8 Angelica pancicii Vand. Панчичева пищялка    +     Рядьк    Около планинските потоци 

9 Anthemis auriculata Boiss. Южно подрумиче       Рядьк    “Синаница” 

10 Anthemis orbelica Panc. Планинско подрумиче   +     Рядьк   R По открити поляни в горския и 
субалпийския пояс 

11 Aquilegia aurea Janka. Златиста кандилка     +       Рядьк 1961, 1989   Дълбокото дере; Влахински превал; Спано 
поле; р. Мозговица 

12 Arabis ferdinandi-coburgii Kell. et 
Sund. 

Пиринска гъшарка    +       Рядьк 1995  R R Вихренски дял, над 2200 m 

13 Arabis muralis Bertol.  Стенна гъшарка       Рядьк    По скалисти места в горския пояс 

14 Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng. 

Мечо грозде     +  Рядьк 1989 - 1995   Главно в съобществата на черната мура и 
в субалпийския пояс, предимно на 
варовик  

15 Arenaria pirinica Stoj. Пиринска песъчарка   +         +   Рядьк 1995   R Разложки суходол 

16 Armeria alpina Wild. Високопланинско лъжичниче       + Рядьк    Над 2300 m 

17 Armeria rumelica Boiss. Обикновено лъжичниче   +       По поляни до 2000 m 

18 Artemisia eriantha Ten. Скален пелин       Рядьк    + Вихренски и Синанишки дял  

19 Asperula suberosa Sibth. Et Sm. Пиринска лазаркиня    +     Рядьк 1989   R Вихренски и Синанишки дял, Баюви 
дупки 

20 Asyneuma kellerianum Stef. Асинеума  +       Рядьк 1989   R Бански Суходол 

21 Atropa belladonna L. Лудо биле       Рядьк    край пътища и сечища в буковия пояс 

22 Aubrieta columnae Guss.  Стълбчеста аубриета       Рядьк    На варовити места във Вихренския дял  

23 Aubrieta gracilis Sprun. ex Boiss.  Грациозна аубриета     +      Рядьк 1989   Дълбокото дере 

24 Barbarea bracteosa Guss. 
Berchtold. 

Прицветникова злина       Рядьк    по влажни места в субалпийския пояс 

25 Bartsia alpina L. Алпийска язовка      + Рядьк    алпийската  част 

26 Brassica nivalis Boiss. et Heldr.  
ssp. jordanoffii (O. E. Schultz.) 
Akeroyd et Leadlay 

Пиринско зеле  +       Рядьк 1989  R R Джамджиеви скали, Голям Казан 
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27 Callitriche hamulata Kutz. ex 
C.Koch. 

Късоизвито дренче       Рядьк    вр. Синаница, Демянишки циркус 

28 Campanula abietina Griseb. et 
Schenk.  

Елова камбанка        +  В иглолистния пояс 

29 Campanula pusilla Hke. Дребна камбанка       Рядьк    Вихренски и Синанишки дял 

30 Campanula transsilvanica Schut. Трансилванска кабанка       Рядьк 1989  R I В субалпийския пояс 

31 Carex ferruginea Scop.  Ръждива острица       Застрашен    Дълбокото дере 

32 Carex pirinensis (Acht.) Acht.  Пиринска острица  +       +  Застрашен 1989   Северна варовита част (Вихренски дял) 

33 Carex rupestris Bell. ex All.  Скална острица       +  Изчезнал 1995   вр. Вихрен, Голям Казан 

34 Carum graecum Boiss. ex Heldr. Гръцки кимион    +     Рядьк    По тревисти места в пояса на клека 

35 Centaurea achtarovii Urum. Ахтарова метличина       Рядьк 1989   Голям Казан, под х. "Яворов" 

36 Centaurea kernerana Janka. Кернерова метличина   +      Рядьк 1989  R R По скални пукнатини в района на 
Валявишки езера,  

37 Centaurea managettae Podp. Манагетова метличина   +     Рядьк 1989  R R   местн. “Калята”, “Жълтите скали”, 
Окаденски циркус, Разложки Суходол 

38 Cephalanthera damasonium 
(Mill.) Druce 

Бял главопрашник          + По сенчести места из горите 

39 Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch. 

Дълголистен главопрашник          + По сенчести места из горите 

40 Cephalanthera rubra (L.) 
L.C.Rich. 

Червен главопрашник          + По сенчести места из горите 

41 Chamaecytisus absinthoides 
(Janka) Kuzm. 

Балкански зановец   +       По открити места навсякъде до 2300 m 

42 Chondrilla urumovii Deg. Урумов кривец   +      Рядьк    R местн. “Калята” над Банско 

43 Coeloglossum viride (L.) Hartm. Зелен цьологлосум          +  

44 Crepis bithynica Boiss. Пиринска дрипавка       Рядьк   R Бъндерица, Баюви дупки 

45 Cryptogramma crispa (L.) R. Br.  Къдрава криптограма       Рядьк    вр. Вихрен, Кърджалийски чал, 
Василашки езера 

46 Dactylorhiza cordigera (Fries.) 
Soo 

Сърцевидна дактилориза          + По влажни тревисти места в субалпийския 
пояс 

47 Dacltylorhiza saccifera (Brongn.) 
Soo 

Торбеста дактилориза          + По влажни тревисти места в субалпийския 
пояс 

48 Dactylorhiza sambucina (L.) Soo Бъзова дактилориза          + По влажни тревисти места в субалпийския 
пояс 

49 Daphne cneorum L. Ниско бясно дърво       Рядьк 1961-1989   По варовити места във Вихренския дял 
докъм 2500 m 

50 Daphne kosanini (Stoj.) Stoj Кошаниново дърво  +       Рядьк 1961-1989   R Голям Казан 

51 Daphne oleoides Schreb. Маслиноподобно бясно дърво       Рядьк 1989   между х. Бъндерица и х. Вихрен и по 
източните склонове на Вихрен 

52 Dianthus microlepis Boiss. Дребнолюспест карамфил   +       Навсякъде в субалпийския и алпийския 
пояс 

53 Digitalis laevigata Waldst. et Kit. Лъскав напръстник       Рядьк 1989   По тревисти места в горната част на 
иглолистния пояс и в зоната на клека 

54 Diphasiastrum alpinum (L.) 
Holub.  

Алпийски плаун      + Рядьк    V над х. “Вихрен” 

55 Draba athoa (Griseb.) Boiss.  Атоска рупа     +      Рядьк    вр. Вихрен 

56 Draba carinthiaca Hoppe.  Каринтийска рупа      + Рядьк    вр. Вихрен 

57 Draba tomentosa Clairv.  Наплъстена рупа       Рядьк    вр. Вихрен 

58 Dryopteris villarii (Bell. ) Woyn. 
ex Schinz. et Thell. 

Вилариева щитовидна папрат       Рядьк    вр. Вихрен, Кутело, Каменишки дол 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на  
План за управление на НП Пирин 

59 Elyna bellardii (All.) Koch. Белардова елина       +  Застрашен 1989   вр. Разложки Суходол, Голям Казан, 
Кутело, Вихрен, Бански Суходол 

60 Empetrum nigrum L. Черен емпетрум       +  Рядьк 1989   вр. Даутов, Окаден, Хвойнати, Тодорин, 
Синаница, Валявица, Мозговишки рид 
Демиркапия 

61 Epipactis helleborine (L.) Crantz Обикновен дремник          + В горите от черен бор и черна мура 

62 Erigeron vichrensis Pawl. Вихренска злолетица +      Рядьк 1989   R Малък Казан 

63 Euphrasia drosocalyx Freyn. Жлезисточашкова очанка       Застрашен    Баюви дупки 

64 Festuca pirinica Horvat. ex 
Markgr.-Dannenb.  

Малка пиринска власатка +      Рядьк 1995  R R субалпийски и алпийски пояс 

65 Galanthus nivalis L. Снежно кокиче      + Застрашен 1989   + + По поляни до 2000 m 

66 Galium stojanovii Deg. Стояновов еньовче +      Застрашен 1989  V R вр. Вихрен, Синаница 

67 Gentiana frigida Haenke. Студенолюбива тинтява       Рядьк 1989   По влажни скалисти места в алпийския и 
субалпийския пояс 

68 Gentiana lutea L. Жълта тинтява       Застрашен 1961, 1989   + Дълбокото дере, Джамджиеви скали 

69 Gentiana punctata L. Петниста тинтява       Застрашен 1961, 1989   Нарядко навсякъде в пояса на клека  

70 Gentianella engadinensis ( Wehst). Енгадинска горчивка       Рядьк    Баюви дупки (нуждае се от уточняване) 

71 Gentianella precox Dostal. Ранна горчивка       Рядьк    Рядко в горната част на иглолистния пояс 

72 Geranium bohemicum L. Бохемски здравец       Рядьк    Рядко по влажни тревисти места в горския 
пояс 

73 Geranium coeruleatum Schur. Гълъбов здравец       Рядьк    По варовити места в горната част на 
иглолистния пояс и между клека 

74 Gymadenia conopsea (L.) R. Br. Комаровоцветна гимнадения          + По открити тревисти места в горския и 
субалпийския пояс 

75 Heracleum angustisectum D. Peev Пирински девесил +      Рядьк    Голям Казан 

76 Hieracium stefanoffii Zahn. Стефанова рунянка   +      Рядьк    В горите от черна мура 

77 Isoеtes setacea Lam. Kabath. Шилолист       Рядьк 1995   всички циркусни езера 

78 Jasione bulgarica Stoj. et Stef. Българско вятърче  +        В субалпийския пояс 

79 Jovibarba heuffelii (Schott) A. et 
D. Love 

Нежит    +     Рядьк 1989   По каменисти места в горския и 
субалпийския пояс 

80 Kenthranthus kellereri Stoj. et 
Stef. 

Келереров кентрантус   +      Рядьк 1989 + R R циркус Бански Суходол 

81 Kernera saxatilis (L.) Reichenb. Кернера       Рядьк    х. Бъндерица, под х. Яворов 

82 Laserpitium archangelica Wulf. Архангелиев лазерпициум       +  Застрашен 1995   V местн. “Крушето” 

83 Laserpitium siler L. Планински лазерпициум       Рядьк    По варовити места в зоната на черната 
мура 

84 Leontodon rilaensis Hayek. Рилска жьлтица       Рядьк    По субалпийски тревисти поляни 

85 Leontopodium alpinum Cass. Балканска звезда, Еделвайс       Рядьк 1989   местн. “Стълбите”, вр. Църна Могила, 
Кутело, Вихрен, Казана, Баюви дупки, 
Каменитица; циркуси Бански Суходол и 
Окаден, местн. “Жълтите скали” 

86 Ligularia sibirica (L. ) Cass. Сибирски див тютюн       Застрашен 1995 +  местн. “Крушето” 

87 Limodorum abortivum (L.) Sw. Недоразвит лимодорум       +  Рядьк 1989   + По поляни в горския пояс 

88 Listera ovata (L.) R. Br. Овален тайник          + По сенчести места в мезофилните гори 

89 Listera cordata (L.) R. Br Сърцевиден тайник          + По сенчести места в мезофилните гори 

90 Neottia nidus-avis (L.) C. C. Rich Гнездица          + В буковите гори 
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91 Nigritella nigra (L.) Rhb. f. Чернушка          + По открити тревисти места  

92 Onosma heterophylla Griseb. Разнолистно омразниче       Рядьк    х. Демяница 

93 Orchis militaris L. Шлемовиден салеп       Рядьк 1961, 1989   По открити тревисти места 

94 Orchis coriophora L. Дървеницов салеп          + По влажни поляни 

95 Orchis laxiflora Lam. Редкоцветен салеп          + По влажни открити места 

96 Orchis pallens L. Бледен салеп          +  

97 Oxytropis urumovii Jav. Урумов окситропис +      +  Рядьк    R Вихренски дял, м. Голям Казан 

98 Oxytropis kozuharovii Pavlova, 
D.Dimitrov et. M. Nikolova 

Кожухаров окситропис +      Рядьк    местн. “Жълтите скали”, Окаденски 
циркус 

99 Papaver degenii (Urum. et Jav.) 
Kuzm. 

Пирински мак +      +  Рядьк 1989   R вр. Вихрен, Синаница 

100 Pinus heldreichii Christ. Черна мура    +      Широко разпространен между 1300 и 2100 
m, предимно на варовик 

101 Pinus peuce Griseb. Бяла мура   +      R Широко разпространен между 1300 и 2100 
m 

102 Petasites kabllickianus Tausch. ex 
Berchtold 

Пиринска чобанка       Рядьк 1995   По долината на Демянишка река, на 
варовик 

103 Petrorhagia alpina (Habi.) Ball. et 
Heywood.  

Алпийска мантийка       Рядьк 1989   под Мечата поляна; местн. “Парев гроб”; 
Бъндеришки циркус 

104 Peucedanum olygophyllum Vand Планинска самодивска трева    +     Рядьк    Из субалпийските пасища 

105 Plantanthera bifolia (L.) L. C. 
Rich 

Двуцветна платантера          +  

106 Poa pirinica Stoj. et Acht.  Пиринска ливадина +      Рядьк 1995  R R субалпийски и алпийски пояс 

107 Polygala acarnanica ( Chodat.) 
Kor. et Petrova  

Суха телчарка    +     Рядьк    В черномуровите гори 

108 Polygala amarella Crantz. Горчива телчарка       Рядьк    В горите от черен бор и черна мура 

109 Potentilla apenina Ten.  Апенинско прозорче       Рядьк    вр Вихрен, Синаница 

110 Potentilla apenina Ten. ssp. 
stojanovii Urum. 

Стояново прозорче  +        вр Вихрен, Синаница 

111 Primula hallerei G. F. Gmel. Халерова иглика       Рядьк 1989   Голям Казан 

112 Pseudorchis albida (L.) A. et D. 
Löve 

Белезникав псеудорхис      +    +  

113 Ranunculus fontanus C. Presl  Кладенчово лютиче        +  По влажни места и мочурища в 
субалпийския пояс 

114 Rhinanthus javorkae  Soo.  Яворкова клопачка +      Рядьк    вр. Вихрен, над х. Бъндерица 

115 Rhiynchocorys elephas (L.) Griseb. Хоботниче       Рядьк 1997   Около влажните потоци в района на х. 
Пирин; под х. Демяница, над Банско 

116 Rhodiola rosea L. Розов златовръх          По влажни скалисти улеи в субалпийския 
и алпийския пояс 

117 Saxifraga androsacea L. Оклопова каменоломка       Застрашен    Газейски циркус, Разложки Суходол, 
Каменитица, Баюви дупки, вр. Вихрен 

118 Saxifraga ferdinandii-coburgi 
Kell. et Sund. 

Фердинандова каменоломка    +     + Рядьк    Карстовото било 

119 Saxifraga spruneri Boiss.  Шпрунерова каменоломка    +     Рядьк    Варовитите скали във Вихренския дял 

120 Saxifraga stribrnyi (Vel.) Podp. Стрибърниева каменоломка    +     Рядьк    В околностите на х. Бъндерица 

121 Scrophularia bulgarica (Stoj.) 
Peev 

Българско живениче  +     Рядьк    Карстовото било 

122 Sedum kostovii Stef.  Костова тлъстига   +      Рядьк 1989  R R Бански суходол, х. Яворов 
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123 Sempervivum erythraeum Vel. Червеникав дебелец    +        По каменисти места в субалпийския и 
алпийския пояс; Винарска порта 

124 Senecio pancicii Deg. Панчичев спореж    +     Рядьк    По влажни места в пояса на клека 

125 Sibbaldia procumbens L.  Разпростряна сибалдия       +  Рядьк    По каменисти места в циркусите 

126 Silene heuffelii Soo Хьойфелово плюскавиче       Рядък    По сенчести места около х. Пирин, х. 
Бъндерица, х. Яворов 

127 Silene perinica Hayek.  Пиринско плюскавиче       Рядьк    По каменисти места в алпийския пояс 

128 Silene velenovskyana D. Jord. et P. 
Pan.  

Веленовскиево плюскавиче   +      Рядьк    R По тревисти места в субалпийския пояс 

129 Soldanella carpatica Vierch.  Карпатско крайснежно звънче       +  Рядьк 1989   По влажни места в горския и  
субалпийския пояс 

130 Sparganium affine Schnizl. Теснолистна ежова главица       Рядьк 1995   всички циркусни езера 

131 Subularia aquatica L.  Шилолистка       Рядьк    В повечето от езерата 

132 Taraxacum bithynicum D.C.  Битинско глухарче     +  Рядьк    Вихренски дял  

133 Taraxacum hoppeanum Griseb. Хопеаново глухарче       Рядьк    над х. “Бъндерица" 

134 Taraxacum megalorrhizon (Frsk.) 
Hdnd. - Mazz. 

Едрокоренищно глухарче       Рядьк    Тодорин вр 

135 Taxus baccata L..  Тис       +  Застрашен 1961, 1989   В района между Разлог и х. Яворов 

136 Thymus perinicus (Vel) Stoj. et 
Stef. 

Пиринска мащерка  +       Рядьк 1989   R вр. Вихрен, Синаница 

137 Trachelium rumelianum Hampe Румелийски трахелиум    +     Рядьк 1989   местн. “Калята” над Банско 

138 Trollius europaeus L. Планински божур       Рядьк 1961, 1989   под х. Демяница и по р. Мозговица 

139 Utricularia minor L. Малка мехурка       Застрашен    Нарядко из блатисти места 

140 Valeriana montana L.  Планинска дилянка       Рядьк    Сенчести места в горския пояс 

141 Valeriana simphicifolia ( Rchb.) 
Kabath 

Целолистна дилянка       Рядьк 1989   местн. “Крушето” 

142 Verbascum davidofii Murb. Давидов лопен  +       Застрашен 1989  V V долината на Бъндеришка р., вр. Голям и 
Малък Казан, Бански Суходол, над х. 
Явор 

143 Veronica austriaca Deg. et D. 
Peev. 

Австрийско великденче   +      Рядьк    По сухи варовити места 

144 Veronica kellererii Deg. et Urum. Келерерово великденче   +      Рядьк    вр. Синаница, Вихрен 

145 Viola grisebachiana Vis. Гризебахова теменуга    +      Рядьк    По пукнатини във варовитите скали на 
Вихренския дялщ 

146 Viola orbelica Panc. Рилска теменуга   +      Рядьк 1989   вр. Вихрен и Бъндерица 

147 Viola orphandis Boiss. Дълговлакнеста теменуга    +     Рядьк    Баюви дупки 

148 Viola perenensis Becker. Пиринска теменуга    +     Рядьк 1989  R R Между х. Бъндерица и х. Вихрен и в целия 
Вихренски дял 

149 Viola pyrenaica Ramond. Пиринейска теменуга       Рядьк 1989   х. Бъндерица, х. Вихрен 
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 На територията на Национален парк “Пирин” са установени 367 вида лишеи, 
което е около 52% от видовете в българската лишейна флора. Те се отнасят към 101 
рода или 65% от родовете в българската лишейна флора, 36  семейства или 65% от 
семействата в българската лишейна флора, 8 разреда. Огромното болшинство от тях 
принадлежат към клас Ascolichenes и само незначителна част са несъвършенните 
лишеи и лишеи с неясно систематично положение. 
 Най-много представители има разред Lecanorales, около 90% от лишеите. С 
повече от 10 вида са 12 семейства, като най-богати са такива семейства като 
Lecideaceae, Theloschistaceae, Parmeliaceae, Lecanoraceae, Physciaceae, Cladoniaceae. 
Най-голямо видово богатство има при родовете Caloplaca, Lecanora, Cladonia, Peltigera, 
Parmelia, Lecidea и др. 
 Големият относителен дял на семейства като Lecideaceae, Parmeliaceae, 
Physciaceae отразява планинския характер на лихенофлората. В същото време 
значителното участие на семейства като Cladoniaceae, Peltigeraceae, Usneaceae и родове 
като Lecanora, Usnea, Cladonia и др. показва характерни черти на една бореална 
лихенофлора. Следва също да се отбележи, че в лихенофлората се проявават и по-
ксерофитни черти, свойствени за средиземноморските лихенофлори. Показател за това 
е преди всичко видовото богатството в семейства като Acarosporaceae и 
Theloschistaceae, Physciaceae, както и род Collema, чийто център на видообразуване 
според Oxner (1956) най-вероятно е Средиземноморието. По този начин флористичният 
спектър показва значителна хетерогенност на лихенофлората, което кореспондира с 
географското положение на района. 
 Според типа ареал на видовете най-широко са представени бореалните лишеи, 
следвани от мултизоналните, неморалните и аркто-алпийските. Въпреки сравнително 
южното си разположение, лихенофлората показва черти свързващи я с лихенофлорите 
на по-северни области. Анализът на разпределението на видовете по растителни пояси 
показва, че най-много видове - 209 или 52% има в пояса на иглолистните гори. От 
различните жизнени форми лишеи преобладават тези с корест тип строеж на талуса, 
като те обуславят лишейното богатство на горните растителни пояси на планината, а в 
долните части разнообразието е за сметка главно на тези с листовиден тип талус. Най-
много видове растат на скален субстрат - 156 вида, като повечето от тях са корести и 
по-често се срещат на силикатен субстрат. На второ място са епифитите, следвани от 
наземните лишеи. 
  
 Ендемити сред лишеите има малко поради широката екологична амплитуда и 
привързаността им към оприделени субстрати. Като се прибави и недостатъчната 
проученост на нашата лихенофлора, както и тази на Балканския полуостров, за 
ендемити в България се приемат само описаните от страната нови за науката видове. За 
съжаление такива видове на територията на парка “Пирин” не са установени. Няма и 
видове лишеи включени в Червената книга на България или защитени със закон. 
 
 Голяма част от видовете са с малко находища, но това се дължи по-скоро на 
липсата на системни и пълни проучвания. Затова не може с достатъчна сигурност да се 
посочат редките видове. Като такива се считат видовете указани в националната 
стратегия за опазване на биоразнообразието и някои видове с единични и малко 
находища по страната. В парка “Пирин” такива видове са 25. 
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Таблица 1. Редки видове лишеи в Национален парк “Пирин” и тяхното значение и 
уязвимост. 
 

Уязвимост № Видове Редки 
видове 

Редки 
според 
НСОБР 

Значение 

природ
ни 

антроп
огенни 

       
1 Acarospora heppii (Naeg.) Naeg. *  национално няма средна 
2 Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. *  национално няма средна 
3 Arthroraphis citrinella (Ach.) 

Poelt 
*  национално средна  силна 

4 Calicium glaucellum Ach. *  национално средна силна 
5 Calicium salicinum Pers. *  национално средна силна 
6 Calicium viride Pers. *  национално средна силна 
7 Caloplaca lactea (Mass.) Zahlbr. *  национално няма слаба 
8 Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. 

Fr. 
*  национално слаба средна 

9 Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. 
Fr. 

*  национално няма силна 

10 Collema auriforme (With.) 
Coppins & J. R. Laundon 

*  национално няма силна 

11 Cyphelium tigillare (Ach.) Ach. * * национално средна силна 
12 Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt *  национално слаба слаба 
13 Glypholechia scabra (Pers.) Mull. 

Arg. 
*  национално слаба средна 

14 Letharia vulpina (L.) Hue *  национално няма силна 
15 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. *  национално няма силна 
16 Lobaria scrobiculata (Scop.) DC *  национално няма силна 
17 Mycocalicium subtile (Pers.) Szat. *  национално средна силна 
18 Nephroma laevigatum Ach. * * национално няма силна 
19 Pertusaria leioplaca (Ach.) DC. *  национално няма силна 
20 Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. *  национално няма силна 
21 Solorina bispora Nyl. * * национално няма силна 
22 Solorina spongiosa (Sm.) Anzi *  национално няма силна 
23 Staurothele fissa (Tayl.) Zw. *  национално няма силна 
24 Sticta sylvatica (Huds.) Ach. * * национално няма силна 
25 Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. *  национално няма средна 

 
1. Acarospora heppii (Naeg.) Naeg. : находища – на 1800 м.н.в. върху мраморни скали 

над х. Яворов; местообитание- варовити скали ; уязвимост - към природни фактори 
няма, към антропогенни въздействия средна (пряко унищожаване на 
местообитанието). 

2. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.: находища - на 1900 м.н.в. върху Picea excelsa в 
околностите на хижа Демяница, 2100 м.н.в. върху Pinus sivestrsis в околностите на 
хижа Безбог; местообитания - иглолистни; рядко широколистни дървета в 
планински гори; уязвимост - към природни фактори няма, към антропогенни 
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въздействия средна (изсичане на горите в които се среща, не е установено дали е 
чувствителен към атмосферни замърсители вид). 

3. Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt : находища – на 2380 м.н.в. върху мъхове и почва в 
околностите на Поповото езеро и на 1800 м.н.в. в района на х. Яворов; уязвимост - 
към природни фактори средна, към антропогенни въздействия силна  

4. Calicium glaucellum Ach.: находища – на 1600 м.н.в. по склоновете над гр. Банско; 
местообитания - сухи клонки на иглолистни дървета в планиски гори; уязвимост - 
към природни фактори средна (вид с ограничени находища върху дървесен 
сусбтрат), към антропогенни въздействия силна (опасност от пряко унищожаване на 
местообитанието) 

5. Calicium salicinum Pers.: находища –  на 1600 м.н.в. по склоновете над гр. Банско; 
местообитания - сухи клонки на иглолистни дървета в планиски гори; уязвимост - 
към природни фактори средна (вид с ограничени находища върху дървесен 
сусбтрат), към антропогенни въздействия силна (опасност от пряко унищожаване на 
местообитанието) 

6. Calicium viride Pers.: находища –  на 1900 м.н.в. в района на х. Яворов; 
местообитания - сухи клонки на иглолистни дървета в планиски гори; уязвимост - 
към природни фактори средна (вид с ограничени находища върху дървесен 
сусбтрат), към антропогенни въздействия силна средна (опасност от пряко 
унищожаване на местообитанието) 

7. Caloplaca lactea (Mass.) Zahlbr.,: находища – на 2500 м.н.в. по варовити скали под 
връх Вихрен; уязвимост - към природни фактори няма, към антропогенни 
въздействия слаба. 

8. Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr.: находища – на 1800 м.н.в. по стари пънове в 
околностите на х. Бъндерица;местообитания -; уязвимост - към природни фактори 
слаба, към антропогенни въздействия средна (опасност от пряко унищожаване на 
местообитанието). 

9. Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.: находища – на 1600 м.н.в. по борове на 
склоновете над гр. Банско; уязвимост - към природни фактори няма, към 
антропогенни въздействия силна. 

10. Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon,: находища – на 1900 м.н.в. върху 
мъхове в околностите на х. Яворов, ; уязвимост - към природни фактори няма, към 
антропогенни въздействия силна (вид със силна чувствителност към атмосферни 
замърсявания) 

11. Cyphelium tigillare Ach., : находища – на 1900-2000 м.н.в по дървесина на 
иглолистни дървета около х. Демяница (Железова, 1956), 1800 м.н.в  х. Бъндерица, 
1750 м. Баюви дупки; уязвимост - към природни фактори средна , към антропогенни 
въздействия силна (изсичане на гората или изнасяне на старата дървесина) 

12. Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt: находища – на 1350 м.н.в. върху мъхове от род 
Schistidium по варовик в околностите на хижа Яворов; уязвимост - към природни 
фактори слаба, към антропогенни въздействия слаба. 

13. Glypholechia scabra (Pers.) Mull. Arg. : находища – на 2600 м.н.в. по варовик на 
склоновете на в. Вихрен ; уязвимост - към природни фактори слаба, към 
антропогенни въздействия средна. 

14. Letharia vulpina (L.) Hue : находища – на 2000 м.н.в. по кора на иглолистни дървета 
в района на х. Яворов, 1800 м.н.в. х. Безбог, 1900 м.н.в. х Демяница : уязвимост - 
към природни фактори няма, към антропогенни въздействия силна (вид със силна 
чувствителност към атмосферни замърсявания и срещащ се в стари незасегнати от 
сечи гори) 
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15. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.: находища -, по кора на букове и влажни покрити с 
мъх скали х. Безбог (Железова,1963), на 1000 м.н.в. по поречието на р. Санданска 
Бистрица и на 1400 м.н.в. край р. Пиринска Бистрица - уязвимост - към природни 
фактори няма, към антропогенни въздействия силна (вид със силна чувствителност 
към атмосферни замърсявания и срещащ се в стари незасегнати от сечи гори) 

16. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC: находища – на 1000 м.н.в.по стари дървета на левия  
бряг на р. Санданска Бистрица и на 1400 м.н.в. по поречието на р. Пиринска 
Бистрица; уязвимост - към природни фактори няма, към антропогенни въздействия 
силна (вид със силна чувствителност към атмосферни замърсявания и срещащ се в 
стари незасегнати от сечи гори) 

17. Mycocalicium subtile (Pers.) Szat.: находища – на1600 м.н.в. по склоновете над гр. 
Банско; местообитания - сухи иглолистни дървета; уязвимост - към природни 
фактори средна, към антропогенни въздействия силна. 

18. Nephroma laevigatum Ach.: находища –на 1100 м.н.в. по покрити с мъхове скали и 
корени на дървета над гр. Банско, на 1500 м.н.в. по поречието на р. Пиринска 
Бистрица; уязвимост - към природни фактори няма, към антропогенни въздействия 
силна  

19. Pertusaria leipoplaca (Ach.) DC.: находища – на 1400 м.н.в. по кората на стари 
букови дървета по поречието на р. Пиринска Бистрица; уязвимост - към природни 
фактори няма, към антропогенни въздействия силна (вид със силна чувствителност 
към атмосферни замърсявания) 

20. Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.: находища – на 1950 м.н.в. по кората на стари 
иглолистни дървета в околностите на х. Демяница и х. Вихрен; уязвимост - към 
природни фактори няма, към антропогенни въздействия силна (вид със силна 
чувствителност към атмосферни замърсявания) 

21. Solorina bispora Nyl.: находища – на 1800 м.н.в. по карбонатна почва в околностите 
на х. Бъндерица (Попниколов, 1928), в. Вихрен, х. Яворов и Казаните; уязвимост - 
към природни фактори няма, към антропогенни въздействия силна (опасност от 
пряко унищожаване на местообитанията) 

22. Solorina spongiosa (Sm.) Anzi: находища – на 1800 м.н.в по почва сред мъхове в 
гората под х. Бъндерица ; уязвимост - към природни фактори няма, към 
антропогенни въздействия силна (вид с единствено находище) 

23. Staurothele fissa (Tayl.) Zw.: находища – на 1800 м.н.в. по скали и камъни заливани 
от планински потоци в околностите на х. Бъндерица на - уязвимост - към природни 
фактори няма, към антропогенни въздействия силна (пресушаване на потоците, 
замърсяване на водите). 

24. Sticta sylvatica (Huds.) Ach. : находища – на 1000 м.н.в. по скали покрити с мъхове 
по поречието на р. Санданска Бистрица; уязвимост - към природни фактори няма, 
към антропогенни въздействия силна (вид със силна чувствителност към 
атмосферни замърсявания и срещащ се в стари незасегнати от сечи гори) 

25. Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr.: находища – на 2600 м.н.в. по варовита почва по 
склоновете на в. Вихрен; уязвимост - към природни фактори няма, към 
антропогенни въздействия средна (пряко унищожаване на местообитанието). 

 
 
Икономически ценни лишеи в Парка “Пирин” са следните видове: 
 

1. Cetraria islandica (L.) Ach., Исландски лишей - Вид повсеместно разпространен в 
планинските части на страната на височина над 700-800 м.н.в. в открити 
местообитания или в светли гори, но с по-малко обилие. Расте върху почвата. 
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Използва се във фармацевтичната промишленост. Вида натрупва тежки метали и 
радиоактивни изотопи, поради което неговото събиране от замърсени райони е 
недопустимо. В миналото са били ползвани неговите запаси в Централен Балкан, но 
след аварията в Чернобил добивът е прекратен. 

 
2. Evernia prunstri (L.) Ach., дъбов лишей - Вид повсеместно разпространен на 

територията на страната от морското равнище до горната граница на гората. Расте 
върху кора на широколистни дървета и по рядко на иглолистни. Най-обилен е в 
долната горска зона до около 800 м.н.в. и то главно в дъбови гори. Запасите му в 
парка са незначителни. Използва се във парфюмерийната промишленост. Вида е 
чувствителен на атмосферни замърсявания и поради това на обширни територии от 
страната е силно намалял.  

 
3. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf., боров лишей - Вид повсеместно разпространен на 

територията на страната от морското равнище до горната граница на гората. Расте 
върху кора на иглолистни и широколистни дървета и по рядко на иглолистни. Най-
обилен е в зоната от 1000 до 2200 м.н.в. в горите от бук, смърч, бял бор и ела. 
Използва се в парфюмерийната промишленост.  

 
 

Наличните данни за лишеите в Парка “Пирин” са преди всичко от систематичен 
характер. Няма достатъчно екологични изследвания, които да дадат представа за 
ролята  на лишеите в екосистемите. Не е използван големият потенциал на лишеите 
като биологични индикатори на замърсяването на природната среда. Особено 
полезни те биха могли да бъдат при изследване на атмосферното замърсяване, както 
и акумулацията на тежки метали и радиоактивни изотопи. 

Лишейните групировки и съобщества са с висока степен на естественост. 
Висока степен на естественост имат лишеите в по-голямата част на парка. В по-
ниските части, главно по границите на парка и на някои други места те са повлияни 
чрез промяна на субстратите им за обитание – унищожаване на дървесните видове 
(незаконна сеч, просеки за лифтове и др.), отъпкване  - по отношение на епигейните 
видове (в близост до хижи, почивни станции, лифтови станции, туристически 
пътеки и др.), антропогенна натовареност – поява на нитрофилни видове в местата с 
прекомерно антропогенно натоварване. Епилитните видове са с висока степен на 
естественост, с изключение на известен брой калцефилни видове по изкуствени 
субстрати (главно бетонни съоръжения) и някои нитрофилни видове. 

Главната цел, към постигането на която трябва да се насочат управленските 
решения трябва да бъде опазване на биоразнообразието, чрез създаване на условия 
за протичане на процесите в екосистемите по свой естествен начин. Лишеите са 
много бавно растящи организми и нарушенията в техните ценози се възстановяват 
много бавно. Понякога са нужни десетки години. 

Едно от най-главните условия за запазването на лишейното биоразнообразие е 
запазването на специфичните биотопи обитавани от лишеи. Застрашени 
местообитания са падналите сухи дървета, които са място за развитието на редица 
редки видова. Такива са представителите на връхноплодните лишеи, които са освен 
това и много чувствителни кам въздушно замърсяване. Падналата дървесина не 
трябва да се изнася освен при крайна санитарна необходимост. Друг субстрат, който 
трябва да се опазва са старите дървета, както единичните, така и растящите в 
незасегнати гори, особено широколистни букови гори - места на обитание на много 
включително редки видове. По отношение на наземните лишеи мерките трябва да 
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бъдат насочени към регламентиране на пътникопотока и антропогенното 
натоварване на района като цяло. 

Поради голямото богатство на лихенофлората на района – наличие на повече от 
половината видове установени в България е наложително управленските решения и 
програми да включват в своите приоритети опазването и. Като се има предвид, че 
лишеите са изключително чувствителни организми към ниски концентрации на 
атмосферни замърсители, необходимо е опазването на лишейното разнообразие да 
се свърже с опазване на чистотата на природната среда. Самите лишеи са много 
добър и чувствителен индикатор за ранното установяване на начална степен на 
замърсяване от локални източници, както и от далечен пренос. Затова в 
мониторинговите програми за следене на промените в състоянието на факторите на 
околната среда е задължително да бъдат включвани и лишеите. 

В рамките на настоящото проучване по време на полевите изследвания бе 
изнесена лекция пред служителите на Национален парк “Пирин”, запознаваща ги с 
лишеите като интересна и малко известна група живи организми, тяхното значение, 
екология, практическо използване и проблеми с опазването им. Посещаемостта бе 
много добра, служителите проявиха изключителен интерес и лекцията приключи с 
активна дискусия. 

Бяха направени и предадени на координатора на Програмата в Банско 91 
дигитални снимки на интересни видове лишеи и лишейни групировки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица №2: Списък на видовете лишеи в Национален парк “Пирин” 
 

РЕДКИ РЕДКИ 
СПОРЕД    
НСОБР 
 

ТАКСОН БЪЛГАРСКО 
НАЗВАНИЕ 

  
    
Acarospora cervina Mass.    
Acarospora glaucocarpa (Hepp.) Bagl.    
Acarospora heppii (Naeg.) Naeg.  *  
Acarospora impressula Th. Fr.    
Acarospora macrospora (Hepp.) Bagl.    
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.  *  
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.    
Anaptychia ciliaris (L.) Mass.    
Arthopyrenia punctiformis (Pers.) Mass.    
Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt  *  
Aspicilia caesiocinerea (Nyl.) Arn.    
Aspicilia calcarea (L.) Mudd.    
Aspicilia cinerea (L.) Koerb.    
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremplh.    
Aspicilia farinosa Arn.    
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arn.    
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert    
Aspicilia subcircinata    
Bacidia rubella (Hofm.) Mass.    
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.    
Bagliettoa limborioides Mass.    
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. 
Roux 

   

Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Cl. 
Roux 

   

Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward     
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et Hawksw.    
Bryoria chlybeiformis (L.) Brodo et Hawksw.    
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et Hawksw.    
Bryoria subcana (Nyl.) Brodo et Hawksw.    
Buellia disciformis (Fr.) Mudd.    
Buellia erubescens Arn.    
Buellia insignis (Naeg.) Th. Fr.    
Calicium glaucellum Ach.  *  
Calicium salicinum Pers.  *  
Calicium viride Pers.  *  
Caloplaca agardhiana (Fw.) Flag.    
Caloplaca aractina (Fr.) Häyrén    
Caloplaca aurea (Schaer.) Zahlbr.    
Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr.    
Caloplaca cerina var. chloroleuca    
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.    
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.    
Caloplaca conglimerata (Bagl.) Jatta    
Caloplaca crenularia (With.) J. R. Laundon    
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.    
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Caloplaca flavorubescens (Huds.) Laund.    
Caloplaca granulosa (Mull. Arg.) Jatta    
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade    
Caloplaca lactea (Mass.) Zahlbr.  *  
Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.    
Caloplaca oasis (Mass.) Szat.    
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flag.    
Caloplaca percrocata (Arn.) Stein.    
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nord.    
Caloplaca saxifragarum Poelt    
Caloplaca scotoplaca (Nyl.) Magn.    
Caloplaca variabilis (Pers.) Mull. Arg.    
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.    
Candelariella vitellina (Ehrh.) Mull. Arg.    
Candelariella xanthostigma Letau    
Carbonea atronivea (Arn.) Hert.    
Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hert.    
Carbonea vorticosa (Flk.) Hert.    
Catapyrenium cinereum (Pers.) Koerb.    
Catapyrenium lachneum (Ach) Sant.    
Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr.  *  
Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.    
Cetraria commixta (Nyl.) Th. Fr.    
Cetraria cuculata (L.) Ach.    
Cetraria ericetorum Opiz    
Cetraria hepatizon (Ach.) Vain.    
Cetraria islandica (L.) Ach. Исландски 

лишей 
  

Cetraria nivalis (L.) Ach.    
Cetraria sepinicola (Ehrh.) Ach.    
Cetrelia cetrarioides (Del.) Culb. et Culb.    
Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. et Culb.    
Chaenotecopsis pusila (Flk.) Schmidt.    
Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr.    
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell    
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.  *  
Cladina mitis (Sandst.) Hustich.    
Cladina rangiferina (L.) Nyl. Еленов 

лишей 
  

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.    
Cladonia cervicornis ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti    
Cladonia chlorophaea (Flk.) Spreng.    
Cladonia coccifera (L.) Willd.    
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.    
Cladonia crispata (Ach.) Flot.    
Cladonia deformis (L.) Hoffm.    
Cladonia digitata (L.) Hoffm.    
Cladonia ecmocina Leight.    
Cladonia fimbriata (L.) Fr.    
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.    
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.    
Cladonia gracilis (L.) Willd.    
Cladonia macroceras (Flk.) Ahti    
Cladonia macrophyllodes Nyl.    
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Cladonia ochrochlora Flk.    
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.    
Cladonia rangiformis Hoffm.    
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm    
Cladonia subulata (L.) Wigg.    
Cladonia uncialis (L.) Web.    
Clauzadea immersa (Weber) Hafellner & Bellem.     
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem.    
Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link.    
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. 
Laundon 

 *  

Collema cristatum (L.) Web.    
Collema flacidum (Ach.) Ach.    
Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon    
Collema multipartitum Sm.    
Collema nigrescens (Huds.) DC.    
Collema polycarpon Hoffm.    
Collema tenax (Sw.) Ach.    
Collema undulatum Laur. ex Flot.    
Cornicularia normoerica (Gunn.) Du Rietz    
Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.  * * 
Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon    
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.    
Dimelaena oreina (Ach.) Norm.    
Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch    
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.    
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norm.    
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm.    
Diplotomma chlorophaeum (Leight.) Szatala    
Endocarpon pusillum Hedw.    
Evernia divaricata (L.) Ach.    
Evernia prunastri (L.) Ach. Дъбов лишей   
Farnoldia jurana (Schaer.) Hert.    
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Ras.    
Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt  *  
Fuscidea kochiana (Hepp.) Wirth. et Vezda    
Fuscidea molis (Wahl.) Wirth. et Vezda    
Fuscopannaria leucophaea (Vahl) M. Jörg.    
Glypholechia scabra (Pers.) Mull. Arg.  *  
Graphis scripta (L.) Ach.    
Gyalecta jenensis (Batsch.) Zahlbr.    
Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon    
Hypocenomyce xanthococca (Somerft.) James et 
Schneid.  

   

Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti    
Hypogymnia farinacea Zopf    
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.    
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.    
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Mey.    
Lasalia pustulata (L.) Merat    
Lecania erysibe (Ach.) Mudd.    
Lecania naegelii (Hepp) Dieder. & v.d. Boom    
Lecanora albescens (Hoffm.) Brauth. et Rostr.    
Lecanora allophana (Ach.) Nyl.    
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Lecanora carpinea (L.) Vain.    
Lecanora cenisia Ach.    
Lecanora chlarotera Nyl.    
Lecanora circumborealis Brodo et Vitik.    
Lecanora dispersa (Pers.) Somerf.    
Lecanora epibryon (Ach.) Ach.    
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.    
Lecanora intumescens (Rabent.) Rabh.    
Lecanora leptyrodes (Nyl.) Nills.    
Lecanora marginata (Schaer.) Hert. et Ramb.    
Lecanora mugicola Nyl.    
Lecanora muralis (Schreb.) Rabh.    
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabh.    
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.    
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.    
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.     
Lecanora swartzii (Ach.) Ach.    
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.    
Lecidea atrobrunea (Ram.) Schaer.    
Lecidea confluens (Web.) Ach.    
Lecidea lapicida (Ach.) Ach.    
Lecidea lithophyla (Ach.) Ach.    
Lecidea lurida (With.) Ach.    
Lecidea plana (Lahm.) Nyl    
Lecidea promiscua Nyl.    
Lecidella carpatica Koerb.    
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy    
Lecidella stigmatea (Ach.) Hert. et Leuck.    
Lecidoma demissum (Rutst.) Schneid. et Hert.    
Lepraria crassissima (Hue) Lettau    
Lepraria membranacea (Dickson) Vainio    
Lepraria neglecta (Nyl.) Erichs.    
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams.    
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon    
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.    
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.    
Leptogium subtile (Schrad.) Torss.    
Letharia vulpina (L.) Hue  *  
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Белодробен 

лишей 
*  

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC  *  
Micarea beckhaussi (Koerb.) Vezda    
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.    
Micarea nitchkeana (Rabh.) Harn.    
Micarea sylvicola (Flot.) Vezda et Wirth.    
Miriquidium garovaglii (Schaer.) Hert. et Ramb.    
Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner    
Mycocalicium subtile (Pers.) Szat.  *  
Nephroma laevigatum Ach.  * * 
Nephroma parile Ach    
Nephroma resupinatum (L.) Ach.    
Ochrolechia alboflavescens (Wulf.) Zahlbr.    
Ochrolechia palescens (L.) Mass.    
Ochrolechia parella (L.) Mass.    
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Opegrapha atra Pers.    
Ophioparma ventosa (L.) Norman    
Orphniospora mosigii (Körb.) Hertel & Rambold    
Pannaria conoplea (Ach.) Bory    
Pannaria pezizoides (Web.) Trev.    
Parmelia acetabulum (Neck) Duby    
Parmelia caperata (L.) Ach.    
Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.    
Parmelia exasperata (Ach.) Dnot.    
Parmelia exasperatula Nyl.    
Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.    
Parmelia glabratula Lamy    
Parmelia infumata Nyl.    
Parmelia olivacea (L.) Ach.    
Parmelia omphalodes (L.) Ach.    
Parmelia pulla Ach.    
Parmelia quercina (Willd.) Vain.    
Parmelia saxatilis (L.) Ach.    
Parmelia stenophylla (Ach.) Heug.    
Parmelia stygia (L.) Ach.    
Parmelia subargentifera Nyl.    
Parmelia subaurifera Nyl.    
Parmelia submontana Hale     
Parmelia sulcata Tayl.    
Parmelia tiliacea Ach.    
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll.Arg.    
Parmeliopsis ambiqua (Wulf.) Nyl.    
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arn.    
Peltigera aphtosa Willd.    
Peltigera canina (L.) Willd. Кучешки 

лишей 
  

Peltigera collina (Ach.) Schrad.    
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon    
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.    
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.    
Peltigera malacea (Ach.) Tunck.    
Peltigera polydactila (Neck.) Hoffm.    
Peltigera praetextata (Flk.) Nyl.    
Peltigera rufescens (Weis.) Humb.    
Peltigera venosa (L.) Baumg.    
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et Wern.    
Pertusaria amara (Ach.) Nyl.    
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.    
Pertusaria hemisphaerica (Flk.) Erichs.    
Pertusaria lactea (L.) Arn.    
Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.  *  
Pertusaria pertusa (L.) Tuck.    
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Mob.    
Phaeophyscia endococcina (Koerb.) Mob.    
Phaeophyscia nigricans (Flk.) Mob.    
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Mob.    
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.    
Physcia adscendens (Fr.) Oliv.    
Physcia aipolia (Ehrh.) Furn.    
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Physcia albinea (Ach.) Nyl.    
Physcia caesia (Hoffm.) Furn.    
Physcia dubia (Hoffm.) Lett.    
Physcia stelaris (L.) Nyl.    
Physcia tenella (Scop.) DC.    
Physconia distorta (With.) Laund.    
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt    
Physconia venusta (Ach.) Poelt    
Placynthiella uliginosa (Schrader) Coppins & P. 
James 

   

Placynthium nigrum (Huds.) Gray    
Platismatia glauca (L.) Culb. et Culb.    
Polysporina cyclocarpa (Anzi) Vezda    
Polysporina simplex (Dav.) Vezda    
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hert. et Knoph    
Porpidia macrocarpa (DC.) Hert. et Schwab.    
Porpidia speirea (Ach.) Kremlh.    
Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr.    
Protoblastenia cyclospora (Körb.) Poelt     
Protoblastenia incrustans (DC.) Stein.    
Protoblastenia rupestris (Scop.) Stein.    
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner    
Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo & D. 
Hawksw. 

   

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy     
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Боров лишей   
Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb    
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.    
Psoroma hypnorum (Vahl.) S. Gray    
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Duf.    
Pyrenula nitida (Weig.) Ach.    
Ramalina calicaris (L.) Fr.    
Ramalina capitata (Ach.) Nyl.    
Ramalina farinacea (L.) Ach.    
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.    
Ramalina fraxinea (L.) Ach.    
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.    
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.  *  
Rhisocarpon alpicola (Anzi) Rabh.    
Rhisocarpon badioatrum (Flk.) Th. Fr.    
Rhisocarpon eupetreum (Nyl.) Arn.    
Rhisocarpon geminatum Körb.    
Rhisocarpon geographicum (L.) DC. Географски 

лишей 
  

Rhisocarpon lecanorinum And.    
Rhisocarpon obscuratum (Ach.) Mass.    
Rhisocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal.    
Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf    
Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) Leuck. et Poelt    
Rhizoplaca peltata (Ram.) Leuck. et Poelt    
Rinodina archaea (Ach.) Arn.    
Rinodina bischoffii (Hepp.) Mass.    
Rinodina gennarii Bagl.    
Rinodina immersa (Koerb.) Zahlbr.    
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Rinodina milvina (Wahlb.) Th. Fr.    
Rinodina pyrina (Ach.) Arn.    
Rinodina sophodes (Ach.) Mass.    
Rinodina turfacea (Wahlb.) Koerb.    
Sarcogyne regularis Körb.    
Scoliciosporium umbrinum (Ach.) Arn.    
Solorina bispora Nyl.  * * 
Solorina crocea (L.) Ach.    
Solorina saccata (L.) Ach.    
Solorina spongiosa (Sm.) Anzi  *  
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm.    
Sporastatia testudinea (Ach.) Mass.    
Squamarina cartilaginea (With.) James    
Staurothele catalepta (Koerb.) Blomb.    
Staurothele clopimoides Stnr.    
Staurothele fissa (Tayl.) Zw.  *  
Stereocaulon alpinum Laurer    
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.    
Sticta sylvatica (Huds.) Ach.  * * 
Tephromela armeniaca (DC.) Hert. et Ramb.    
Tephromela atra (Huds.) Haffeln.    
Thelidium absconditum (Hepp.) Rabh.    
Thelidium incarvatum Mudd.    
Thelidium papulare (Fr.) Arn.    
Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd.    
Thelischistes contortuplicatus (Ach.) Klauz et 
Rond. 

   

Toninia candida (Web.) Th. Fr.    
Toninia rosulata (Anzi) Oliv.    
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal    
Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr.  *  
Trapeleopsis granulosa (Hoffm.) Lumbach.    
Trapelia coarctata (Sm.) Choisy    
Umbilicaria corrugata    
Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey    
Umbilicaria cylindrica (L.) Del.    
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.    
Umbilicaria deusta (L.) Baumg.    
Umbilicaria laevis (Schaer.) Frey    
Umbilicaria proboscidea (L.)Schrad.    
Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm.    
Usnea caucasica Vain.    
Usnea cavernosa Tuck.    
Usnea chaetophora Stirton    
Usnea faginea Mot.    
Usnea filipendula Stirt.    
Usnea florida (L.) Wigg.    
Usnea hirta (L.) Wigg.    
Usnea lapponica Vainio    
Usnea rigida (Ach.) Motyka     
Usnea scabrata Nyl.    
Usnea smaragdina Mot.    
Usnea tortuosa Dnot.    
Verrucaria cyanea Mass.    
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Verrucaria dufourii DC.    
Verrucaria marmorea (Scop.) Arn.    
Verrucaria nigrescens (Ach.) Pers.    
Vulpicida pinastri (Scop.) Mattson & Lai    
Xanthoria candelaria (L.) Arn.    
Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr.    
Xanthoria falax (Hepp.) Arn.    
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Златист 

лишей 
  

Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr.    
    
ОБЩ О       367  25 4 
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Водораслите са сравнително най-слабо изучената растителна група на 
планината. Причината за това е голямото им разнообразие, както и трудоемкостта ана 
събирането и определянето им. Досега в България са известни около 3000 вида 
водорасли. От различните групи водорасли по-добре са изследвани сините и зелените 
водорасли (Отдели Cyanophyta и Chlorophyta). Инвентаризацията на водорасловата 
флора е направена главно на базата на литературни данни. Като основа е послужила 
работата на Петков (1925) “Водорасловата флора на Пирин планина”, както и работата 
на Воденичаров и др. (1971). Информацията е допълвана с данни от различни 
публикации от специализираната литература (вж. Воденичаров и др., 1993,  за 
литературни източници). 

Общият брой на видовете на територията на НП Пирин е 165. Видовете 
принадлежат към 13 разреда, 25 семейства и 62 рода. Този брой включва минималното 
количество видове, тъй като в представения списък са включени само видове, които със 
сигурност са установени в района на Парка. Вероятно броят на видовете водорасли е 
доста по-голям.  

Ако се направи съпоставка с висшата флора, се вижда, че около 1/3 от видовете, 
растящи в България, са установени на територията на Парка. Разбира, се ендемичният 
компонент при водораслиет е много по-слабо застъпен, но въпреки това, такава 
съпоставка може да даде приблизителна представа. Такава приблизителна 
апроксимация насочва към близо 1000 вида общо за Парка.  

 
От установените видове природозащитна стойност имат следните:  
 
Nostoc Zetterstedtii Aresch.  
Cylindrospermum urumoffii Petkov 
Westella botryoides (W. West) De Wildem.  
Tolypothrix saviczii Koss.  
Euastrum spinulosum Depl. var. bulgaricum (Petkov) Krieger  
Euastrum gemmatum Breb.  
Cosmarium subcrenatum Hantzsch.  
Cosmarium retusum (Perty) Rabenh. 
Cosmarium quadrum Lund. 
Staurastrum timidum Breb.  
 
Повечето от тези видове са установени у нас или само в Пирин, или имат по 

още едно находище в други високи планини. Тези видове обитават главно 
високопланинските езера. Според Воденичаров и др. (1993) най-ценни от гледна точка 
на водорасловото разнообразие са Поповите и Кременските езера в централната част на 
планината. Тук се среща и много редкият вид Nostoc Zetterstedtii Aresch. Ендемични са 
Cylindrospermum urumoffii Petkov, чийто видов статус е дискусионен и Euastrum 
spinulosum Depl. var. bulgaricum (Petkov) Krieger.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 1.  
ВОДОРАСЛОВА ФЛОРА  НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН 
 
DIVISIO CYANOPHYTA  
Ordo Croococcales 
Fam. Croococcaceae 
 
Synechococcus aeruginosus Nag 
Synechococcus major Schrot 
Dactylococcopsis linearis Geitl.  
Aphanocapsa elachista W. et G.S. West 
Gleocapsa fusco-lutea (Nag.) Kutz. 
Chorococcus minutus (Kg.) Nag.  
Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag.  
Merismopedia punctata Meyen.  
Merismopedia glauca (Ehr.) Nag.  
Eucapsis alpina Cl. et Schantz 
Gomphosphaeria lacustris Chodat 
Gomphosphaeria aponina Kutz.  
Aphanotece staguina (Spreng.) A.Br.  
 
Ordo Pleurocapsales 
Fam, Scopulonemataceae 
Hydrococcus rivularis Kutz.  
Clastidium setigerum Kirchn.  
 
Ordo Stigonematales  
Fam. Stigonemataceae 
Stigonema panniforme Born. et Flah.  
Stigonema ocellatum Thuret 
Stigonema informe Kutz.  
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born.  
 
Ordo Oscillatoriales 
Fam. Scytonemaceae 
Scytonema mirabile (Dillw.) Born.  
Tolypothrix distorta Kutz.  
Tolypothrix saviczii Koss.  
Coleodesmium wrangelii (Ag.) Borzi 
 
Fam. Nostocaceae  
Cylindrospermum urumoffii Petkov* 
Anabaena inaequalis (Kutz) Born. et Flah.  
Nostoc paludosum Kutz.  
Nostoc commune Vauch.  
Nostoc microscopicum Carm.  
Nostoc verrucosum Vauch.  
Nostoc paramelioides Kutz.  
Nostoc Zetterstedtii Aresch.*  
 
Fam. Oscillatoriaceae 
Phormidium autumnale (Ag.) Com.  
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Oscillatoria sncta (Kutz.) Gom.  
Lyngbia martensiana Menegh.  
 
DIVISIO CHLOROPHYTA  
Subdivisio Chlorophytina  
Ordo Volvocales  
 
Fam. Haematococcaceae 
Haematococcus pluvialis Flotow  
Cystococcus nivicolis Kol.  
Pleurococcus vulgaris Menegh.  
 
Fam. Chlamydomonaceae 
Carteria globosa Korsch.  
Chlamydomonas nivalis Wille 
Polytoma uvella Ehrenb.  
 
Fam. Phacotaceae  
Phacotus lenticularis (Ehrenb.) Stein 
 
Fam. Volvoccaceae 
Gonium pectorale Mill. 
Pandorina morum (Muell.) Bory 
Eudornia elegans Ehrenb.  
Volvox aureus Ehrenb.  
Volvox globator (L.) Ehrenb.  
 
Ordo Tetrasporales  
Fam. Tetrasporaceae  
Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag.  
Gloeochaete witrockiana Lagerh.  
 
Ordo Chlorococcales 
Fam. Chlorococcaceae  
Desmatractum bipyramidatum (Chodat) Pasch.  
 
Fam. Hormotilaceae 
Palmodictyon viride Ktz.  
 
Fam. Parmellaceae 
Gloeocystis planctonica (W. et G.S. West) Lemm.  
Gloeocystis ampla Ktz.  
 
Fam. Hydrodictyaceae 
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.  
Pediastrum braunii Wartm.  
 
Fam. Oocystaceae 
Scotiella nivalis (Chod.) Fritsch.  
Scotiella antarctica Fritsch. 
Coelastrella coelastroides (Schmidle) Kalina 
Eremosphaera viridis De Bary 
Tetraedron pachydermium (Reinsch.) Hansg.  
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Fam. Coelastraceae 
Westella botryoides (W. West) De Wildem. * 
Scenedesmus arquatus Lemm.  
Scenedesmus costatus Schmidle 
Scendesmus jovis Chodat 
 
Ordo Urotrichales  
Fam. Ulotrichaceae 
Hormidium subtile (Ktz. p. ) Heerling 
Hormidium fluitans (Gay) Heering 
Hormidium flaccidum A. Br.  
Stichococcus bacillaris Nag.  
 
Ordo Chaetophorales  
Fam. Chaetophoraceae 
Chaetophora tuberculosa (Roth.) Ag.  
Chaetophora pisiformis (Roth.) C. Ag.  
Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag.  
Chaeotosphaeridium globosum (Nordst.) Klebahn.  
 
Fam. Trentepohliaceae 
Trentepohlia jolithis (L.) Wallroth.  
 
Ordo Microsporales  
Fam. Microsporaceae 
Microspora stagnorum (Ktz.) Lagerh.  
 
Ordo Mesotaeniales 
Fam. Mesotaeniaceae 
Spirotaenia condensata Breb.  
Cylindrocystis brebissonii Menegh.  
Cylindrocystis crassa De Bary 
Netrium digitus (Ehrenb.) Jtzigs et Rothe 
Netrium interruptum (Breb.) Lutkem 
 
Ordo Zygnemales  
Fam. Zygnemaceae 
Zygnema ericetorum (Ktz.) Hansg.  
Spirogyra dubia Ktz.  
Spirogyra weberi Ktz.  
 
Ordo Gonatozygales  
Fam. Gonatozygaceae 
Gonatozygon pilosum Wolle 
Gonatozygon monotaenium De Barry 
Gonatozygon brebissonii De Bary  
 
Ordo Desmidiales 
Fam. Desmidiaceae 
Penium cylindris (Ehrenb.) Breb.  
Penium margaritaceum (Ehrenb.) Breb.  
Penium dydimocarpum Lund.  
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Closterium navicula (Breb.) Lutkem. 
Closterium acutum Breb.  
Closterium subulatum (Ktz.) Breb.  
Closterium gracile Breb.  
Closterium juncidum Ralfs.  
Closteium intermedium Ralfs.  
Closterium striolatum Ehrenb.  
Closterium rostratum Ehrenb.  
Closterium jenneri Ralfs. 
Pleurotaenium trabecula (Ehrenb.) Nag.  
Pleurotaenium ehrenbergii (Breb.) De Bary 
Tetmemorus laevis (Ktz.) Ralfs.  
Euastrum ansatum Ehrenb.  
Euastrum ampullaceum Ralfs.  
Euastrum didelta Ralfs. 
Euastrum affine Ralfs.  
Euastrum humerosum Ralfs.  
Euastrum oblongum (Grev.) Ralfs. 
Euastrum binale (Turp.) Ehrenb.  
Euastrum montanum W. et G. West 
Euastrum insulare (Wittr.) Roy  
Euastrum dubium Nag.  
Euastrum erosum Lund.  
Euastrum denticulatum (Kirchn.) Gay.  
Euastrum elegans (Breb.) Ktz.  
Euastrum spinulosum Depl. var. bulgaricum (Petkov) Krieger * 
Euastrum gemmatum Breb. * 
Euastrum verrucosum Ehrenb.  
Micrasterias truncata (Corda) Breb.  
Micrasterias papillifera Breb.  
Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs.  
Micrasterias denticulata Breb.  
Micrasterias thomasiana Arch.  
Cosmarium ralfsii Breb.  
Cosmarium undulatum Corda ex Ralfs 
Cosmarium garrolense Roy et Biss.  
Cosmarium bioculatum Breb.  
Cosmarium tinctum Ralfs 
Cosmarium cucumis COrda ex Ralfs 
Cosmarium pusillum (Breb.) Arch.  
Cosmarium granatum Breb.  
Cosmarium pseudopyramidatum Lund. 
Cosmarium holmiense Lund.  
Cosmarium subtimidum Nordst.  
Cosmarium meneghinii Breb.  
Cosmarium venustum (Breb.) Arch.  
Cosmarium notabile De Bary 
Cosmarium connatum Breb.  
Cosmarium globosum Bulnh. 
Cosmarium novae-semlie Wille 
Cosmarium rectangulare Grun.  
Cosmarium cucurbita Breb.  
Cosmarium turgidum Breb. 
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Cosmarium caelatum Ralfs 
Cosmarium reniforme (Ralfs) Arch.  
Cosmarium portianum Arch.  
Cosmarium turpinii Breb.  
Cosmarium praemorsum Breb.  
Cosmarium punctatulum Breb.  
Cosmarium blyttii Wille 
Cosmarium subcrenatum Hantzsch. * 
Cosmarium subspeciosum Nordst.  
Cosmarium retusum (Perty) Rabenh.* 
Cosmarium quadrum Lund.* 
Cosmarium crenatum Ralfs 
Cosmarium cylindricum Ralfs 
Arthrodesmus incus (Breb.) Hass.  
Arthrodesmus convergens Ehrenb.  
Staurastrum muticum Breb.  
Staurastrum timidum Breb. * 
Staurastrum lanceolatum Arch.  
Staurastrum orbiculare Ralfs 
Staurastrum punctulatum Breb.  
Staurastrum dejectum Breb.  
Staurastrum polytrichum (Perty) Rabenh. 
Staurastrum spongiosum Breb.  
Staurastrum gracile Ralfs 
Staurastrum tetraceum Ralfs 
Staurastrum probodcideum (Breb.) Arch.  
Staurastrum cyrtocerum Breb.  
Staurastrum sexcostatum Breb.  
Staurastrum furcatum (Ehrenb.) Breb.  
Staurastrum furcigerum Breb.  
Sphaerozosma aubertianum West.  
Pleurococcus vulgaris Menegh.  
Raphidionema brevirostre Scherfel. 
Raphidionema tatrae Kol.  
 
DIVISIO PYROPHYTA 
Gymnodinium aeruginosum Stein 
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Анализът на разнообразието на мъховете в Национален парк “Пирин” е 

направено на базата на ограничени собствени наблюдения и на базата на литературни 
данни. Мъховете в Пирин са обект на специално изследване от Петров (1955), а редица 
данни се съдържат и в неговото обобщение върху мъховата флора на България (Петров, 
1975). Таксономичната принадлежност и номенклатурата на мъховете на НП “Пирин” 
следва Петров (1975). Добавени са и някои видове, публикувани от Ганева (1996).   

Според най-обща и в известна степен предварителна оценка, бриофлората на 
НП “Пирин” включва 329 вида. Видовете са представени в списъка по-долу. Те 
принадлежат към 4 класа: Marchantiopsida, Sphagnopsida, Andraeopsida и Bryopsida. 
Липсват представители на клас Anthoceropsida.  

Видовете принадлежат към 64 семейства и 138 рода. С най-много видове са 
представени семействата: Grimmiaceae – 23 вида, Amblydtegiaceae – 23 вида, Bryaceae – 
21 вида, Brachytheciaceae – 19 вида, Sphagnaceae – 15 вида, Dicranaceae и Scapaniaceae – 
по 13 вида и Polytrichaceae – 12 вида.  

Най многобройни са родовете Sphagnum с 15 вида, Bryum с 13 вида, Scapania и 
Grimmia с по 11 вида и Mnium и Brachythecium с по 10 вида.  

Тридесет и шест вида от българските мъхове са установени засега само на 
Пирин (Петров, 1975).  

За анализ на разпределението на видовете са определени приблизителни и 
твърде условни местообитания. Условността идва от факта, че повечето от видовете не 
са тясно специализирани, а заемат различни по характер местообитания. Категориите 
на местообитанията са определяни комбинирано, като са включвани различни фактори 
– надморска височина, орографски особености, особености на растителността, 
влажност и др. Фигурата показва, че преобладават видовете, които се срещат в горски 
съобщества и са свързани с дървесна растителност или пряко (епифити), или косвено 
(заради засенчването и свързания с него специфичен влажностен режим).  

Природозащитният статус на мъховете у нас е сравнително слабо изследван. В 
Червената книга на България (Велчев, ред., 1984) мъхове не са включени. Прегледът на 
литературата показа, че един от срещащите се на Пирин видове - Buxbaumia viridis е 
включен в Приложение I на Бернската конвенция. Два вида - Buxbaumia viridis и 
Dicranum viride са включени в Директивата на Съвета на Европейския съюз за 
запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.  

 
 
Фиг. Разпределение на видовете от бриофлората по местообитания.  

Разпределение на видовете по местообитания
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Легенда: А- широко разпространени из цялата страна; B – разпространени предимно в 
пояса на дъбовите гори; C – Видове от планинския пояс на горите от бук и иглолистни; 
D – Високопланински видове; E – видове, срещащи се изключително върху скали; F – 
видове, обитаващи торфищата; G – видове, растящи във вода или непосредствено до 
водни басейни (езера, потоци, блата).  
Забележка: Сумата от броя на видовете на фигурата е по-голям от общия брой на 
видовете, установени в Пирин, тъй като някои видове попадат в повече от една 
категория местообитание.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 
СПИСЪК НА МЪХОВАТА ФЛОРА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
ПИРИН 
 
DIVISIO BRYOPHYTA 
 
 
CLASSIS MARCHANTIOPSIDA 
Fam. Ricciaceae 
Riccia ciliifera Link. 
Riccia gougetiana Montague 
 
Fam. Cleveaceae 
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 
 
Fam. Grimaldiaceae 
Fimbriaria lindbergiana Corda 
 
Fam. Marchantiaceae 
Preissia quadrata (Scop.) Nees 
Marchantia polymorpha L. 
 
Fam. Conocephalaceae 
Conocephalum conicum (L.) Dum.  
 
Fam. Lunulariaceae 
Lunularia cruciata (L.) Dum. 
 
Fam. Aneuraceae 
Riccardia pinguis (L.) Gray 
Riccardia latifrons Lindb. 
Riccardia palmata (Hedw.) Carr.  
 
Fam. Metzgeriaceae 
Metzgeria pubescens (Shrank) Raddi 
Metzgeria furcata (L.) Dum. 
Metzgeria conjugata Lindb. 
 
Fam. Pelliaceae 
Pellia fabbroniana Raddi 
Pellia epyphylla (L.) Corda 
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 
 
Fam. Blasiaceae 
Blasia pusilla L.  
 
Fam. Lophoziaceae 
Barbilophozia floerkei (Web. et Mohr) Loeske 
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske 
Barbilophozia barbata (Schmid.) Loeske 
Tritomaria exsecta (Schmid.) Schiffn.  
Sphenolobus minutus (Crantz) Steph.  



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Anastrophyllum michauxii (Web.) Buch 
Leiocolea heterocolpos (Thed.) Buch 
Leiocolea mulleri (nees) Jorgens 
Lophozia incisa (Schrad.) Dum. 
Lophozia obtusa (Lindb.) Evans 
Lophozia excisa (Dicks.) Dum. 
Lophozia alpestris (Schleich.) Evans 
Lophozia wenzelii (Nees) Steph.  
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. 
Lophozia porphyroleuca (Nees) Schiffn.  
Isopaches decolorans (Limpr.) Buch 
 
Fam. Marsupellaceae 
Marsupella ustulata (Huben.) Spruce 
Marsupella varians (Lindb.) K. Mull.  
Marsupella sphacellata (Gies.) Dum.  
Gymnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda 
 
Fam. Lophocoleaceae 
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda 
Lophocolea minor Nees 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. 
 
Fam. Scapaniaceae 
Diplophyllum taxifolium (Walr.) Dum.  
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum.  
Scapania aspera M. et H. Bern.  
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum.  
Scapania curta (Mart.) Dum.  
Scapania irrigua (Nees) Dum. 
Scapania umbrosa (Schrad.) Dum.  
Scapania calcicola (Arn. et Pers.) K. Müll.  
Scapania helvetica Gottsche 
Scapania mucronata Buch 
Scapania scandica (Arn. et Buch) Macvicar 
Scapania nemorosa Dum.  
Scapania subalpina (Nees) Dum.  
Scapania undulata (L.) Dum. var. undulata 
 
Fam. Blepharostomaceae 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum.  
 
Fam. Hygrobelliaceae 
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev.  
 
Fam. Jungermanniaceae 
Nardia compressa (Hook.) Gray 
Nardia scalaris (Schrad.) Gray 
Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt.  
Solenopstoma cordifolium (Hook.) Steph.  
Solenostoma pumilum (With.) K. Müll. 
Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph.  
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Fam. Plagiochilaceae 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum.  
 
Fam. Cephaloziellaceae 
Cephaloziella starkei (Funk) Schiffn.  
 
Fam. Radulaceae  
Radula complanata (L.) Dum.  
Radula lindbergiana Gottsche 
 
Fam. Cephaloziaceae 
Cephalozia media Lindb.  
Cephalozia ambigua Mass.  
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.  
 
Fam. Calypogeiaceae 
Calypogeia neesiana (Mass. et Carest.) K. Müll. 
Calypogeia mulleriana (Schiffn.) K. Müll. 
Calypogeia suecica (Arn. Et Pers.) K. Mull. 
Calypogeia trichomanis (L.) Corda 
 
Fam. Porellaceae 
Porella platyphylla (L.) Lindb.  
Porella cordeana (Huben.) Evans 
 
Fam. Lejeuneaceae 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.  
 
Fam. Frullaniaceae  
Frullania tamarisci (L.) Dum.  
Frullania dilatata (L.) Dum.  
 
 
CLASSIS SPHAGNOPSIDA  
 
Fam. Sphagnaceae  
Sphagnum centrale C. Jens.  
Sphagnum papillosum Lindb.  
Sphagnum compactum D.C.  
Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr.  
Sphagnum contortum Schulz.  
Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst.  
Sphagnum subsecundum Nees 
Sphagnum auriculatum Schimp.  
Sphagnum girgensohnii Russ.  
Sphagnum russowii Warnst.  
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.  
Sphagnum subfulvum Sjoers.  
Sphagnum warnstorfii Russ.  
Sphagnum subnitens Russ. et Warnst.  
Sphagnum nemoreum Scop.  
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CLASSIS ANDREAEOPSIDA 
 
Fam. Andreaeaceae 
Andreaea rupestris Hedw.  
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp.  
 
 
CLASSIS BRYOPSIDA 
 
Fam. Polytrichaceae  
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.  
Atrichum haussknechtii Jur. et Milde 
Atrichum angustatum (Brid.) B.S.G.  
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.  
Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. 
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 
Polytrichum piliferum Hedw.  
Polytrichum norvegicum Hedw.  
Polytrichum juniperinum Willd.  
Polytrichum alpinum Hedw.  
Polytrichum commune Hedw.  
Polytrichum formosum Hedw.  
 
Fam. Tetraphidiaceae 
Tetraphis pellucida Hedw.  
 
Fam. Buxbaumiaceae 
Buxbaumia viridis (Mougeot) Brid.  
 
Fam. Fissidentaceae 
Fissidens pusillus (Wils.) Milde 
Fissidens bryoides Hedw.  
Fissidens exilis Hedw.  
Fissidens cristatus Mitt.  
Fissidens adianthoides Hedw.  
Fissidens taxifolius Hedw.  
 
Fam. Ditrichiaceae 
Ditrichium heteromallum (Hedw.) Britt.  
Ditrichium lineare (Sw.) Lindb.  
Ditrichium pusillum (Hedw.) Hampe 
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth.  
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.  
Distichum capillaceum (Hedw.) B.S.G.  
Distichium inclinatum (Hedw.) B.S.G. 
 
Fam. Seligeriaceae 
Blindia acuta (Hedw.) B.S.G. 
 
Fam. Dicranaceae 
Anisothecium palustre (Dicks.) Hag.  
Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.  
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. 
Amphidium mougeotii  (B. et S.) Schimp.  
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Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp.  
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb.  
Kiaeria starkei (Web. et Mohr) I. Hag.  
Oncophorus virens (Hedw.) Brid.  
Orthodicranum tauricum (Sapeg.) Z. Smirn.  
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.  
Dicranum elongatum Schleich.  
Dicranum fuscescens Turn.  
Dicranum muhlenbeckii B.S.G. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 
Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske 
 
Fam. Encalyptaceae 
Encalypta streptocarpa Hedw.  
Encalypta vulgaris Hedw.  
Encalypta alpina Sm. 
Encalypta ciliata Hedw.  
 
Fam. Pottiaceae 
Desmatodon leucostomus (R.Br.) Berggr.  
Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid.  
Syntrichia subulata (Hedw.) Web. et Mohr 
Syntrichia norvegica Web. 
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.  
 
 
Fam. Trichostomaceae 
Gymnostopmum aeruginosum Sm. 
Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. (?) 
Tortella fragilis (Hook. et Wils.) Limpr. 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 
Tortella humilis (Hedw.) Jenn. 
Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 
Hymenostomum microstomum (Hedw.) R.Br. 
Weisia controversa Hedw. 
Trichostomum crispulum Bruch 
Barbula convoluta (Tayl.) Schimp. 
Barbula fallax Hedw. 
 
 
Fam. Cinclidotaceae 
Cinclidotus aquaticus (Hedw.)  B.S.G. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 
Cinclidotus nigricans (Brid.) Wijk 
 
Fam. Grimmiaceae 
Hydrogrimmia mollis (B.S.G.) Loeske 
Schistidium alpicola (Hedw.) Limpr. 
Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. 
Schistidium pulvinatum (Hedw.) Brid. 
Schistidium strictum (Turn.) Mart. 
Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. 
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Grimmia hartmanii Schimp. 
Grimmia trichophylla Grev. 
Grimmia incurva Schwaeg. 
Grimmia doniana Sm. 
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 
Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 
Grimmia montana B.S.G. 
Grimmia alpestris Nees 
Grimmia sessitana De Not. 
Grimmia caespitica (Brid.) Brid. 
Grimmia decipiens (Schulz) Lindb. 
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. 
Racomitrium patens (Hedw.) Huben. 
Racomitrium aquaticum (P. Beauv.) Brid. 
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. 
Racomitrium sudeticum (Funck) B.S.G. 
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. 
 
Fam. Funariaceae 
Funaria hygrometrica Hedw. 
 
Fam. Bryaceae 
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 
Pohlia obtusifolia (Brid.) L. Koch 
Pohlia elongata Hedw. 
Pohlia minor Schwaeg. 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
Pohlia gracilis (B.S.G.) Lindb. 
Pohlia drumondii (C. Mull.) Andrews 
Mniobryum wahlenbergii (Web. et Mohr) Jenn. 
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum alpinum With. 
Bryum weigelii Spreng. 
Bryum neodamense Itzigs. 
Bryum elegans Nees 
Bryum schleicheri Schwaeg. 
Bryum turbinatum (Hedw.) Turn. 
Bryum capillare Hedw. 
Bryum pallens Sw. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaeg. 
Bryum inclinatum (Brid.) Brid. 
Bryum caespiticum Hedw. 
Bryum creberrimum Tayl. 
 
Fam. Rhodobryaceae 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 
Mnium stellare Hedw. 
Mnium blyttii B.S.G. 
Mnium punctatum Hedw. 
Mnium pseudopunctatum Bruch et Schimp. 
Mnium undulatum Hedw. 
Mnium seligeri Jur. 
Mnium affine Bland. ex Funck 
Mnium medium B.S.G. 
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Mnium marginatum (With.) P. Beauv. 
Mnium orthorrynchum C. Mull. 
 
Fam. Aulacomniaceae 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 
 
Fam. Bartramiaceae 
Plagiopus oederi (Brid.) Limpr. 
Bartramia ithyphylla Brid. 
Bartramia halleriana Hedw. 
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. 
Philonotis seriata Mitt. 
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 
Philonotis tomentella Mol. 
Philonotis calcarea (B.S.G.) Schimp. 
 
Fam. Timmiaceae 
Timmia norvegica Zett. 
Timmia austriaca Hedw. 
Timmia bavarica Hessl. 
 
Fam. Orthotrichaceae 
Ulota crispa (Hedw.) Brid. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl. 
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Orthotrichum speciosum Nees 
Orthotrichum rupestre Schleich. 
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. 
 
Fam. Hedwigiaceae 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr/ 
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. 
 
Fam. Neckeraceae 
Neckera crispa Hedw. 
Neckera complanata (Hedw.) Huben. 
 
Fam. Thamniaceae 
Thamnium alopecurum (Hedw.) B.S.G. 
 
Fam. Lembophyllaceae 
Isothecium myurum Brid. 
 
Fam. Fontinalaceae 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
 
Fam. Climaciaceae 
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr 
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Fam. Theliaceae 
Myurella julacea (Schwaegr.) B.S.G. 
 
Fam. Leskeaceae 
Leskeella nervosa (Brid.) Loeske 
Leskea polycarpa Hedw. 
Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. 
Lescuraea decipiens (Limpr.) Loeske 
Lescuraea incurvata (Hedw.) Lawton 
Lescuraea denudata (Kindb.) Moenkem. 
Lescuraea radicosa (Mitt.) Moenkem. 
 
Fam. Thuidiaceae 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huben. 
Heterocladium dimorphum (Brid.) B.S.G. 
Heterocladium heteropterum (Brid.) B.S.G. 
Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. 
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.  )?) 
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. 
 
Fam. Cratoneuraceae 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth. 
Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 
 
Fam. Amblystegiaceae 
Campylophyllum halleri (Hedw.) Fleisch. 
Campylium sommerfeltii (Myrin) Bryhn 
Campylium stellatum (Hedw.) Lang et C. jens. 
Campylium protensum (Brid.) Kindb. 
Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn 
Campylium polygamum (B.S.G.) Bryhn 
 
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 
Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske 
Amblystegiella confervoides (Brid.) Loeske 
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 
Hygrohypnum smithii (Sw.) Broth. 
Hygrohypnum norvegicum (B.S.G.) Grout 
Hygrohypnum dilatatum (Wils.) Loeske 
Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. 
Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. 
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. 
Drepanocladus exannulatus (B.S.G.) Warnst. 
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. 
Drepanocladus sendtnaeri (Schimp.) Warnst. 
 
Fam. Brachytheciaceae 
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G. 
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Homalothecium phillippeanum (Spruce) B.S.G. 
Brachythecium glaciale B.S.G. 
Brachythecium rivulare B.S.G. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G. 
Brachythecium albicans (hedw.) B.S.G. 
Brachythecium glareosum (Spruce) B.S.G. 
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. 
Brachythecium reflexum (Starke) B.S.G. 
Brachythecium starkei (brid.) B.S.G. 
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. 
Brachythecium populetum (Hedw.) B.S.G. 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. 
Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk et Marg. 
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 
Eurhynchium zetterstedtii Storm. 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
Eurhynchium hians (Hedw.) Lindb. 
Platyhypnidium riparoides (Hedw.) Dix. 
 
Fam. Entodontaceae 
Orthothecium intricatum (Hartm.) B.S.G. 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.  (?) 
Pterigynandrum filiforme Hedw. 
 
Fam. Plagiotheciaceae 
Plagiothecium laetum B.S.G. 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. 
 
Fam. Sematophyllaceae 
Heterophyllium haldanianum (Grev.) Lindb. 
 
Fam. Hypnaceae 
Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske 
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. 
Hypnum fertile Sendtn. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Breidleria arcuata (Lindb.) Loeske 
Isopterygium mullerianum (Schimp.) Jaeger 
Dolichotheca seligeri (Brid.) Loeske 
Pseudostereodon procerrimus (Moll.) Fleisch. 
Ctenidium molluscum (hedw.) Mitt. 
 
Fam. Rhytidiaceae 
Ptychodium plicatum (Web. et Mohr) Schimp. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
 
Fam. Hylocomiaceae 
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 
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1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ И ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР НА 
ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ПРОБЛЕМА 
 

Опазването на биологичното разнообразие, както и рационалното ползване на 
природните ресурси в България се вписват сред основните приоритети на екологичните и 
консервационните дейности през последните години. Досега за съжаление събирането, 
обобщаването и публичното разпространение на информацията за гъбното разнообразие 
на България, оценяването на природозащитния статус на гъбите, както и предприемането 
на активни дейности за опазване и възстановяване на редките видове определено 
изостават в сравнение с натрупаните данни и предприетите в тази връзка дейности по 
отношение на растителното и животинското разнообразие. Към тези проблеми трябва да 
се прибави и въпроса за стопанисването на ядливите макромицети, с оглед на 
многобройните сигнали за хищническо и некомпетентно използване на това природно 
богатство. Ако тези констатации важат общо за микологичните изследвания в цялата 
страна, с още по-голяма сила те са верни за НП “Пирин”. Докато в другите национални 
паркове – НП “Централен Балкан” (Fakirova et al., 2000; 2002) и НП “Рила” (Gyosheva & 
Denchev, 2000), е започнала инвентаризация на макромицетите, то микологичната 
информация за НП “Пирин” е много оскъдна и разпокъсана. Същевременно, Пирин е 
една от най-интересните, не само във флористично, а както и предполагаме, и в 
микологично отношение, планини у нас. По тази причина планирането на интензивни 
микологични проучвания в НП “Пирин” е актуален проблем с научно и практическо 
значение, изискващ целево финансиране и специално внимание в “Плана за управление 
на НП “Пирин”. 

Данни за макромицетите в Пирин има публикувани в общо 33 статии (Бързаков, 
1928, 1932; Димчева & Стойчев; 1987; Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; 
Стойчев, 1981, 1987а, б, 1990, 1995; Стойчев & Димчева, 1987, 1988; Стойчев & 
Найденов, 1984; Хинкова, 1950, 1961, 1965; Хинкова & Драганов, 1965; Чалъков, 1978, 
1982, 1984, 1985, 1987; Dimitrova, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000; Dörfelt & Müsch, 1987; 
Gyosheva, 2000; Kreisel, 1959; Kuthan & Kotlaba, 1988; La Porta et al., 1998; Pilat, 1926; 
Vanev & Reid, 1986). В 28 от тях има съобщени данни за макромицетите в Национален 
парк “Пирин” (Бързаков, 1928, 1932; Димчева & Стойчев; 1987; Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993; Стойчев, 1981, 1987а, б, 1990, 1995; Стойчев & Димчева, 1988; 
Стойчев & Найденов, 1984; Хинкова, 1961, 1965; Чалъков, 1978, 1984, 1985, 1987; 
Dimitrova, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000; Dörfelt & Müsch, 1987; Kreisel, 1959; Kuthan & 
Kotlaba, 1988; La Porta et al., 1998; Pilat, 1926; Vanev & Reid, 1986). До началото на 
настоящата разработка за Пирин бяха съобщени общо 304 вида макромицети. 

Независимо от привидно големия брой на публикациите, в които има данни за 
цялата планина и в частност за Националния парк “Пирин”, трябва да подчертаем, че в 
статиите (с изключение на две от тях) има предимно списъци с находища на видовете, в 
някои и кратки описания. Единствено в Димчева & Стойчев (1987) е направен опит за 
анализ на трофичните групи макромицети в планината. Доколкото информацията, 
натрупана до момента на написване на тази статия, е била все още оскъдна, а и към 
днешна дата остава такава, приемаме статията на Димчева & Стойчев (op.c.) по-скоро 
като едно предварително обобщение. Настоящага таксономична и хорологична 
информация, както за Националния парк, така и за цялата планина, оценяваме като 
непълна и недостатъчна за изработването на сериозни анализи и за оценка на статуса на 
застрашеност на видовете и антропогенното натоварване върху стопански ценните 
ядливи гъби. Всичко това е следствие от порочната практика, следвана през един много 
дълъг период от време, да се публикуват само нови за страната видове или находища на 
видове, които се потвърждават за втори или трети път за България (Fakirova et al., 2000; 
Денчев & Бакалова, 2002). Друг недостатък на публикуваните данни е, че материалите 
без изключение са събирани по време на краткотрайни микологични екскурзии, главно по 
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традиционните туристически маршрути по долините на р. Бъндерица (Банско – х. 
Вихрен) и р. Демяница (до едноименната хижа), както и в района на х. “Яворов”. 
Системни микологични изследвания (маршрутно и стационарно) в планината и Парка не 
са провеждани. Няма и целенасочено и пълно проучване на конкретни райони (масиви, 
водосборни басейни или резервати). Липсват системни екологични наблюдения в даден 
район в продължение на няколко последователни години. Липсва необходимата 
информация за задълбочен анализ и за реална оценка на съвременния статус на видовете 
макромицети в Парка. Тези проблеми стояха пред българските миколози и при 
подготовката на плановете за управление на други защитени територии: НП “Централен 
Балкан” (Fakirova et al., 2000), НП “Рила” (Gyosheva & Denchev, 2000), ПП “Странджа” и 
др. Следователно, констатираните пропуски са част от проблемите на микологичните 
изследвания в България.  

Анализ на селективния подход, недостатъчното финансиране и внимание към 
гъбното разнообразие от страна на ангажираните фондации и държавни институции е 
направен от Денчев & Бакалова (2002). Всичко това е основание да твърдим, че целевото 
финансиране на системно, дългогодишно проучване и необходимостта от сериозно 
внимание към гъбното разнообразие в НП “Пирин” са актуални и неотложни въпроси, 
които трябва да бъдат заслужено оценени от Дирекцията на Парка и институциите, поели 
отговорност за изработването на План за управлението му. 

 

 

2. ВИДОВ СЪСТАВ, ТАКСОНОМИЧНА СТРУКТУРА И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ МАКРОМИЦЕТИ 

 
Видовият състав на установените таксони макромицети и тяхното 

разпространение на териториите на Пирин и Националния парк “Пирин” са представени 
съответно в Приложения 1 и 2. Таксономичното разпределение на таксоните е обобщено 
в Приложение 3. 

Установените в Пирин таксони се отнасят към 3 отдела (Myxomycota, Ascomycota 
и Basidiomycota), 3 класа, 28 разреда, 67 семейства, 152 рода и 375 вида. 

От отдел Myxomycota в Пирин са установени 3 разреда (10,7% от общия брой на 
разредите, установени в планината), 4 семейства (6,0% от общия брой на семействата, 
установени в планината), 5 рода (3,3% от общия брой на родовете, установени в 
планината) и 5 вида (1,3% от общия брой на видовете, установени в планината). 

От отдел Ascomycota са регистрирани 7 разреда (25,0%), 17 семейства (25,4%), 
24 рода (15,8%) и 36 вида (9,6%).  

Най-богат на таксони е отдел Basidiomycota: 18 разреда (64,3%), 46 семейства 
(68,7%), 123 рода (80,9%) и 334 вида (89,1%).  

В Пирин най-богатите на родове семейства са: Coriolaceae (25 рода или 16,4% от 
общия брой на родовете), Tricholomataceae (16 рода или 10,5%), Strophariaceae (6 рода 
или 3,9%) и т.н. Най-богатите на видове семейства са: Tricholomataceae (65 вида или 
17,3% от общия брой на видовете), Coriolaceae (39 вида или 10,4%), Russulaceae (34 вида 
или 9,1%), Cortinariaceae (22 вида или 5,9%), Strophariaceae и Lycoperdaceae (с по 15 вида 
или 4,0%) и т.н. От много важно значение за характера на изследваната микота са 
родовете с най-голям брой видове. За богати родове се приемат тези, съдържащи 5 или 
повече вида. Богати родове сред макромицетите на Пирин са 20 рода или 13,1% от общия 
брой на установените родове: Russula (20 вида), Lactarius (14), Marasmius и Mycena (с по 
12 вида), Lycoperdon и Polyporus (с по 10 вида), Melanoleuca (8 вида), Clitocybe и 
Phellinnus (с по 7 вида), Amanita, Coprinus, Hygrophorus, Cortinarius и Geastrum (с по 6 
вида), Tricholoma и Inocybe (с по 9 вида), Boletus (7 вида), Dasyscyphus, Cystoderma и 
Suillus (с по 5).  
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Установените в НП “Пирин” таксони се отнасят към 3 отдела, 3 класа, 26 
разреда, 57 семейства, 117 рода и 271 вида. 

От отдел Myxomycota в Националния парк “Пирин” са регистрирани 3 разреда 
(11,5% от общия брой на разредите, установени в Националния парк), 3 семейства (5,3% 
от общия брой на семействата, установени в Националния парк), 3 рода (2,6% от общия 
брой на родовете, установени в Националния парк) и 3 вида (1,1% от общия брой на 
видовете, установени в Националния парк). 

От отдел Ascomycota са регистрирани 5 разреда (19,2%), 12 семейства (21,1%), 
19 рода (16,2%) и 28 вида (10,3%). 

Най-богат на таксони е отдел Basidiomycota: 18 разреда (69,2%), 42 семейства 
(73,7%), 95 рода (81,2%) и 240 вида (88,6%). 

В НП “Пирин” най-богатите на родове семейства са Coriolaceae (15 рода или 
12,8% от общия брой на родовете), Tricholomataceae (13 рода или 11,1%), Cortinariaceae (5 
рода или 4,3%), Strophariaceae (4 рода или 3,4%) и т.н. Най-богатите на видове семейства 
са: Tricholomataceae (49 вида или 18,1% от общия брой на видовете), Russulaceae (24 вида 
или 8,9%), Coriolaceae (19 вида или 7,0%), Strophariaceae и Lycoperdaceae (с по 11 вида 
или 4,1%), Boletaceae (9 вида или 3,3 %), и т.н. Богатите родове сред макромицетите на 
Националния парк “Пирин” са 15 или 12,8% от общия брой на установените родове: 
Russula (15 вида), Marasmius (11 вида), Mycena и Lactarius (с по 9 вида), Polyporus (8 
вида), Melanoleuca, Inocybe и Lycoperdon (с по 7 вида), Amanita, Cortinarius, Clitocybe и 
Boletus (с по 6 вида), Phellinnus, Coprinus и Geastrum (с по 5 вида). 

Микологичните изследвания в пиринските резервати са в начален етап. 
Ограничени проучвания са провеждани само в резерват “Баюви дупки-Джинджирица”. 
От територията на резерват “Юлен” няма макромицети, съобщени в литературата или 
депозирани в Микологичната колекция. Най-близките до резерват “Юлен” находища, от 
които са събирани гъби, са местн. Икришча, района на х. Демяница и долината на р. 
Демяница (вж. Приложение 2). От резерват “Баюви дупки-Джинджирица” са известни 59 
вида (15,7% от общия брой на видовете, установени в Пирин, и 21,8% от общия брой на 
видовете, установени в Националния парк). Видовото богатство на макромицетите в 
резервата, основано на базата на тези предварителни и неравномерно проведени 
проучвания, е представено в Приложение 6. Констатираме крайно незадоволително 
проучване на пиринските резервати по отношение на инвентаризирането на 
макромицетите. Данните от Приложение 6 имат само предварителен характер и не 
отразяват потенциалното богатство на пиринските резервати. 

В процеса на настоящето изследване по време на теренните проучвания или при 
ревизията на образци в Микологичната колекция (SOMF) бяха установени някои нови 
видове гъби за Пирин. От установените общо 375 вида макромицети (вж. Приложение 1), 
71 вида (19%!) са нови за микотата на Пирин (Приложение 7). 

Тези данни съвсем не отразяват реално съществуващото разнообразие от 
макромицети в НП “Пирин”, тъй като, както вече посочихме, те са резултат от 
инцидентни и неравномерно провеждани теренни проучвания. Единствено целенасочени 
и системни микологични изследвания с продължителност 3-4 години биха дали 
обективна представа за разнообразието. В процеса на тези изследвания очакваме 
установяването голям брой новитати за територията на Парка, планината и България, тъй 
като основната част от гъбите са микоризообразователи, а в границите на НП “Пирин” 
има голямо разнообразие на дървесни видове. 
 
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАКРОМИЦЕТИТЕ ПО ЕКОЛОГО-
ТРОФИЧНИ ГРУПИ 
 

По отношение на екологичните си особености и спецификата на субстрата 
(гостоприемника) установените макромицети в Парка се разпределят в две основни 
групи: сапротрофи, усвояващи мъртва органична материя, и биотрофи, развиващи се 
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върху живи растителни организми. Сапротрофите се отнасят към 10 еколого-трофични 
групи – сапротрофи на дървесина (LeS), микосимбиотрофи (Mr), хумусови сапротрофи 
(Hu), карботрофи (Carb), сапротрофи в горската постилка (St), сапротрофи в иглолистен 
опад (Ad), сапротрофи в широколистен опад (Fd), сапротрофи на мъхове (Br), сапротрофи 
на шишарки в опада (S) и копротрофи (C). Биотрофите се отнасят към 2 групи: паразити 
по дървесни растения (LeP) и микотрофи (M). Разпределението на макромицетите по 
еколого-трофични групи е представено в Приложение 4.  

Анализът на публикуваните данни показва, че микосимбиотрофите 
(микоризообразувателите) са представени с най-голям брой видове (87 вида или 31% от 
общия брой), следвани от сапротрофите на дървесина (81 вида или 29% от общия брой), 
хумусовите сапротрофи (47 вида или 17% от общия брой) и сапротрофите в горската 
постилка (22 вида или 8% от общия брой). С по-ограничено участие са паразитите по 
дървесни растения (10 вида), сапротрофите на шишарки в опада (7), сапротрофите в 
иглолистен опад (7), сапротрофите в широколистен опад (6), копротрофите (5), 
сапротрофите на мъхове (4), карботрофите (4) и микотрофите (1). Общият брой (281), 
използван за база при анализа, надхвърля общия брой на установените видове в Парка, 
тъй като някои видове гъби са включени едновременно в две еколого-трофични групи 
(вж. Приложение 4). 

Сред биотрофите има видове с важно стопанско значение: Armillaria mellea (по 
различни дървесни видове), Phellinus conchatus (по Salix), Ph. hartigii (по Abies alba), Ph. 
igniarius (по Salix), Ph. pini (по Pinus), Phomitopsis pinicola (по смърч, ела, бяла мура), 
Heterobasidion annosum (по смърч, ела), Phaeolus schweinitzii (по смърч) и др. 

 
 

4. ВИДОВЕ МАКРОМИЦЕТИ СЪС СТАТУС НА 
ЗАСТРАШЕНОСТ 

 
В уводната част на настоящия отчет подчертахме изоставането на 

инвентаризирането и цялостното изследване на гъбното разнообразие в сравнение с 
растителното и животинското. В общоевропейските документи за опазване на 
биологичното разнообразие гъбите все още не са включени, поради глобалния процес на 
изоставане на инвентаризацията на гъбното разнообразие. Включването им обаче е 
предстоящ и неизбежен процес (Koune, 2001: 5). В плановете за управление на 
защитените ни територии (приетите планове или тези в процес на разработване) гъбното 
разнообразие е сведено до разнообразието на макромицетите. Независимо от 
ограничаването на обекта на изследване, и при макромицетите натрупаните данни са 
крайно недостатъчни за едно наистина обективно оценяване на статуса на застрашеност 
на таксоните в дадена защитена територия – проблем, по обстойно разгледан от Денчев & 
Бакалова (2002).  

На базата на публикуваната и лична информация и с цел стимулиране на 
проучванията в тази насока колектив български миколози предложи “Червен списък на 
гъбите в България” (Gyosheva et al., 2000), който е използван за оценка на статуса на 
застрашеност на известните видове макромицети в НП “Пирин” (Приложение 5). 
Констатирани са общо 15 вида, от които 4 са застрашени от изчезване [Endoptychum 
agaricoides Czern., Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres., Sparassis crispa (Wulfen) Fr. и 
Tricholoma colosum (Fr.) Quél.], 3 са уязвими [Morchella conica Pers., M. elata Fr. и Suillus 
sibiricus (Singer) Singer], 5 са редки [Otidea onotica Fr. ex Pers., Albatrellus cristatus 
(Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar, Lactarius bresadolinus Singer, Porphyrellus porphyrosporus 
(Fr.) Gilb. и Tremiscus helveloides (DC. : Fr.) Don] и 3 вида [Urnula craterium (Schw.) Fr., 
Amanita battarrae (Boud.) Bon и Hydnellum suaveolens (Fr.) Karsten] са с категория 
“indeterminate” (вид, за който се предполага, че би трябвало да е към една от предходните 
категории, но за увереното му отнасяне към някоя от тях няма достатъчно информация). 
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От 1985 г. усилията на европейските миколози за опазване на гъбното 
разнообразие са обединени в Европейския съвет за опазване на гъбите (ECCF). Една от 
инициативите му е изработването на европейски червен списък на гъбите. В резултат на 
тази активност през 1993 г. Ing (1993) публикува “Предварителен европейски червен 
списък на застрашените макромицети”. Сред известните за НП “Пирин” макромицети 
има 13 вида, които са включени в европейския червен списък (Приложение 5). 

През 1999 г. беше публикуван документ на ЕС (Koune, 1999), в който са 
анализирани червените списъци на гъбите в Европа и са направени важни препоръки за 
регионалните списъци и за бъдещия общоевропейски списък. На Третата европейска 
конференция за опазване на дивите растения, проведена в Прага през 2001 г. беше 
разпространен документ на ECCF за внасяне на гъбни видове в Приложение І на 
Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни 
местообитания (Koune, 2001). Надяваме се този документ да допринесе за изработването 
на нормативна база и предприемането на дейности за опазване на гъбното разнообразие и 
в нашата страна. От известните за НП “Пирин” макромицети 3 вида са санкционирани от 
този документ: Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres., Suillus sibiricus (Singer) Singer и 
Tricholoma colosum (Fr.) Quél (Приложение 5). 

Сред застрашените видове от НП “Пирин”, присъстващи в цитираните три 
списъка, с най-висока консервационна значимост са следните 6 вида: Urnula craterium 
(Schwein.) Fr., Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres., Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) 
Gilb., Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Suillus sibiricus (Singer) Singer и Tricholoma colosus 
(Fr.) Quél. 

 
 

5. ВИДОВЕ ГЪБИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА 
СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ 

 
Обект на специални мерки трябва да бъдат две групи гъби:  

• видове със статус на застрашеност; 
• стопански ценни видове гъби, за които е доказано, че се събират 

нерегламентирано, което заплашва популациите им. 
Необходимостта от специални мерки за видовете със статус на застрашеност е 

очевидна. В раздел 4 и Приложение 5 сме посочили констатираните за сега видове с 
такъв статус. Отново подчертаваме, че инвентаризацията и оценката на риска за гъбите в 
НП “Пирин” са твърде далеко от стадий, на който да може прецизно и окончателно да се 
състави списък и да се определи точния статус на макромицетнте, които са застрашени. 
Без да е предвидена дългосрочна (5-8 години) програма за инвентаризация и оценка на 
статуса на застрашеност за макромицетите в парка и преди нейното реализиране е 
невъзможно да се състави обективен списък на видовете от тази група. 

Подобна констатация може да се направи и за стопански ценните видове гъби. 
Посочените в предходния абзац дейности, в същия дългогодишен период, трябва 
задължително да се съпровождат и от задълбочено проучване на ресурсите от ядливи 
гъби, обект на интензивно събиране. Обобщаването и анализирането на данните от такова 
проучване ще даде възможност за реална оценка на запасите, степента на антропогенния 
натиск и необходимостта от временна забрана или регулиране. 

 
6. СТОПАНСКИ ЦЕННИ ЯДЛИВИ ГЪБИ 

 
В НП “Пирин” се развиват редица гъби с превъзходни вкусови качества като: 

Agaricus arvensis (анасонова печурка), A. silvaticus (кафява горска печурка), Boletus edulis 
(обикновена манатарка), B. pinophillus (борова манатарака), Cantharellus cibarius (пачи 
крак), Lepista nuda (виолетка), Macrolepiota procera (сърнела), Marasmius oreades 
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(челядинка) и др. През последните години се развива в особено големи размери 
търговията със стопански ценни видове гъби като: обикновена и борова манатарка, пачи 
крак, челядинка, лютива млечница и др. 

Стопанската дейност, свързана със събирането и изкупуването на гъбите, страда 
от много недостатъци.  

• Първият и най-важен от тях е липсата на нормативна база за 
диворастящите гъби в България, чрез която да се регламентира и регулира 
този процес.  

• Вторият е недостатъчната екологична култура на хората, свързани с тази 
дейност, което изисква целенасоченото провеждане на образователни 
кампании по региони, включващи лекции, изяви в средствата за масова 
информация, изработването на нагледни материали и др. 

 
 

7. ПРОПУСКИ В ПОЗНАНИЯТА 
 

7.1. Липса на окончателно изградена, съвременна таксономична база 
за макромицетите в Парка.  

Необходимо е целенасочено и системно инвентаризационно и таксономично 
проучване на НП “Пирин” с оглед изясняване на пълния видов състав на макромицетите 
на територията на Парка, което е първата и основна предпоставка за успешното 
реализиране на дейностите по изучаване и опазване на гъбното разнообразие. В това 
отношение познанието е откъслечно, незадоволително, а проблемът е актуален и 
неотложен за разрешаване. 

7.2. Липса на прецизна оценка на степента на застрашеност на 
видовете в Парка.  

Пропускът с разрешаването на предходния проблем е не само предпоставка, а и 
явна спънка за изработването на задълбочен анализ на статуса на застрашеност на 
макромицетите в Парка. Данните за видовете са откъслечни, някои от тях са стари и тези 
данни, както и някои от съвременните съобщения, се нуждаят от допълнително 
проучване, потвърждаване и уточняване. Необходимо е натрупването на солидно 
количество информация не само за видовия състав, но и за разпространението 
(включително и прецизно локализиране на находищата) и обилието на макромицетите 
преди да бъде коректно и окончателно уточнен настоящия статус на застрашеност на 
макромицетите в НП “Пирин”. 

7.3. Липса на изработена ресурсологична характеристика и 
дългосрочна стратегия за ползването на стопански важните видове.  

Няма целенасочено проведено ресурсологично изследване за нито един от 
стопански ценните ядливи видове гъби на територията на Парка, което затруднява 
изработването на коректен анализ и препоръки за рационалното използване на този 
природен ресурс. Необходимо е, обаче, да се подчертае, че за разлика от изработването 
на ресурсологична характеристика на лечебните растения, подобен род изследване при 
макромицетите се нуждае от един по-продължителен и непрекъснат цикъл от поне 5 
години, тъй като има специфика в развитието на плодните тела на макромицетите, които 
при много от видовете се развиват не през целия вегетационен сезон и не през всяка 
календарна година, без това да е във връзка с тяхната естествена численост.  

7.4. Липса на нормативна база за ползването на диворастящите гъби в 
България.  

Все още няма закон или наредба към някой от законите, с отношение към 
биологичното разнообразие, в които да е регламентирано ползването на диворастящите 
макромицети в страната като естествен ресурс. Това определено е препятствие за 
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регламентиране, регулиране и санкциониране на ползането на диворастящите гъби на 
територията на НП “Пирин”. 

Изброените пропуски се явяват като много сериозен проблем при определянето на 
нормите, режимите и препоръките във връзка с макромицетите в НП “Пирин”. 
 
 
8. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 

Направените в предходните раздели констатации за нивото на инвентаризацията и 
таксономичните изследвания, за степента на оценка на застрашеността на макромицетите 
в парка, като и изброените пропуски в познанията очевидно възпрепятстват 
изработването на една реална и категорична екологична оценка на макромицетите. 
Оценките, които можем да направим по предложените две матрици за целите на 
настоящия План, не могат да имат друг освен предварителен характер. Очевидно, 
изследването на гъбното разнообразие, както в национален, така и в европейски мащаб, 
изостава в сравнение с натрупаните данни за растителното и животинското разнообразие. 
Липсват достатъчно, а още по-малко обобщени данни за определени периоди на миналия 
век, които да дадат възможност за анализ на динамиката и тенденциите във видовия 
състав и статуса на популациите. 

8.1. Уязвимост.  
Средна степен. Видовете гъби са уязвими, както от активната антропогенна 

дейност (изсичане, подмяна на видовия състав на горите, утъпкване, прокарване на 
пътища, туристически пътеки, изграждане на почивни домове, ски-писти, 
инфраструктура около хижи, спортни центрове и др.), така и от естествени фактори 
(пожари, смерчове и др.). 

8.2. Рядкост.  
На национално и европейско ниво тепърва се изработва система за оценяване на 

степента на застрашеност и все още е трудно да се прави категорична оценка на 
макромицетите в парка. Единствено като провизорно становище можем да прогнозираме 
наличието на много голям брой редки видове и видове с висока консервационна 
значимост. 

8.3. Естественост.  
Микотата е с висока степен на естественост. 
8.4. Типичност.  
Световно значение на парка за опазване на типичните за региона местообитания 

и видове от микотата. 
8.5. Размери.  
Данните не са достатътъчни за оценка. 
8.6. Биологично разнообразие.  
Висока оценка. Световно значение. 
8.7. Стабилност и нестабилност.  
Няма необходимата информация за обобщена оценка. 
Оценката на необходимостта от мерки за премахване или намаляване на 

неблагоприятните фактори, влияещи върху популациите на гъбните видове изисква едно 
дългосрочно изследване и натрупване на данни. 
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9. ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МАКРОМИЦЕТИТЕ 
 
През последните десет години микологичните изследвания в България бяха 

възпрепятствани от един сериозен проблем. Поради спецификата в храненето си, 
гъбоподобните организми и гъбите стоят по-близо до животинското царство, отколкото 
до растителното царство. Организмите, възприеманите в миналото като “гъби” в най-
широкия смисъл на термина, т.е. като комплекс от всички групи организми, които 
традиционно се изучават от миколозите, днес се отнасят към 3 царства – Protozoa, 
Chromista и Fungi (Денчев & Бакалова, 2002). Това неизбежно се отразява върху някои 
български наименования и терминология – промени, които трябва коректно да бъдат 
приемани и прилагани в научните публикации, учебните и справочните помагала, 
нормативните актове и всички документи, свързани с практическите дейности по 
опазването на биоразнообразието в България. Следствието от прилагането на 
съвременната система на организмовия свят е, че биоразнообразието не може 
елементарно да се разделя на растително и животинско, а трябва да се отчита и 
гъбното разнообразие. Обект на оценяване при изследване на гъбното разнообразие са 
три таксономични групи: (1) акразиомицети, дикциостелиомицети, миксомицети, 
плазмодиофоромицети; (2) гъбоподобни организми и (3) гъби (част от гъбите са 
макромицети). Тези три групи организми, населяващи определена територия (акватория), 
изграждат една конкретна микота, по подобие на термините флора и фауна. 
Следователно, гъбите не са елемент на флората! Другият сериозен проблем е 
селективният подход заложен в нашето законодателство и природозащитни инициативи. 
Свеждането на гъбното разнообразие единствено до “макромицети” (екологичен, а не 
таксономичен термин) изключително много стесни обекта и частично обезцени 
представата за биологичното ни разнообразие. Към групата на макромицетите се отнасят 
само част от микоризообразуващите, част от сапротрофните и съвсем незначителна част 
от паразитните видове гъби в България. В действителност гъбното разнообразие на 
България включва повече видове организми от всички висши растения и гръбначни 
животни взети заедно! Публикуваната през 1993 г. “Национална стратегия за опазване на 
биологичното разнообразие” (Сакалян & Майни, ред., 1993) заложи проблема със 
свеждането на цялото гъбно разнообразие до една единствена група – на макромицетите 
и не отговори на очакванията за дългосрочна стратегия в областта на гъбното 
разнообразие. 

Международното, и в частност европейското, природозащитно законодателство 
не беше готово да реагира адекватно на драстичните промени, които бяха настъпили в 
системата на организмовия свят. През последните 10 години, в условията на 
изключително активни законодателни инициативи и реални дейности, свързани с 
опазването на биологичното разнообразие, проблемът за специфичното място на 
гъбоподобните организми и гъбите в организмовия свят от чисто теоретичен се превърна 
в практичен и създаде сериозни затруднения, както за инвентаризацията и 
таксономичните проучвания на тези организми в България, така и по отношение на 
всички инициативи за опазването на гъбното ни разнообразие. 

С настоящия анонс обръщаме внимание, че в дейността на Дирекцията на НП 
“Пирин”, включително и при залагането на бъдещите дейности във връзка с Плана за 
управление на парка е необходимо да се прилага подхода на комплексно оценяване и 
опазване на гъбното разнообразие на Парка, така като е с животинското и растителното 
разнообразие (вж. тенденциите в световната практика в Ing, 1992; Rossman, 1994; Foitzik, 
1996; Koune, 1999, 2001; и др.). 

 
 
• Оценка на ползването на гъбните ресурси. Данни за видове, количества и 

динамиката на събиране на гъби 
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В района гъбите са традиционен обект на внимание, както за лична консумация, 
така и като търговски обект. Процесът, обаче, не е регламентиран нормативно и протича 
стихийно. Няма никаква наредба за ползването на диворастящите гъби в България. 
Констатираме изключително интензивно събиране на ядливи гъби през последните 12 
години. По данни на местното население и наше пряко впечатление събирането на гъби 
се превърна в масово явление. През добрите гъбарски сезони временно се формират цели 
катунарски селища от берачи, придошли от различни краища на страната. По най-
хищнически начин биват унищожавани находищата на някои видове гъби. В резултат на 
безконтролното събиране, по данни на лесничеите и хижарите, популациите на ценните 
ядливи гъби, като манатарките, пачия крак, тръбенката и др. катастрофално са намалели 
по численост. Многобройни частни фирми предлагат на местното население 
изключително високи, за нашия стандарт, изкупни цени. Неуточнена, но вероятно 
значителна, част от събраните гъби се изнася в чужбина в свежо или сушено състояние. 
Следствие от този неконтролиран процес е съзнателното унищожаване на плодни тела на 
голям брой отровни видове гъби, а така също и несъзнателното унищожаване на други 
видове, които са непознати за събирачите, но целенасочено се подритват или утъпкват. И 
в двата случая сред тези “ненужни” гъби има представители на редки и застрашени 
видове. Друго негативно следствие от този стихиен процес е порочният начин на 
събиране на гъбите, които са обект на изкупуване. Гъбите се изтръгват, а не се режат с 
нож, тъй като на изкупвателните пунктове са се наложили изисквания за предаване само 
на неизрязвани плодни тела. По този начин се унищожава мицела и се затруднява 
възпроизводството на популацията. Ако законодателно не се регулира този процес, някои 
гъбни видове ще бъдат обречени на изчезване от природата ни. 

През този период няма никакви данни, които да са събирани и анализирани в 
Министерството на земеделието и горите и в Дирекцията на НП “Пирин”. За целта сме 
направили справка от отговорни лица в двете ведомства. Поради липсата на каквито и да 
е данни, събирани целенасочено през един многогодишен период, не сме в състояние да 
направим обективен анализ на количествата и динамиката на събирането на гъби. 
Спорадичните наблюдения през периода на настоящата разработка не са достатъчни за 
такъв анализ. Договорено е с Дирекцията на НП “Пирин” от м. юли 2002 г. да започнат 
дългосрочни стационарни наблюдения в представителни съобщества в района на хижа 
Каменица и в местн. Хайдушки кладенец. Обобщаването и анализирането на данните от 
стационарните наблюдения, както и от целенасочено провеждани наблюдения по 
маршрутния метод през един период от 5-8 години ще даде възможност за реална 
оценка на запасите, степента на антропогенния натиск и необходимостта от временна 
забрана или регулиране. Това, разбира се, предполага залагането на цитираните дейности 
в Плана за управление на НП “Пирин”. 

 
• Определяне на главни и второстепенни цели, ограничения и заплахи 

съгласно поставените в част 2 на Заданието изисквания 
1. Главните цели в дейността на парковата администрация трябва да са свързани 

с: 
1.1.  Комплексно инвентаризиране на гъбното разнообразие на територията на 

Парка. Досега не е провеждано комплексно микологично проучване и няма 
изработен пълен списък на видовия състав на различните групи гъби в НП 
“Пирин”. Изясняването на видовия състав е първата и задължителна 
предпоставка за всички последващи оценки, норми, режими, условия и 
препоръки. Това е основната цел, която трябва да стои пред парковата 
администрация. 

1.2. Опазване, поддържане или възстановяване на популациите на гъбите. Тази 
главна цел е немислима без реализирането на първата главна цел. 

2. Второстепенни цели: 
2.1. Устойчиво ползване на гъбите като естествен ресурс. 
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2.2. Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности. 
3. Ограничения и заплахи: 

3.1. Тенденции от естествен характер – няма наблюдения. 
3.2. Тенденции от антропогенен характер  

3.2.1. Прекомерно ползване на ресрси 
3.2.2. Неправилни технологии при събиране на ядливи гъби 
3.2.3. Нарушаване на ландшафта 
3.2.4. Увреждане на условията на местообитания 
3.2.5. Замърсяване 
3.2.6. Туристическо натоварване над капацитетни възможности 
3.2.7. Утъпкване на почвата 
 
• Определяне на норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на 

дейности, отнасящи се до гъбите съгласно поставените в част 3 на 
Заданието изисквания 

1. Зониране. Липсата на комплексно инвентаризиране на гъбното разнообразие на 
територията на Парка не позволява становище по този раздел. 

2. Режими и норми. Липсата на комплексно инвентаризиране на гъбното разнообразие 
на територията на Парка не позволява становище по този раздел. 

 
• Определяне на приоритети, програми, проекти и оперативни задачи 

съгласно поставените в част 4 на Заданието изисквания 
1. Определяне на приоритетите.  

Налице е необходимост от провеждането на системни научни изследвания за 
попълване на празноти в познанията. Приоритетните проекти се планират на базата 
на следните критерии: 

• Необходимост от пълна инвентаризация на гъбното разнообразие, основана на 
съвременни таксономични схеми; 

• Оценка на степента на застрашеност на гъбите; 
• Необходимост от обективна оценка на запасите и анализ на тенденциите в събирането 

на стопански ценни видове гъби; 
• Възможности за устойчиво ползване на гъбните ресурси; 
• Необходимост от дългосрочен мониторинг на микотата в Парка. 

Изброените критерии са съобразени с актуалните тенденции в европейската и 
световна практика, състоянието на абиотичните и биотични елементи и нуждите на 
местните общини. 
2. Програми. Липсата на комплексно инвентаризиране на гъбното разнообразие на 

територията на Парка не позволява незабавното залагане на програми в направления 
като “Опазване и поддържане на биоразнообразието”, независимо от важното им 
значение и атрактивност.  
2.1. . Програма “Гъбно разнообразие в НП “Пирин” – направление “Опазване и 

поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове”. 
Програмата има също така пряко отношение към направленията: 

Възстановителни дейности в горите и устойчиво ползване на ресурси 
Развитие на туризъм и инфраструктура 
Научни изследвания и мониторинг 

3. Проекти 
3.1. . Програма “Гъбно разнообразие в НП “Пирин” – 1 проект: Гъбното 

разнообразие в НП “Пирин” – таксономична характеристика, 
консервационно значение и възможности за рационалното му използване 
като природен ресурс 
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Наименование: Гъбното разнообразие в НП “Пирин” – таксономична 
характеристика, консервационно значение и възможности за рационалното му 
използване като природен ресурс 
Цел: Изследването на гъбното разнообразие в НП “Пирин” представлява научен и 
стопански интерес. За разлика от натрупаното познание за пиринската флора и фауна, 
проучването на гъбното разнообразие значително изостава, което поражда 
необходимостта от целенасоченото му и комплексно изследване. Без задоволителна 
представа за видовия състав на пиринската микота е невъзможно предприемането на 
задълбочени екологични и ресурсологични изследвания, както и дейности в областта на 
опазването на застрашените видове. Проектът предвижда изследване на видовия състав 
на паразитните, сапротрофните и микоризообразуващите видове гъби, както и 
разнообразието на техните гостоприемници и субстрати. Ще се извърши и проучване на 
редките и застрашените видове гъби в НП “Пирин”, включително и изработване на 
регионален списък на гъбите със статус на застрашеност; ще се направят препоръки за 
рационалното използване на гъбите като естествен ресурс; ще се оцени антропогенното 
натоварване на стопански важните видове гъби и възможностите им за възпроизвеждане; 
ще се направят препоръки за устойчивото ползване на този ресурс от местното население 
– един безспорно актуален проблем. Колективът ще окаже съдействие за създаването на 2 
екомаршрута, включително и онагледяването им с илюстрирани брошури, с цел 
стимулиране на развитието на екологичния туризъм. Ще се изработи полеви определител 
с цветни илюстрации и плакат , илюстриращи разнообразието от стопански ценни, редки 
и застрашени видове гъби в НП “Пирин”. 
Обект на прилагане: Резултатите ще намерят пряко приложение в управлението на НП 
“Пирин” по отношение на опазването и поддържането на биоразнообразието, развитието 
на екологичния туризъм и в образователните програми. 
Метод: Ще бъде използван маршрутния метод и стационарния метод (с опитни площадки 
в 3 района – на х. Яворов, х. Каменица и местн. Хайдушки кладенец), както и рутинните 
методи за таксономични и ресурсологични изследвания. 
Очаквани резултати:  

1. Подпомагане на мероприятията за приложение на Плана за управление на НП 
“Пирин” по отношение на възможностите за запазване и рационално ползване на 
биологичното разнообразие 

2. Таксономичен анализ на гъбното разнообразие в НП “Пирин” 
3. Стимулиране на развитието на екологичния туризъм 
4. Оценка и препоръки за рационалното ползване на гъбите като природен ресурс 
5. Подпомагане информационната и образователната политика на Дирекцията на 

Парка 
6. Информиране на обществеността в пиринския регион относно възможностите за 

устойчиво ползване на гъбните ресурси, като източник за подобряване на 
жизнения стандарт на социално слаби слоеве от местното население 

7. Натрупване на ценна информация, необходима за изработване на “Наредба за 
ползване на диворастящите гъби в България” 

Срок за изпълнение: 2003-2006 г. 
Изпълнител: Българско микологично дружество (БМД) 
Ориентировъчни разходи: 24 000 лв. 
Източници на финансиране: МОСВ, МЗГ, БМД 
 
4. Оперативни задачи 

4.1.  Периодични проверки и мониторинг на застрашени и стопански важни 
видове гъби 
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Приложение 1 

СПИСЪК  НА  МАК РОМИЦЕ ТИ Т Е  В  ПИ РИН  

 
MYXOMYCOTA 

LICEALES 
Lycogalaceae 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. – по букова дървесина, местн. Борован (непубл.) 

 
PHYSARALES 

Physaraceae 
Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. – on old stump of Quercus sp., near Predel, Pirin Mt., 4.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986); по бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
 
TRICHIALES 

Arcyriaceae 
Arcyria versicolor Phillips – бяла мура, северно от в. Пирин и в. Плешки, 1800-2200 m (Dörfelt 

& Müsch, 1987) 
Trichiaceae 
Hemitrichia vesparium (Batsch) T. Macbr. – в букова гора с ела, в дола на Тупувишка река над 

гр. Гоце Делчев, 1400 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 
Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. – в дола на Тупувишка река над гр. Гоце Делчев, 1400 m, 

25.X.1964 (Хинкова & Драганов, 1965) 
 
 

ASCOMYCOTA 
DOTHIDEALES 

Hysteriaceae 
Hysterium acuminatum Fr. – на клонка от Juniperus communis L., над Банско, 27.IV.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
Lophiostomataceae 
Herpotricha nigra Hartig – по игли на Juniperus sibirica Burgsd., под х. “Яворов”, 19.VI.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988); по игли на Pinus montana Mill., над х. Вихрен, 19.VI.1980 
(Стойчев & Димчева, 1988) 

 
ELAPHOMYCETALES 

Elaphomycetaceae 
Elaphomyces granulatus Fr. – in the soil, in a community of Fagus sylvatica L. above Gotse Delchev 

town, Pirin Mt., 10.IX.1998, SOMF 22 526 (Gyosheva, 2000) 
 
HELOTIALES 

Dermateaceae 
Dermea piceina G. W. Groves – Picea abies, on decayed branches of Picea abies, near Bunderitsa 

chalet, 3.VI.1966, CH, B. Alexandrov, SOMF 5385 (Dimitrova, 1997, 1999) (депозиран as 
Cenangium farinaceum (Pers.) Rehm) 

Helotiaceae 
Crocicreas cyathoideum (Bull. ex Mérat) S. E. Carp. – on dry stems of Cirsium appendiculatumI 

Griseb., Pirin Mts., SOMF 16 199 (Dimitrova, 1998) (депозиран as Philea cyathoidea); on dry 
stems of Urtica dioica L., Pirin Mts., SOMF 16 398 (Dimitrova, 1998) (депозиран as Philea 
cyathoidea) 

Helotium clavus (A. & S. : Fr.) Gillet – на потопени във водата купули от бук в местн. Хайдушка 
чешма, 12.VII.1980, 23.VII.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 
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Hyaloscyphaceae 
Dasyscyphus bicolor (Bull. : Fr.) Fuckel – на сухи клонки от малина, под х. “Яворов”, 22.V.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988); на сухи клонки от малина, край р. Туфча в местн. 
Водопадите, над с. Брезница, 27.IV.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 

D. clandestinus (Bull. ex Mérat) Fuckel – на сухи стъбла от малина, под х. “Яворов”, 22.V.1980 
(Стойчев & Димчева, 1988) 

D. mollissimus (Lasch) Dennis – на сухи стъбла от Urtica dioica L., под с. Корница, 26.IV.1980 
(Стойчев & Димчева, 1988); на сухи стъбла от Sambucus ebulus L., в местн. Чарковете над 
с. Брезница, 27.IV.1980 (Стойчев & Димчева, 1988); на сухи стъбла от Cirsium 
appendiculatum Grieseb., в местн. Чарковете над с. Брезница, 27.IV.1980 (Стойчев & 
Димчева, 1988); on dry stems of Sambucus ebulis L., Pirin Mts., CH, SOMF 16 205 
(Dimitrova, 2000); on dry stems of Urtica dioica L., Pirin Mts., CH, SOMF 16 204 (Dimitrova, 
2000) 

D. nidulans (Schmidt. ex Kuntze) Mass. – на сухи стъбла от Sambucus ebulus L., в местн. 
Чарковете над с. Брезница, 27.IV.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 

D. oblongosporus Hahn & Ayers – Pinus mugo, on dry twigs, near Sinanitsa chalet, 24.VIII.1991, 
SOMF 20 757 (Dimitrova, 1999) (депозиран as Lachnella oblongospora (Hahn. & Ayers) 
Seaver – Dimitrova, 1994) 

Lachnum brevipilosum Baral & Krieglst. – on decorticated rotten branches of Juglans regia L., Pirin 
Mts., CH, SOMF 14 398 (as Dasyscyphus brevipilus Le Gal) (Dimitrova, 2000) 

L. virgineum (Batsch : Fr.) P. Karsten – на сухи шишарки от Alnus, край р. Туфча под с. 
Брезница, 27.IV.1980 (Стойчев & Димчева, 1988); on cone scales of Alnus sp., Pirin Mts., 
CH, SOMF 16 211 (as Dasyscyphus virgineus (Batsch : Fr.) Gray) (Dimitrova, 2000) 

 
LEOTIALES 

Geoglossaceae 
Spathularia flavida Pers. : Fr. – Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
Leotiaceae 
Hymenoscyphus imberbe (Bull. ex Amans) Dennis – in bog near Predel, Pirin Mt., 4.IX.1974 (Vanev 

& Reid, 1986) 
Sclerotiniaceae 
Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald – water-soaked cupules of Fagus, near the Yavorov chalet, 

12.VII.1980, CH, SOMF 16 232 (Dimitrova, 1997) (депозиран as Helotium clavus (Alb. & 
Schwein. : Fr.) Gillet) 

 
P E Z I Z A L E S  

Helvellaceae 
Discina perlata (Fr.) Fr.) – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr. – над гр. Банско, 23.V.1980; край х. “Бъндерица”, 23.V.1980 

(SOMF); смърчова гора под х. “Синаница” (непубл.) 
G. infula (Schaeff.) Fr. – в гора от бял бор, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце Делчев, 1450 

m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 
Helvella acetabulum (L. : Fr.) Quél. (Paxina leucomelas) – край х. “Яворов”, 19.VІ.1980; край х. 

“Бъндерица”, 19.VІ.1980 (SOMF) 
H. lacunosa Afz. : Fr. – край с. Брезница, 20.VІ.1980 (SOMF) 
Morchellaceae 
Morchella conica Pers. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин (Димчева 

& Стойчев, 1987) 
M. elata Fr. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
M. esculenta L. ex St.-Amans – под смърч, под х. Бъндерица, край пътя Банско – х. Вихрен, 
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около 1400 m (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
Otideaceae 
Aleuria aurantia (Pers. : Fr.) Fuckel – над Банско, 29.ІX.1962, 1400 m (SOMF) 
A. indeclivibus – под вр. Разложки Суходол, 22.IX.1957, 1850 m (SOMF) 
Caloscypha fulgens (Pers. : Fr.) Boud. – под х. “Яворов”, 28.ІV.1980; под х. “Демяница”, 

20.VІ.1985 (SOMF) 
Otidea onotica (Pers.) Fuckel – в мъх на силно влажно място в смърчова гора над гр. Банско, 

1400 m, 29.IX.1962 (Хинкова, 1965) 
Pezizaceae 
Peziza anthracophila Dennis – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); на старо огнище 

до х. “Яворов”, 19.VI.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
P. lilacina Boud. – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); върху въглени от старо 

огнище над Банско, 23.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
P. praetervisa Bres. – на старо огнище под х. “Яворов”, 19.VI.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
Sarcoscyphaceae 
Sarcoscypha coccinea (Scop. : Fr.) Lamb. – край р. Пиринска Бистрица, над гр. Сандански, 

20.XI.1967 (SOMF) 
Sarcosomataceae 
Pseudoplectania nigrella (Pers. : Fr.) Fuckel – върху мъх, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Urnula craterium (Schwein.) Fr. – сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

 
RHYTISMATALES 

Rhytismataceae 
Rhytisma empetri Fr. – по сухи листа на Empetrum nigrum L., югозападния склон на вр. Вихрен, 

2200 m,. 18.IX.1957 (Хинкова, 1961) 
 
X Y L A R I A L E S  

Xylariaceae 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. – on rotten Fagus stump near Predel, Pirin Mt., 4.IX.1974 (Vanev 

& Reid, 1986) 
 
 

B A S I D I O M Y C O T A  
A G A R I C A L E S  

Agaricaceae 
Agaricus arvensis Schaeff. : Fr. – около клек, ез. Равнако, Пирин, 2000 m (Бързаков, 1928; sub 

Psaliota arvensis (Schaeff.) Fr.); хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
A. augustus Fr. – местн. Беталовото, 12.IX.1985 (SOMF) 
A. macrosporus (Moell.) Moell. – местн. Икришча, 22.VІІ.1985 (SOMF) 
A. silvaticus Schaeff. : Fr. – хумусен сапротроф, местн. Бельовец, край Разлог, 15.IX.1985 

(Димчева & Стойчев, 1987; SOMF) 
Cystoderma amiantinum (Scop. : Fr.) Fayod – в естествени черборови гори и изкуствени 

насаждения от бял бор, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. Шилигарника, 
24.IX.1981 (SOMF) 

C. carcharias (Pers.) Fayod – в естествени черборови гори и изкуствени насаждения от бял бор, 
Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); в гора от бял бор, местн. Папазчаир, 1450 m, 
24.X.1964 (Хинкова, 1965); край х. Демяница, 28.XI.1984 (SOMF) 

C. cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fay. – в гора от бял бор, местн. Папазчаир, 1450 m, 
24.X.1964 (Хинкова, 1965) 

C. granulosum (Batsch : Fr.) Fayod – в естествени черборови гори и изкуствени насаждения от 
бял бор, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. Икришча, 28.XI.1984 (SOMF) 

C. terreyi (Berk. : Fr.) Harmaja (C. cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fayod) – местн. Попови 
ливади, 24.X.1964 (SOMF) 
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Lepiota cristata (Bolton : Fr.) P. Kumm. – местн. Бельов баир, 15.IX.1985 (SOMF) 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser – местн. Икришча, 24.IX.1981 (SOMF) 
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer – в местн. Беталовото, 18.VІІІ.1983 (SOMF); долината 

на р. Бъндерица (Pilat, 1926; Бързаков,1928); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); в 
естествени черборови гори и изкуствени насаждения от бял бор, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987) 

M. rhacodes (Vittad.) Singer – в местн. Беталовото, 18.VІІІ.1983 (SOMF); долината на р. 
Бъндерица (Pilat, 1926; Бързаков,1928); в местн. Предела, 15.IX.1985 + 13.IX.1984 
(SOMF); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); в естествени черборови гори и изкуствени 
насаждения от бял бор, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

Amanitaceae 
Amanita battarrae (Boud.) Bon – микориза с смърч, клек, бяла мура (Dörfelt & Müsch, 1987); 

Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
A. citrina (Schaeff. : Fr.) Gray – на земята, между х. Бъндерица и х. Вихрен (Dörfelt & Müsch, 

1987) 
A. gemmata (Paulet) Bertillon – на земята, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
A. lividopallescens (Gillet) Gilbert & Kühner – в смърчова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987); местн. Икришча, 20.VI.1985, 5.VII.1985 (SOMF) 
A. muscaria (L. : Fr.) Hook. – х. Демяница, 14.IX.1984 (SOMF) 
A. vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. – местн. Погледец, 11.VIII.1984, рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; SOMF) 
Bolbitiaceae 
Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr.) Fr. – над с. Добринище, 24.V.1980 (SOMF) 
Conocybe blattaria (Fr.) Kühner (Pholiotina blattaria (Fr.) Fay.) – чермурова гора около х. 

“Яворов”, 29.VІ.1980 (Стойчев & Димчева, 1988); местн. Икришча, 14.IX.1984 (SOMF) 
C. magnicapitata Orton – on soil under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 

1986) 
C. pubescens (Gillet) Kühner – копрофил, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Coprinaceae 
Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr. – под вр. Разложки Суходол (SOMF) 
C. laanii Kits van Waveren – рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VI.2002 (непубл.) 
C. lagopus (Fr.) Fr. – on leaf litter in Fagus woods, near Predel, Pirin Mt., 4.IX.1974 (Vanev & 

Reid, 1986)  
C. radians (Desm.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VI.2002 (непубл.) 
C. radiatus (Bolton : Fr.) Gray – on dung under Vihren, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 
C. xanthothrix Romagn. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VI.2002 (непубл.) 
Psathyrella ammophila (Dur. & Lev.) Orton – край с. Влахи, 15.VІ.1983 (SOMF) 
P. gracilis (Fr. : Fr.) Quél. – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928) 
P. pennata (Fr.) Singer – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); на старо огнище в 

чермурова гора под х. “Яворов”, 22.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
Entolomataceae 
Clitopilus prunnulus (Scop. : Fr.) P. Kumm. – над местн. Предела, 15.IX.1985 (SOMF) 
Entoloma hirtipes (Schur. : Fr.) M. M. Moser – смесена гора (бял бор, смърч) над Банско, 

27.IV.1980; смесена гора (смърч, ела, бял бор) под х. Бъндерица, 3.V.1980; чермурова 
гора под х. “Яворов”, 22.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 

E. mammosum (Fr.) Hesler – хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. 
Демяница, 16.V.1985 (SOMF) 

Hygrophoraceae 
Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer – в съобщество на Phyllirea latifolia L., над с. Горно 

Спанчево, 21.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
H. conica (Scop. : Fr.) P. Kumm. – край х. Бъндерица, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 

Гьошева-Богоева, 1993) 
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H. calophyllus P. Karsten – в гора от бял бор, южния склон на вр. Добро поле, 1650 m, 
24.X.1964 (Хинкова, 1965) 

H. chrysodon (Batsch : Fr.) Fr. – гори от бял бор, южния склон на вр. Добро поле, 1600 m, 
24.X.1964 (Хинкова, 1965) 

H. eburneus (Bull.: Fr.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993) 

H. hypothejus (Fr. : Fr.) Fr. – южния склон на вр. Добро поле, 1600 m, 24.X.1964 (Хинкова, 
1965) 

H. pudorinus (Fr. : Fr.) Fr. – местн. Беталовото, 15.X.1985 (SOMF) 
Pluteaceae 
Pluteus cervinus (Schaeff.) Frt. – бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Secotiaceae 
Endoptychum agaricoides Czern. – хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Strophariaceae 
Anellaria semiovata (Sow. : Fr.) Pears. & Dennis – копрофил, Роженски манастир, 15.V.1985 

(Димчева & Стойчев, 1987; SOMF) 
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P. Kumm. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-

Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
H. fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm. – над с. Добринище, 20.VІ.1985 (SOMF) 
H. sublateritium (Fr.) Quél. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993); местн. Погледец в рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 19.VIII.1983 
(SOMF) 

Kuehneromyces mutabilis (Fr.) Singer & A. H. Smith – местн. Бельов баир край гр. Разлог, 
15.IX.1985 (SOMF) 

Pholiota astragalina (Fr.) Singer – under Picea abies near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & 
Reid, 1986) 

Ph. carbonaria (Fr.) Singer – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); смърч и черна 
мура, край х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 

Ph. squarrosa (Pers. : Fr.) P. Kumm. – местн. Шилигарника, 24.IX.1981 (SOMF) 
Psilocybe montana (Pers. : Fr.) P. Kumm. – над с. Добринище, 24.V.1985 (SOMF) 
P. physaloides (Bull. : Fr.) P. Karsten (Deconica physaloides (Bull. ex Mérat) P. Karsten sensu 

Orton) – on soil, amongst grass stem under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & 
Reid, 1986) 

P. semilanceata (Fr.) P. Kumm. – amongst grass in pasture, under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 
3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 

Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quél. – в букова гора с бял бор, южните склонове на вр. 
Добро поле, 1650 m, 24.X.1964 (Хинкова, 1965); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” 
(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

S. coronilla (Bull. : Fr.) Quél. – по песъчливи места, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
S. semiglobata (Batsch : Fr.) Quél. var. stercoraria (Bull. : Fr.) M. M. Moser – сред Nardus stricta, 

над х. Вихрен, 2050 m (Kreisel, 1959); над Предела и между Даутов вр. (Гърбец) и х. 
“Яворов” (Dörfelt & Müsch, 1987) 

S. squamosa (Pers. : Fr.) Quél. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987) 

Tricholomataceae 
Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. – патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) P. Kumm. – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993); местн. Икришча, 24.IX.1981 (SOMF) 

C. gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm. (C. infundibuliformis) – по земята в смърчова гора, под х. 
Бъндерица, 1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928); в букова гора, Пирин (Димчева & 
Стойчев 1987), местн. Беталовото над гр. Разлог, 26.VІІ.1983 (SOMF) 
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C. nebularis (Batsch : Fr.) Quél. – в букова гора край пътя от Папазчаир за с. Пирин, 1000 m, 
26.X.1964 (Хинкова, 1965) 

C. odora (Bull. : Fr.) P. Kumm. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987), край х. Демяница, 
28.XI.1984 (SOMF) 

C. paropsis (Fr.) Quél. (C. vermicularis (Fr.) Quél.) – сапротроф на постилката в смесена 
иглолистна гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); над гр. Банско, 23.V.1980 (SOMF); 
под смърч, край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 

C. radicellata Gillet – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); х. 
Яворов, 28.ІV.1980 (SOMF) 

C. suaveolens (Fr.) P. Kumm. – край х. Демяница, 28.XI.1984 (SOMF) 
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) P. Kumm. – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); 

рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); над 
местн. Предела, 19.VIII.1983 + 15.IX.1985; край р. Демяница, 19.VIII.1983 (SOMF) 

C. peronata (Bolton : Fr.) P. Kumm. – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. 
Беталовото, над гр. Разлог, 16.VІ.1984 (SOMF) 

Echinoderma asperum (Pers. : Fr.) Bon (Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gillet) – в дъбова гора, 
над с. Пирин, 900 m, 26.X.1964 (Хинкова, 1965; SOMF) 

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke – над гр. Разлог, 26.VІІ.1983 (SOMF) 
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke – хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. – бук над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви 

дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); край с. Брезница, 
27.ІV.1980 (SOMF) 

M. alliatus Sch. – по земята, в чермурова гора, под х. Еделвайс (врн., х. Вихрен или 
Бъндерица), 1750 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928) 

M. androsaceus (L. : Fr.) Fr. – on needles in mixed coniferous forest under Vihren, Pirin Mt., 
3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); сапротроф, горски 
опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

M. caryophylleus (Schaeff.) J. Schröt. – Пирин (Бързаков, 1928) 
M. epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr. – сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
M. insititius Fr. – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928) 
M. oreades (Bolton : Fr.) Fr. – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928); Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987); край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988); 
край х. Демяница (SOMF) 

M. perforans (Hoffm. : Fr.) Singer – в гниещи на земята борови и смърчови игли, в смърчова 
гора с бял бор, на брега на Тупувишка река, 1400 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 

M. rotula (Scop. : Fr.) Fr. – върху паднали изгнили листа и клонки в смърчова гора, под х. 
Еделвайс (врн., х. Вихрен или Бъндерица), 1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928); 
сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

M. scorodonius (Fr.) Fr. – сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
M. splachnoides Fr. – сапрофитно върху паднали листа в смърчова гора, под х. Бъндерица, 

1700 m, 16.VII.1926  (Бързаков, 1928) 
M. wynnei Berk. & Br. – под смърч, под х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 

1988) 
Melanoleuca bataillei Mal. & Bert. – смесена гора (ела, бял бор, бук) под х. “Яворов”, 

28.IV.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
M. cinerascens Reid – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987); на трева под х. Бъндерица, 23.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
M. cognata (Fr.) Konrad & Maubl. – смърч и черна мура, край х. Вихрен, около 1900 m, 

8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988); край х. “Яворов”, 22.V.1980; местн. Икришча, 
17.VІІ.1984 (SOMF) 

M. creina (Fr.) Kühner & Maire – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987); смесена гора (смърч, бук) в местн. Беталовото, 23.IX.1981 
(Стойчев & Димчева, 1988) 
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M. grammopodia (Bull. : Fr.) Pat. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987); край х. “Яворов”, 22.V.1980 (SOMF) 

M. melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill – местн. Икришча, 17.VІ.1984 (SOMF) 
M. oreina (Fr.) Kühner & Maire – в местн. Беталовото, 23.IX.1981 (SOMF) 
M. subalpina (Britz.) Braky & Stangl. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, 

Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); смесена гора (бял бор, бук, ела) над Банско, 
23.VI.1980 (Стойчев & Димчева, 1988), същия локалитет, 18.VІ.1984 (SOMF)  

Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева 
& Гьошева-Богоева, 1993) 

M. epipterygia (Scop.: Fr.) Gray – край х. Демяница, 16.V.1985 (SOMF) 
M. gelericulata (Scop. : Fr.) Gray – бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви 

дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); над гр. Банско, 
27.ІV.1980 (SOMF) 

M. gracilis (Quél.) Kühner – on Picea needles near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 
1986) 

M. leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet (M. chlorinella) – край х. Бъндерица, 23.V.1980 (SOMF) 
M. maculata P. Karsten – край х. Демяница, 17.V.1980 (SOMF) 
M. polygramma (Bull. : Fr.) Gray – ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. 

Бъндерица, 23.V.1980, край х. Демяница, 28.XI.1984 (SOMF) 
M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm. – Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); смесена буково-елова гора, 

Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева 
& Гьошева-Богоева, 1993); край х. “Яворов”, 16.VІ.2002 (непубл.) 

M. renati Quél. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); на 
букова клонка, под с. Брезница, 16.VI.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 

M. rosella (Fr. : Fr.) Quél. – в гниещи на земята борови и смърчови игли, смърчова гора с бял 
бор, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце Делчев, 1400 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 

M. swartzii (Fr.) A. H. Smith. – in very damp moss, in bog under Vihren, Pirin Mt., 3.IX.1974 
(Vanev & Reid, 1986) M. swartzii (Fr.) A. H. Smith. – in very damp moss, in bog under Vihren, 
Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 

M. vitilis (Fr.) Quél. – в съобщество на Phyllirea latifolia L., над с. Брезница, 16.VI.1983 
(Стойчев & Димчева, 1988); край с. Горно Спанчево, 25.V.1980 (SOMF) 

Nyctalis parasitica Bull. – паразит, по гниещ екземпляр от Russula adusta, покрай р. Бъндерица, 
1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928) 

Omphalina chrysophylla (Fr.) M. M. Moser – on Picea stump near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 
(Vanev & Reid, 1986) 

O. rosella (Zge.) M. M. Moser – сред Hypnum cupressiforme Hed. под Phyllirea latifolia L., над с. 
Горно Спанчево, 21.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 

Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) Höhn. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987) 

O. platyphylla (Per. : Fr.) M. M. Moser – ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); букови 
гори над х. “Гоце Делчев”, 20.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988); край с. Брезница, 
20.VІІІ.1983 (SOMF); под х. “Яворов”, 17.VІІ.2002 (непубл.) 

O. radicata (Relh. : Fr.) Singer (Xerula radicata (Relh. : Fr.) Dörfelt) – in mixed deciduous wood 
near Predel, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986); по бук над Предела (Dörfelt & 
Müsch, 1987); резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993); между х. “Яворов” и местн. Яворова поляна, 16.VІ.2002 (непубл.); местн. 
Беталовото, 26.VІІ.1983 (SOMF) 

Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Singer – сапротроф, горски опад (шишарки), Пирин (Димчева 
& Стойчев, 1987); смесена гора (бук, бял бор, ела) под х. “Яворов”, 23.IX.1981 (Стойчев 
& Димчева, 1988); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993) 

S. stephanocystis (Hora) Singer – сапротроф, горски опад (шишарки), Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
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Богоева, 1993); край х. “Яворов”, 28.ІV.1980 + 22.V.1980; над гр. Банско, 28.ІІІ.1980 
(SOMF) 

S tenacellus (Pers.) Singer – сапротроф, горски опад (шишарки), Пирин (Димчева & Стойчев, 
1987); край х. “Яворов”, 22.V.1980 (SOMF) 

Tricholoma albobrunneum (Pers. : Fr.) P. Kumm. – местн. Беталовото, 15.X.1985 (SOMF) 
T. atrosquamosum (Chevall.) Sacc. – смесена гора (бук, бял бор, ела) под х. “Яворов”, 

23.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 
T. colosus (Fr.) Quél. – в смърчова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); смесена гора 

(смърч, бук) в местн. Беталовото, 29.IX.1981; смърчова гора в местн. Икришча, 
24.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

T. flavovirens (Pers. : Fr.) S. Lundell (T. equestre (L. : Fr.) P. Kumm.) – в гора от бял бор, южните 
склонове на вр. Добро поле, 1700 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965); в бялборова гора в местн. 
Попови ливади, 1450 m, X.1964 (Хинкова, 1965); в бялборова гора, в дола на Тупувишка 
река над гр. Гоце Делчев, 1400 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 

T. imbricatum (Fr. : Fr.) P. Kumm. – край х. Демяница, 28.XI.1984 + 15.X.1985, край р. 
Демяница, 19.VIII.1983 (SOMF) 

T. portentosum (Fr. : Fr.) Quél. – в букова гора с ела, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце 
Делчев, 1420 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 

T. saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. Погледец в 
резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 19.VІІІ.1983 (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993; SOMF); край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 

T. striatum (Schaeff.) Sacc. – в гора от бял бор, южния склон на вр. Добро поле, 1600 m, 
24.X.1964 (sub Tricholoma albobrunneum (Fr.) Quél.) (Хинкова, 1965)  

T. terreum (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. – местн. Беталовото, 13.IX.1984 (SOMF) 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); местн. Беталовото, 14.IX.1984 + 15.X.1985 (SOMF); резерват 
“Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner & Maire – по бяла мура и смърч, между Предела 
и Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. Погледец в резерват 
“Баюви дупки-Джинджирица”, 11.VІІ.1984 (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; 
SOMF); местн. Яворова поляна в резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VІ.2002 
(непубл.) 

 
A T R A C T I E L L A L E S  

P h l e o g e n a c e a e  
P h l e o g e n a  f a g i n e a  ( F r .  :  F r . )  L i n k  –  с е в е р о з а п а д н и я  с к л о н  

н а  в р .  Р а в н и  ч а л  в  с ъ с е д с т в о  с  К у т е л о ,  2 4 0 0  m ,  
2 6 . I X . 1 9 6 2 ,  с ъ б р .  Б .  Ж е л я з о в а  ( Х и н к о в а ,  1 9 6 5 )  

 
B O L E T A L E S  

Boletaceae 
Boletus calopus Fr. – на земята, бяла мура, бял бор, смърч, над Предела (Dörfelt & Müsch, 

1987); местн. Икришча, 22.VІІ.1985, край х. Демяница, 20.VІ.1985 (SOMF) 
B. edulis Bull. : Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993); местн. Папаз чаир, 25.X.1964 (SOMF) 
B. erythropus (Fr. : Fr.) Krombh. – микориза само с бяла мура, северно от в. Пирин и Плешки, 

1800-2200 m (Dörfelt & Müsch, 1987); над ;местн. Предела, 19.VІ.1985 (SOMF) 
B. luridus Schaeff. : Fr. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); между Даутов вр. (Гърбец) и х. 

“Яворов” (Dörfelt & Müsch, 1987); над с. Добринище, 20.VІ.1985 (SOMF) 
B. luteus L. : Fr. – under Pinus montana subsp. mughus, under Vihren, 2400 m alt., 3.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986) 
B. pinophilus Pil. & Dermek – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 

Гьошева-Богоева, 1993) 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на 
 НП Пирин 

B. queletii Schulz. – смесена гора по южния склон на вр. Добро поле, 1600 m, 24.X.1964 
(Хинкова, 1965); в букова гора с ела в дола на Тупувишка река над гр. Гоце Делчев, 1400-
1500 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 

Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928) 
S. granulatus (L. : Fr.) Roussel – Пирин (Pilat, 1926) 
S. grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer – изкуствено насаждение от Larix, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987); над с. Добринище, 20.VІ.1985 (SOMF). Видът има тясна специализация и 
не образува микориза с друг дървесен симбионт.  

S. sibiricus (Singer) Singer – местн. Погледец, Пирин, 19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1987); 
в бялмурова гора, Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987); резерват “Баюви дупки-Джинджирица” 
(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

S. variegatus (Swartz : Fr.) Kuntze – в микориза с бяла мура (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Gomphidiaceae 
Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser – Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Ch. rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller (Gomphidius rutilus (Schaeff. : Fr.) S. Lundell) – в местн. 

Казана, 2000 m; между х. Бъндерица и х. Вихрен, c. 1800 m (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. 
“Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr. – по земята в смърчова гора, под х. Бъндерица, 1700 
m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928); край х. Демяница, 14.IX.1984 (SOMF) 

Gyrodontaceae 
Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) Sacc. – в замочурени ливади с Alnus glutinosa, местн. Крушето над 

Разлог, 1300 m, 26.VIII.1962 (Хинкова, 1965); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви 

дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
Paxillaceae 
Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. – в микориза с бяла мура (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Rhizopogonaceae 
Rhizopogon obtextus (Speng) S. Rauscher (Rh. luteolus) – край хижа “Яворов”, 16.VІ.1983 

(SOMF) 
Rh. roseolus (Corda) Th. M. Fr. – под бор над гр. Банско, около 500 m (Kuthan & Kotlaba, 1988); 

рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); над 
местн. Предела, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 

Strobilomycetaceae 
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille (Boletus piperatus Bull. : Fr.) – рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993), край х. Яворов, 23.IX.1981, 
местн. Икришча (SOMF) 

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. 
Беталовото, 19.VІ.1985 (SOMF); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

P. pseudoscaber (Secr.) Singer – в черборова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Strobilomyces floccopus (Vahl : Fr.) P. Karsten (S. strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk.) – букови гори 

между хижа “Гоце Делчев” и с. Брезница, 20.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988); 
Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

Xerocomaceae 
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. (Ph. pelletieri (Lev.) Quél.) – над Предела (Dörfelt & 

Müsch, 1987); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. – резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-

Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); край х. “Яворов”, 12.IX.1978 (SOMF); край р. 
Демяница, 19.VIII.1983 (SOMF); над с. Добринище, 20.VІ.1985 (SOMF) 

X. spadiceus (Fr.) Quél. – резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993) 

X. subtomentosus (L. : Fr.) Quél. – Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
 
C A N T H A R E L L A L E S  
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Cantharellaceae 
Cantharellus cibarius Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993), край х. Демяница, 14.IX.1984 (SOMF) 
C. tubaeformis Fr. – в букова гора с ела, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце Делчев, 1400 m, 

25.X.1964 (Хинкова, 1965) 
Clavariaceae 
Clavaria formosa (Pers. : Fr.) Quél. – в гора от бук и ела, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце 

Делчев, 1450 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 
C. ligula Schaeff. : Fr. – в гора от бял бор, в местн. Папазчаир над гр. Гоце Делчев, 1450 m, 

23.X.1964 (Хинкова, 1965); в букова гора с ела, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце 
Делчев, 1400 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 

C. rugosa Bull. : Fr. – в букова гора с бял бор, южния склон на вр. Добро поле, 1550 m, 
24.X.1964 (Хинкова, 1965) 

Clavariadelphaceae 
Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk (Clavaria ligula Schaeff. : Fr.) – местн. Попови 

ливади, 23.X.1964 (SOMF); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
Clavulinaceae 
Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) J. J. Schröt. (Clavaria rugosa Bull. : Fr.) – вр. Добро поле, 1550 m, 

23.X.1964 (SOMF) 
Hydnaceae 
Hydnum imbricatum (L. : Fr.) P. Karsten – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
H. repandum L. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 

1993); край р. Демяница, 9.VІІІ.1983, местн. Икришча, 23.IX.1981 (SOMF) 
Scutigeraceae 
Albatrellus cristatus (Fr. : Fr.) Kotl. & Pouzar – край Туповишка р., 25.X.1964, 1450 m (SOMF); 

Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
A. cristatus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); край р. 

Демяница, 19.VIII.1983 (SOMF) 
A. ovinus (Fr.) Kotl. & Pouzar – в гора от смърч под х. Бъндерица, 20.VIII.1983, SOA 2453, 2454 

(Стойчев, 1987б) 
Sparassidaceae 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. – върху корен от черна мура (Pinus heldreihii Christ.) до х. 

Бъндерица, 30.IX.1980 (Стойчев, 1981) 
 
C O R T I N A R I A L E S  

Cortinariaceae 
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. – in mixed coniferous wood near Bansko, Pirin Mt., 1.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986) 
C. glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr. – смесена гора (смърч, ела, бял бор) в местн. Икришча, 

19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 
C. largus Fr. – смесена гора (бук, ела, смърч) под х. “Яворов”, 23.IX.1983; смърчова гора в 

местн. Икришча, 24.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988), местн. Беталовото над гр. 
Разлог, 23.IX.1981 (SOMF) 

C. lustratus Fr. – х. Демяница, 16.V.1985 (SOMF) 
C. traganus Fr. – в бялмурова гора (Dörfelt & Müsch, 1987); букова гора между х. “Гоце 

Делчев” и с. Брезница, 20.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 
C. venetus (Fr. : Fr.) Fr. – в местн. Икришча, 20.VI.1985 (SOMF) 
Dermocybe crocea (Schaeff. : Fr.) M. M. Moser (D. cinnamomeolutea (Orton) M. M. Moser) – рез. 

“Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); смесена 
буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край с. Брезница, 20.VІІІ.1983 
(SOMF) 

D. punicea (Orton) M. M. Moser – в букови гори в местн. Предела, 25.IX.1981 (Димчева & 
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Стойчев, 1987; Стойчев & Димчева, 1988) 
Galerina marginata (Batsch) Kühner – по бяла мура между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” 

(Dörfelt & Müsch, 1987) 
G. rubiginosa (Pers. : Fr.) Kühner – над х. Вихрен, ca. 2000 m, 1.IX.1958 (Kreisel, 1959) 
Hebeloma circinans Quél. – местн. Икрища, 14.IX.1984 (SOMF) 
H. edurum Métrod ex Bon – край х. Демяница, 14.IX.1985 (SOMF) 
Inocybe bresadolae Massee – на земята, смърч и черна мура, край х. Вихрен, около 1900 m, 

8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
I. brunnea Quél. – на земята, смърч, край х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 (Kuthan & 

Kotlaba, 1988) 
I. fastigiata (Schaeff. : Fr.) Quél. – букова гора в местн. Предела, 18.VIII.1982 (Стойчев & 

Димчева, 1988) 
I. hystrix (Fr.) P. Karsten – местн. Беталовото, 16.VІ.1984 (SOMF) 
I. leucoblema Kühner – смесена гора край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & 

Kotlaba, 1988) 
I. longicystis Atkinson – amongst moss in mixed coniferous wood near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986) 
I. pisciodora Donad & Riouss – рез. “Баюви дупки-Джиндижирица”, между х. “Яворов” и 

Яворова поляна, 16.VІ.2002 (непубл.) 
I. praetervisa Quél. – в съобщество на Phyllirea latifolia L., над с. Горно Спанчево, 21.V.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
I. pudica Kühner – местн. Икрища, 14.IX.1984 (SOMF) 
Naucoria striatula P. D. Orton – amongst grass, under Alnus glutinosa, near Predel, Pirin Mt., 

4.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 
Crepidotaceae 
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) P. Kumm. – край х. Яворов, 25.XІ.1987 (SOMF) 

 
D A C R Y M Y C E T A L E S  

Dacrymycetaceae 
Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr. – Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Dacrymyces chrisocomus (Bull.) Tul. – върху кората на черна мура, около х. Бъндерица, 1931, 

събр. А. Попниколов (Бързаков, 1932) 
 
G A N O D E R M A T A L E S  

Ganodermataceae 
Ganoderma carnosum Pat. (G. atkinsonii H. Jahn, Kotl. & Pouzar) – по ела над Предела (Dörfelt & 

Müsch, 1987) 
G. lipsiense (Batsch) Atkinson (G. applanatum (Pers.) Pat.) – над Предела (Dörfelt & Müsch, 

1987); ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. 
“Яворов”, 16.VІ.2002 (непубл.) 

G. lucidum (Curt. : Fr.) P. Karsten – Стойчев & Найденов (1984) (посочен като повсеместно 
разпространен за България) 

G. resinaceum Boud. – гр. Мелник (Стойчев & Найденов, 1984) 
 
G O M P H A L E S  

Ramariaceae 
Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 

Гьошева-Богоева, 1993); вр. Добро поле, 1550 m, 24.X.1964 (SOMF) 
 
H E R I C I A L E S  

Auriscalpiaceae 
Auriscalpium vulgare Gray – сапротроф, горски опад (шишарки), х. Бъндерица, 23.V.1980 

(Димчева & Стойчев, 1987; SOMF) 
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H Y M E N O C H A E T A L E S  

Hymenochaetaceae 
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill (Polystictus perennis (L. : Fr.) Murrill) – над Предела (Dörfelt 

& Müsch, 1987); край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
Inonotus hastifer Pouzar – Пирин (Стойчев, 1990) 
Onnia leporina (Fr.) H. Jahn (O. circinata) – Пирин (Стойчев, 1990) 
O. tomentosa (Fr.) P. Karsten – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); ксилотроф върху 

иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987; Стойчев, 1990) 
Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk – Пирин (Стойчев, 1990) 
Ph. conchatus (Pers. : Fr.) Quél. – паразит по Salix caprea, над х. “Яворов”, 24.IX.1980 (Стойчев, 

1995) 
Ph. hartigii (Allesch. & Schnabl) Bondartseva – патогенен ксилотроф – паразит (сапротроф), 

Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); по Abies alba, до х. “Яворов”, 24.IX.1980 (Стойчев, 
1995); до х. Бъндерица, 28.IV.1980 (Стойчев, 1995) 

Ph. igniarius (L. : Fr.) Quél. – паразит (сапротроф), по Salix fragilis, Банско, 14.IX.1985 
(Стойчев, 1995) 

Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin – сапротроф, по Pinus peuce, над х. “Яворов”, 
24.IX.1980 (Стойчев, 1995) 

Ph. pini (Fr.) A. Ames – паразит, върху Pinus heldreihii, х. Бъндерица, 27.VIII.1980 (Димчева & 
Стойчев, 1987; Стойчев, 1995); паразит по клек (Dörfelt & Müsch, 1987) 

Ph. torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin – над гр. Гоце Делчев, 10.XII.1975 (SOMF) 
 
L Y C O P E R D A L E S  

Geastraceae 
Geastrum fimbriatum Fr. – съобщество на черна мура, под вр. Вихрен, ca. 2000 m (Kreisel, 

1959); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
G. melanocephalum (Czern.) Stanĕk (Trichaster melanocephalus Czern.) – тревист склон, 

варовита почва, вр. Равни чал близо до Кутело, 2500 m, 26.IX.1962, събр. Б. Желязова 
(Хинкова, 1965); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

G. nanum Pers. – на варовита почва, над горската граница, в хвойна и трева, южния склон на 
вр. Добро поле, 1920 m, 24.X.1964 (Хинкова, 1965) 

G. pectinatum Pers. – край х. Бъндерица, около 1200, 23.V.1980 (SOMF) 
G. rufescens Pers. : Pers. – под смърч, край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & 

Kotlaba, 1988) 
G. sessile (Sow.) Pouzar – смесена гора (смърч, леска), край пътя от Банско за х. Бъндерица, 

около 650 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
Lycoperdaceae 
Bovista nigrescens Pers. : Pers.  – по поляни, ливади, пасища, букови и иглолистни гори, местн. 

Бъндерица, 22.V.1980, В. Чалъков, SOMF 16 122 (Чалъков, 1984) 
B. plumbea Pers. – Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. Икришча, 28.XI.1984, местн. 

Спано поле, 20.V.1980 (SOMF) 
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck – край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
C. utriformis (Bull. : Fr.) Jaap – местн. Икришча, 27.VІІ.1983 (SOMF) 
Lycoperdon atropurpureum Vittad. (L. molle Pers.) – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
L. decipiens Dur. & Mont. – местн. Икришча, 27.VІІ.1983 + 23.IX.1981, местн. Беталовото, 

29.XI.1984, край х. “Яворов”, 16.VІ.1983 (SOMF) 
L. echinatum Pers. : Pers. – смесена гора (бук, ела) в местн. Беталовото, 23.VIII.1982 (Стойчев 

& Димчева, 1988) 
L. ericetorum Pers. var. ericetorum – на почва иглолистна гора под х. “Бъндерица”, 1800 m н. в., 

19.ІX.1957, ЦХ, SOMF 12 115 (Чалъков, 1978, 1985) 
L. marginatum Vittad. – местн. Икришча над Банско, 14.ІX.1984, ВЧ, SOMF 17 324 (Чалъков, 
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1987) 
L. molle Pers. – над местн. Предела, 14.ІX.1984 (SOMF) 
L. perlatum Pers. : Pers. – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
L. pyriforme Schaeff. : Pers. – над местн. Предела, 19.VIII.1984 (SOMF); местн. Хайдушка 

чешма в резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VІ.2002 (непубл.) 
L. spadiceum Pers. – Роженски манастир, 19.X.1975, ВЧ, SOMF 12 241 (Чалъков, 1985) 
L. umbrinum Pers. : Pers. – в естествени черборови гори и изкуствени насаждения от бял бор, 

Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край р. Демяница, 14.IX.1984; местн. Икришча, 
14.IX.1984 (SOMF) 

Vescellum pratense (Pers. : Pers.) Kreisel (Vescellum depresum (Bon.) F. Šmarda) – на поляна край 
Роженския манастир, 1000 m н. в., 19.X.1975, ЦХ (Чалъков, 1982) 

 
N I D U L A R I A L E S  

Nidulariaceae 
Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Willd. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 

 
P O R I A L E S  

Coriolaceae 
Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer (Daedalea biennis) – Пирин (Стойчев, 1990); край 

Туповишка р., 1400 m, 25.X.1964 (SOMF) 
Amyloporia xantha Bond. – ксилотроф върху иглолистна дървесина + карботроф, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); върху бял бор, местн. Попови ливади, 20.VIII.1983, Г. 
Стойчев, SOA 51. 

Antrodia serialis (Fr.) Donk – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987; Стойчев, 1990). 

A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden – Пирин (Стойчев, 1990). 
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); върху бук, под х. “Яворов”, пътя за Разлог, 13.IX.1985, SOA 
165 (Стойчев, 1987б); върху бук, местн. Чарка до с. Брезница, 28.IV.1980, SOA 135 
(Стойчев, 1987б); върху Populus alba, гр. Мелник, 21.XI.1975, SOA 143 (Стойчев, 1987б); 
върху Populus sp., над Банско, по пътя за х. Вихрен, 22.IX.1981, SOA 182 (Стойчев, 
1987б); върху Abies alba, до х. Демяница, 22.IX.1981, SOA 169 (Стойчев, 1987б); върху 
Pinus heldreichii (SOA 161) и смърч (SOA 146), х. Бъндерица, 24.IX.1980, 23.IX.1981 
(Стойчев, 1987б); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987)  

B. fumosa (Pers.) P. Karsten – върху Salix sp., до с. Добротино, 10.XІI.1975, SOA 207 (Стойчев, 
1987б; Стойчев, 1990) 

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill – Пирин (Стойчев, 1990) 
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (Spongipellis borealis (Fr.) Pat.) – по смърч, между х. 

Бъндерица и х. Вихрен, 1800 m (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden – върху трупи от бук, местн. Водопадите, с. Брезница, 

27.IV.1980, SOA 1017 (Стойчев, 1987б) 
C. trogii (Berk.) Dom. (Trametes tragii Berk.) – Пирин (Стойчев, 1990) 
Daedalea biennis (Bull.) Quél. – в мъх в борова гора, в дола на Тупувишка река над гр. Гоце 

Делчев, 1400 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 
Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. – върху Salix alba, с. Места, 10.XІI.1975 SOA 

729, и местн. Предела, 21.IX.1981, SOA 725 (Стойчев, 1987б) 
Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk – върху бук, над с. Брезница, 24.VI.1979, SOA 109 

(Стойчев, 1987б) 
Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilbn. & Ryvarden – Пирин (Стойчев, 1990) 
Fomitopsis pinicola (Sow. : Fr.) P. Karsten (Fomes pinicola (Sw. : Fr.) Cooke) – на ела по пътя от 

Банско за х. Вихрен, ca. 1500 m (Kreisel, 1959); патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987); по смърч, ела и бяла мура, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. 
Казана, 2000m (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. “Яворова поляна”, резерват “Баюви дупки-
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Джинджирица”, 16.VІ.2002 (непубл.); под х. Яворов, 17.VІ.2002 (непубл.) 
Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); по смърч между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” (Dörfelt & 
Müsch, 1987) 

G. odoratum (Wulf. : Fr.) Imazeki – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987) 

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987); между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов”, 1800-2000 (Dörfelt 
& Müsch, 1987); резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VІ.2002 (непубл.) 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – по смърч, между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” 
(Dörfelt & Müsch, 1987); патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); по ела 
над гр. Банско, 1200-1250 m (La Porta et al., 1998) 

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху иглолистна дървесина, 
Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); върху загнило дърво от Abies alba Mill., над местн. 
Чарка до с. Брезница, 27.IV.1980, SOA 1678 (Стойчев, 1987а); върху Pinus peuce Griseb., 
до х. “Яворов”, 13.IX.1985, SOA 1675(Стойчев, 1987а); върху загнило дърво от смърч, до 
х. Демяница, 23.IX.1981, SOA 1669 (Стойчев, 1987а) 

Lenzites abietina Bull. – Пирин (Pilat, 1926) 
L. saepiaria (Wulf.) Fr. – отсечен дънер от черна мура, долината на р. Бъндерица, 1700 m, 

14.VII.1926 (Бързаков, 1928) 
L. warnieri Durrieu & Montagne – Пирин (Стойчев 1990) 
Oligoporus caesius (Schrad. : Fr.) Gilbert & Ryvarden – Пирин (Стойчев 1990) 
O. stipticus (Pers.. : Fr.) Gilbert & Ryvarden – Пирин (Стойчев 1990) 
O. tephroleucos (Fr.) Gilbert & Ryvarden – Пирин (Стойчев 1990) 
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – Пирин (Pilat, 1926); по смърч (Dörfelt & Müsch, 1987); 

патогенен ксилотроф, , Пирин (Димчева & Стойчев 1987) 
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987) 
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); Пирин (Стойчев, 1990) 
Rigidoporus ulmarius (Sowerby : Fr.) Imazeki – Пирин (Стойчев 1990) 
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar – Пирин (Стойчев 1990) 
S.  nivea (Jungh.) Keller – Пирин (Стойчев 1990) 
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. – Пирин (Стойчев 1990) 
T. hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat (Coriolus hirsutus (Wulf. : Fr.) Quél. – по бук, Предела (Dörfelt & 

Müsch, 1987); Пирин (Стойчев 1990); под х. Яворов, 17.VІ.2002 (непубл.) 
T. pubescens (Schumach.) Pilat – Пирин (Стойчев 1990) 
T. versicolor (L. : Fr.) Lloyd – по бук, Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); ксилотроф върху букова 

дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); Пирин (Стойчев 1990) 
Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden (Hirschioporus abietinus (Dicks. : Fr.) Donk) – 

ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); по смърч, 
Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 

T. fusco-violaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden (T. hollii (J. C. Schmidt : Fr.) Kreisel) – Пирин 
(Стойчев 1990) 

Tyromyces subcaesius David – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 
1987) 

Lentinaceae 
Lentinus lepideus (Fr. : Fr.) Fr. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
L. tigrinus (Bull. : Fr.) Fr. – Роженски манастир, 24.X.1975 (SOMF) 
Phyllotopsis nidulans (Pers. : Fr.) Singer – Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland – край Бяла р., Разложко, 25.VІІІ.1980 (SOMF) 
P. ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & 
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Стойчев, 1987) 
Polyporaceae 
Polyporus arculearius (Batsch.) Fr. (Leucoporus arculearius (Batsch) Quél.) – в местн. Папазчаир, 

1450 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965); ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева 
& Стойчев, 1987)  

P. brumalis (Pers. : Fr.) Fr. – по бук, Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); ксилотроф върху букова 
дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

P. circinatus Fr. – Спано поле, 10.IX.1926 (Бързаков, 1928) 
P. confluens Fr. ex Alb. & Schwein. – в букова гора с ела, в дола на Тупувишка река над гр. 

Гоце Делчев, 1450 m, 25.X.1964 (Хинкова, 1965) 
P. leptocephalus (Jacq. : Fr.) Fr. (P. nummularius) – над Предела, 12.IX.1984 (SOMF) 
P. melanopus Pers. : Fr. – на земята, в долината на р. Бъндерица, 30.VIII.1955 (Хинкова, 1965); 

Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); Пирин (Стойчев, 1990) 
P. neesii Fr. – Пирин (Бързаков, 1928) 
P. perennis L. – Пирин (Бързаков, 1928) + P. perennis var. fimbriatus Bull. – Спано поле, 

10.IX.1926 (Бързаков, 1928) 
P. squamosus (Huds. : Fr.) Fr. – патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
P. varius (Pers. : Fr.) Fr. – бук, Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); букови гори между х. “Гоци 

Делчев” и с. Брезница, 20.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 
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R U S S U L A L E S  
Russulaceae 
Lactarius blennius (Fr.) Fr. – бук над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); местн. Беталовото, 
23.IX.1981 (SOMF) 

L. bresadolinus Singer – местн. Икришча, 14.IX.1984 (SOMF) 
L. circellatus Fr. – букова гора в местн. Предела, 18.V.1982 (Стойчев & Димчева, 1988) 
L. hepaticus Plowr. – in mixed Picea and Abies forest under Vihren, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & 

Reid, 1986) 
L. mitissimus (Fr.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993) 
L. nebularis (Fr.) Harmaja – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
L. picinus Fr. – букова гора в местн. Предела, 18.VIII.1982 (Стойчев & Димчева, 1988) 
L. piperatus (L. : Fr.) Gray – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928); край с. Брезница, 

20.VІІІ.1983, край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
L. rufus (Scop. : Fr.) Fr.– Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
L. sanguifluus (Paupet : Fr.) Fr. – смесена гора (смърч, бук) в местн. Беталовото, 23.IX.1981; 

черборова гора в местн. Беталовото, 23.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 
L. scrobiculatus (Fr.) Fr. – край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
L. semisanguifluus R. Heim & Leclair – смесена гора (бук, ела) в местн. Беталовото, 18.VIII.1982 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
L. subdulcis Bull. – бук над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
L. volemus (Fr. : Fr.) Fr. – край с. Брезница, 20.VІІІ.1983 (SOMF) 
Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr. – местн. Погледец в рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 

18.VІІІ.1983 (SOMF); смърчова гора край р. Бъндерица, 1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 
1928); местн. Икришча, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 

R. aeruginea Lindblad – местн. Икришча, 22.VІІ.1985 (SOMF) 
R. alutacea (Pers. : Fr.) Fr. – Предела, 12.IX.1984 (SOMF) 
R. amethystina Quél. – смесена гора (смърч, бук) в местн. Беталовото, 23.IX.1981; чермурова 

гора около х. “Яворов”, 23.IX.1981; смърчова гора в местн. Икришча, 24.IX.1981 
(Стойчев & Димчева, 1988) 

R. aurea Pers. – смесена гора (смърч, бук) в местн. Беталовото, 23.IX.1981, 18.VIII.1982; 
букови гори под местн. Погледец, 27.IX.1982 (sub R. aurata (With. : Fr.) …) (Стойчев & 
Димчева, 1988); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993) 

R. badia Quél. – смесена гора (мура, ела, бял бор) в местн. Хайдушка чешма, 18.VIII.1982 
(Стойчев & Димчева, 1988) 

R. caerulea (Pers.) Fr. – по земята в смърчова гора, под х. Бъндерица, 1700 m, 16.VII.1926 
(Бързаков, 1928) 

R. cyanoxantha Schaeff. : Fr. – Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-
Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); в местн. Беталовото, 
23.IX.1981 (SOMF) 

R. delica Fr. emend. Bres. – местн. Погледец в рез. “Баюви дупки-Джинджирица” 23.IX.1980 
(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; SOMF) 

R. foetens Pers. : Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993) 

R. grisea (Pers.) Fr. – смърчова гора в местн. Икришча, 24.IX.1981; букови гори в местн. 
Предела, 25.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 

R. integra (L.: Fr.) Fr. – чермурова гора в местн. Погледец, 18.VIII.1982, смесена гора (мура, 
ела, бял бор) в местн. Хайдушка чешма, 18.VIII.1982; смесена гора (смърч, ела, бял бор) 
под местн. Погледец, 27.IX.1982 (Стойчев & Димчева, 1988); рез. “Баюви дупки-
Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

R. laurocerasi Melzer – в местн. Икришча, 19.VIII.1983 (SOMF) 
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R. melliolens Quél. – букова гора в местн. Погледец, 18.VIII.1982 (Стойчев & Димчева, 1988) 
R. mustelina Fr. – в местн. Беталовото, 23.VIII.1985 (SOMF) 
R. paludosa Britzelm – смесена гора (бял бор, мура, бук) под местн. Погледец, 19.VIII.1982 

(Стойчев & Димчева, 1988; Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
R. puellaris Fr. – смесена гора (бук, ела) в местн. Беталовото, 18.VIII.1982 (Стойчев & 

Димчева, 1988) 
R. rosea Pers. (R. rosacea (Pers.) Gray) – черборова гора в местн. Беталовото, 29.VII.1982; 

букови гори в местн. Предела, 18.VIII.1982 (Стойчев & Димчева, 1988); над с. 
Добринище, 20.VІ.1985 (SOMF) 

R. sanguinea Fr. – under Pinus montana subsp. mughus, under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 
3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 

R. xerampelina (Schaeff.) Fr. – в местн. Беталовото, 14.IX.1984 (SOMF) 
 
S C L E R O D E R M A T A L E S  

Astraeaceae 
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan – бяла мура, бял бор, смърч, над Предела, 1800 m; бяла 

мура, 2000 m (Dörfelt & Müsch, 1987); х. Пирин, 26.V.1979, х. Яворов, 28.ІV.1980 (SOMF) 
Sclerodermataceae 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. – Банско, 25.VІІ.1983 (SOMF) 

 
S T E R E A L E S  

Hyphodermataceae 
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk – под х. “Яворов”, 17.VІ.2002 (непубл.) 
Peniophoraceae 
Peniophora rufa (Fr.) Boidin – местн. Хайдушка чешма в резерват “Баюви дупки-

Джинджирица”, 16.VІ.2002 (непубл.) 
Stereaceae 
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928); по бук, гр. 

Банско (Kreisel, 1959); по бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
S. sanguinolentum (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. (Physisporinus sanguinolentus (Alb. & Schwein. : Fr.) 

Pilat) – по бяла мура и смърч (Dörfelt & Müsch, 1987); Пирин (Стойчев, 1990) 
S .  s p a d i c e u m  P e r s .  –  П и р и н  ( Б ъ р з а к о в ,  1 9 2 8 )  

 
T H E L E P H O R A L E S  

Thelephoraceae 
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karsten – край р. Демяница, 19.VIIІ.1983 (SOMF) 
H. suaveolens (Fr.) P. Karsten – смесена гора (смърч, ела, бял бор) в местн. Икришча, 

19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karsten – край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
S. leucopus (Pers.) Maas-Geest. & Nannf. (S. laevigatus Swartz : Fr.) – в иглолистна гора, над гр. 

Разлог, 1300 m, 21.IX.1957 (Хинкова, 1965); смесена гора (смърч, бук) в местн. 
Беталовото, 23.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988); край х. “Яворов”, 20.VІІ.1983 
(SOMF); край х. Бъндерица, 30.IX.1981 (SOMF) 

Thelephora palmata (Scop. : Fr.) Fr. – край х. Демяница, 28.XII.1983 (SOMF) 
Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen (Caldesiella ferruginosa (Fr. : Fr.) Sacc.) – върху мъртва 

дървесина, смесена гора (бук, ела, смърч) по поречието на р. Демяница под х. Демяница, 
19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 

 
T R E M E L L A L E S  

Exidiaceae 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karsten – по смърч, над Предела (Dörfelt & Müsch, 

1987) 
Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk (Gyrocephalus rufus (Jacq.) Bref.) – в гора от смърч, бяла 
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мура и клек, по склона на вр. Разложки суходол, 1900 m, 22.IX.1957 (Хинкова, 1961); 
Пирин (Gyosheva et al., 2000) 
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Приложение 2 
СПИСЪК  НА  МАК РОМИЦЕ ТИ Т Е  В  НП   “ ПИ РИН ”  
 
MYXOMYCOTA 

LICEALES 
Lycogalaceae 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. – по букова дървесина, местн. Борован (непубл.) 

 
PHYSARALES 

Physaraceae 
Fuligo septica (Link) Gmel. – по бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
 

TRICHIALES 
Arcyriaceae 
Arcyria versicolor Phillips – по бяла мура, северно от в. Пирин и в. Плешки, 1800-2200 m (Dörfelt 

& Müsch, 1987) 
 
 

ASCOMYCOTA 
DOTHIDEALES 

Hysteriaceae 
Hysterium acuminatum Fr. – на клонка от Juniperus communis L., над Банско, 27.IV.1980 (Стойчев 

& Димчева, 1988) 
Lophiostomataceae 
Herpotricha nigra Hartig – по игли на Juniperus sibirica Burgsd., под х. “Яворов”, 19.VI.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988); по игли на Pinus montana Mill., над х. Вихрен, 19.VI.1980 
(Стойчев & Димчева, 1988) 

 
HELOTIALES 

Dermateaceae 
Dermea piceina G. W. Groves – Picea abies, on decayed branches of Picea abies, near Bunderitsa 

chalet, 3.VI.1966, CH, B. Alexandrov, SOMF 5385 (Dimitrova, 1997, 1999) (депозиран as 
Cenangium farinaceum (Pers.) Rehm) 

Helotiaceae 
Crocicreas cyathoideum (Bull. ex Mérat) S. E. Carp. – on dry stems of Cirsium appendiculatumI 

Griseb., Pirin Mts., SOMF 16 199 (Dimitrova, 1998) (депозиран as Philea cyathoidea); on dry 
stems of Urtica dioica L., Pirin Mts., SOMF 16 398 (Dimitrova, 1998) (депозиран as Philea 
cyathoidea) 

Helotium clavus (A. & S. : Fr.) Gillet – на потопени във водата купули от бук в местн. Хайдушка 
чешма, 12.VII.1980, 23.VII.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 

Hyaloscyphaceae 
Dasyscyphus bicolor (Bull. : Fr.) Fuckel – на сухи клонки от малина, под х. “Яворов”, 22.V.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
D. clandestinus (Bull. ex Mérat) Fuckel – на сухи стъбла от малина, под х. “Яворов”, 22.V.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
D. mollissimus (Lasch) Dennis – on dry stems of Sambucus ebulis L., Pirin Mts., CH, SOMF 16 205 

(Dimitrova, 2000); on dry stems of Urtica dioica L., Pirin Mts., CH, SOMF 16 204 (Dimitrova, 
2000) 

D. oblongosporus Hahn & Ayers – Pinus mugo, on dry twigs, near Sinanitsa chalet, 24.VIII.1991, 
SOMF 20 757 (Dimitrova, 1999) (депозиран as Lachnella oblongospora (Hahn. & Ayers) Seaver 
– Dimitrova, 1994) 

Lachnum brevipilosum Baral & Krieglst. – on decorticated rotten branches of Juglans regia L., Pirin 
Mts., CH, SOMF 14 398 (as Dasyscyphus brevipilus Le Gal) (Dimitrova, 2000) 
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L. virgineum (Batsch : Fr.) P. Karsten – on cone scales of Alnus sp., Pirin Mts., CH, SOMF 16 211 (as 
Dasyscyphus virgineus (Batsch : Fr.) Gray) (Dimitrova, 2000) 

 
LEOTIALES 

Sclerotiniaceae 
Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald – water-soaked cupules of Fagus, near the Yavorov chalet, 

12.VII.1980, CH, SOMF 16 232 (Dimitrova, 1997) (депозиран as Helotium clavus (Alb. & 
Schwein. : Fr.) Gillet) 

 
P E Z I Z A L E S  

Helvellaceae 
Helvella acetabulum (L. : Fr.) Quél. (Paxina leucomelas) – край х. “Яворов”, 19.VІ.1980; край х. 

“Бъндерица”, 19.VІ.1980 (SOMF) 
Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr. – над гр. Банско, 23.V.1980; край х. “Бъндерица”, 23.V.1980 

(SOMF); смърчова гора под х. “Синаница” (непубл.) 
Discina perlata (Fr.) Fr.) – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
Morchellaceae 
Morchella conica Pers. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
M. elata Fr. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
M. esculenta L. ex St.-Amans – под смърч, под х. Бъндерица, край пътя Банско – х. Вихрен, около 

1400 m (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
Otideaceae 
Aleuria aurantia (Pers. : Fr.) Fuckel – над Банско, 29.ІX.1962, 1400 m (SOMF) 
A. indeclivibus – под вр. Разложки Суходол, 22.IX.1957, 1850 m (SOMF) 
Caloscypha fulgens (Pers. : Fr.) Boud. – под х. “Яворов”, 28.ІV.1980; под х. “Демяница”, 20.VІ.1985 

(SOMF) 
Otidea onotica (Pers.) Fuckel – в мъх на силно влажно място в смърчова гора над гр. Банско, 1400 

m, 29.IX.1962 (Хинкова, 1965) 
Pezizaceae 
Peziza anthracophila Dennis – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); на старо огнище до 

х. “Яворов”, 19.VI.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
P. lilacina Boud. – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); върху въглени от старо огнище 

над Банско, 23.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
P. praetervisa Bres. – на старо огнище под х. “Яворов”, 19.VI.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
Sarcosomataceae 
Pseudoplectania nigrella (Pers. : Fr.) Fuckel – върху мъх, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Urnula craterium (Schwein.) Fr. – сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
 

RHYTISMATALES 
Rhytismataceae 
Rhytisma empetri Fr. – по сухи листа на Empetrum nigrum L., югозападния склон на вр. Вихрен, 

2200 m,. 18.IX.1957 (Хинкова, 1961) 
 
 

BASIDIOMYCOTA 
A G A R I C A L E S  

Agaricaceae 
Agaricus arvensis Schaeff. : Fr. – около клек, ез. Равнако, Пирин, 2000 m (Бързаков, 1928; sub 

Psaliota arvensis (Schaeff.) Fr.); хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
A. macrosporus (Moell.) Moell. – местн. Икришча, 22.VІІ.1985 (SOMF) 
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Cystoderma amiantinum (Scop. : Fr.) Fayod – в естествени черборови гори и изкуствени 
насаждения от бял бор, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. Шилигарника, 24.IX.1981 
(SOMF) 

C. carcharias (Pers.) Fayod – в естествени черборови гори и изкуствени насаждения от бял бор, 
Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. Демяница, 28.XI.1984 (SOMF) 

C. granulosum (Batsch : Fr.) Fayod – в естествени черборови гори и изкуствени насаждения от бял 
бор, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. Икришча, 28.XI.1984 (SOMF) 

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser – местн. Икришча, 24.IX.1981 (SOMF) 
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer – долината на р. Бъндерица (Pilat, 1926; Бързаков,1928); 

над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); в естествени черборови гори и изкуствени насаждения 
от бял бор, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

Amanitaceae 
Amanita battarrae (Boud.) Bon – микориза с смърч, клек, бяла мура (Dörfelt & Müsch, 1987) 
A. citrina (Schaeff. : Fr.) Gray – на земята, между х. Бъндерица и х. Вихрен (Dörfelt & Müsch, 1987) 
A. gemmata (Paulet) Bertillon – на земята, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
A. lividopallescens (Gillet) Gilbert & Kühner – в смърчова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); 

местн. Икришча, 20.VI.1985, 5.VII.1985 (SOMF) 
A. muscaria (L. : Fr.) Hook. – х. Демяница, 14.IX.1984 (SOMF) 
A. vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. – местн. Погледец, 11.VIII.1984, рез. “Баюви дупки-Джинджирица” 

(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; SOMF) 
Bolbitiaceae 
Conocybe blattaria (Fr.) Kühner (Pholiotina blattaria (Fr.) Fay.) – чермурова гора около х. “Яворов”, 

29.VІ.1980 (Стойчев & Димчева, 1988); местн. Икришча, 14.IX.1984 (SOMF) 
C. magnicapitata Orton – on soil under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 
C. pubescens (Gillet) Kühner – копрофил, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Coprinaceae 
Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr. – под вр. Разложки Суходол (SOMF) 
C. laanii Kits van Waveren – рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VI.2002 (непубл.) 
C. radians (Desm.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VI.2002 (непубл.) 
C. radiatus (Bolton : Fr.) Gray – on dung under Vihren, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 
C. xanthothrix Romagn. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VI.2002 (непубл.) 
Psathyrella gracilis (Fr. : Fr.) Quél. – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928) 
P. pennata (Fr.) Singer – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); на старо огнище в 

чермурова гора под х. “Яворов”, 22.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
Entolomataceae 
Entoloma hirtipes (Schur. : Fr.) M. M. Moser – смесена гора (бял бор, смърч) над Банско, 

27.IV.1980; смесена гора (смърч, ела, бял бор) под х. Бъндерица, 3.V.1980; чермурова гора 
под х. “Яворов”, 22.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 

E. mammosum (Fr.) Hesler – хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. 
Демяница, 16.V.1985 (SOMF) 

Hygrophoraceae 
Hygrocybe conica (Scop. : Fr.) P. Kumm. – край х. Бъндерица, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 

Гьошева-Богоева, 1993) 
H. eburneus (Bull.: Fr.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993) 
Pluteaceae 
Pluteus cervinus (Schaeff.) Frt. – бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Secotiaceae 
Endoptychum agaricoides Czern. – хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Strophariaceae 
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P. Kumm. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева 

& Гьошева-Богоева, 1993) 
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H. sublateritium (Fr.) Quél. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993); местн. Погледец в рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 19.VIII.1983 (SOMF) 

Pholiota astragalina (Fr.) Singer – under Picea abies near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & 
Reid, 1986) 

Ph. carbonaria (Fr.) Singer – карботроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); смърч и черна мура, 
край х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 

Ph. squarrosa (Pers. : Fr.) P. Kumm. – местн. Шилигарника, 24.IX.1981 (SOMF) 
Psilocybe physaloides (Bull. : Fr.) P. Karsten (Deconica physaloides (Bull. ex Mérat) P. Karsten sensu 

Orton) – on soil, amongst grass stem under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & 
Reid, 1986) 

P. semilanceata (Fr.) P. Kumm. – amongst grass in pasture, under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 
3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 

Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quél. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993) 

S. coronilla (Bull. : Fr.) Quél. – по песъчливи места, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
S. semiglobata (Batsch : Fr.) Quél. var. stercoraria (Bull. : Fr.) M. M. Moser – сред Nardus stricta, над 

х. Вихрен, 2050 m (Kreisel, 1959); над Предела и между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” 
(Dörfelt & Müsch, 1987) 

S. squamosa (Pers. : Fr.) Quél. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 
1987) 

Tricholomataceae 
Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. – патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) P. Kumm. – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); 
местн. Икришча, 24.IX.1981 (SOMF) 

C. gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm. (C. infundibuliformis) – по земята в смърчова гора, под х. 
Бъндерица, 1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928); в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев 
1987)  

C. odora (Bull. : Fr.) P. Kumm. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987), край х. Демяница, 
28.XI.1984 (SOMF) 

C. paropsis (Fr.) Quél. (C. vermicularis (Fr.) Quél.) – сапротроф на постилката в смесена 
иглолистна гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); над гр. Банско, 23.V.1980 (SOMF); под 
смърч, край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 

C. radicellata Gillet – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); х. Яворов, 
28.ІV.1980 (SOMF) 

C. suaveolens (Fr.) P. Kumm. – край х. Демяница, 28.XI.1984 (SOMF) 
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) P. Kumm. – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); рез. 

“Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); край р. 
Демяница, 19.VIII.1983 (SOMF) 

Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke – хумусен сапротроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. – бук над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
M. alliatus Sch. – по земята, в чермурова гора, под х. Еделвайс (врн., х. Вихрен или Бъндерица), 

1750 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928) 
M. androsaceus (L. : Fr.) Fr. – on needles in mixed coniferous forest under Vihren, Pirin Mt., 3.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); сапротроф, горски опад, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987) 

M. caryophylleus (Schaeff.) J. Schröt. – Пирин (Бързаков, 1928) 
M. epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr. – сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
M. insititius Fr. – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928) 
M. oreades (Bolton : Fr.) Fr. – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928); Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987); край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
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M. rotula (Scop. : Fr.) Fr. – върху паднали изгнили листа и клонки в смърчова гора, под х. 
Еделвайс (врн., х. Вихрен или Бъндерица), 1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928); сапротроф, 
горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

M. scorodonius (Fr.) Fr. – сапротроф, горски опад, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
M. splachnoides Fr. – сапрофитно върху паднали листа в смърчова гора, под х. Бъндерица, 1700 

m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928) 
M. wynnei Berk. & Br. – под смърч, под х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 

1988) 
Melanoleuca bataillei Mal. & Bert. – смесена гора (ела, бял бор, бук) под х. “Яворов”, 28.IV.1980 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
M. cinerascens Reid – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987); на трева под х. Бъндерица, 23.V.1980 (Стойчев & Димчева, 1988) 
M. cognata (Fr.) Konrad & Maubl. – смърч и черна мура, край х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 

(Kuthan & Kotlaba, 1988) 
M. creina (Fr.) Kühner & Maire – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987) 
M. grammopodia (Bull. : Fr.) Pat. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); край х. “Яворов”, 22.V.1980 (SOMF) 
M. melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill – местн. Икришча, 17.VІ.1984 (SOMF) 
M. subalpina (Britz.) Braky & Stangl. – сапротроф на постилката в смесена иглолистна гора, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); смесена гора (бял бор, бук, ела) над Банско, 23.VI.1980 (Стойчев 
& Димчева, 1988) 

Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993) 

M. epipterygia (Scop.: Fr.) Gray – край х. Демяница, 16.V.1985 (SOMF) 
M. gelericulata (Scop. : Fr.) Gray – бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); над гр. Банско, 27.ІV.1980 
(SOMF) 

M. gracilis (Quél.) Kühner – On Picea needles near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986) 
M. leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet (M. chlorinella) – край х. Бъндерица, 23.V.1980 (SOMF) 
M. maculata P. Karsten – край х. Демяница, 17.V.1980 (SOMF) 
M. polygramma (Bull. : Fr.) Gray – ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. 

Бъндерица, 23.V.1980, край х. Демяница, 28.XI.1984 (SOMF) 
M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm. – Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); смесена буково-елова гора, 

Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993); край х. “Яворов”, 16.VІ.2002 (непубл.) 

M. renati Quél. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Nyctalis parasitica Bull. – паразит, по гниещ екземпляр от Russula adusta, покрай р. Бъндерица, 

1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928) 
Omphalina chrysophylla (Fr.) M. M. Moser – on Picea stump near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev 

& Reid, 1986) 
O. platyphylla (Per. : Fr.) M. M. Moser – ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); букови 

гори над х. “Гоце Делчев”, 20.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988); под х. “Яворов”, 
17.VІІ.2002 (непубл.) 

O. radicata (Relh. : Fr.) Singer (Xerula radicata (Relh. : Fr.) Dörfelt) – in mixed deciduous wood near 
Predel, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & Reid, 1986); по бук над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); 
резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); 
между х. “Яворов” и местн. Яворова поляна, 16.VІ.2002 (непубл.); местн. Беталовото, 
26.VІІ.1983 (SOMF) 

Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Singer – сапротроф, горски опад (шишарки), Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987); смесена гора (бук, бял бор, ела) под х. “Яворов”, 23.IX.1981 (Стойчев & 
Димчева, 1988); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 
1993) 
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S. stephanocystis (Hora) Singer – сапротроф, горски опад (шишарки), Пирин (Димчева & Стойчев, 
1987); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); 
край х. “Яворов”, 28.ІV.1980 + 22.V.1980; над гр. Банско, 28.ІІІ.1980 (SOMF) 

S tenacellus (Pers.) Singer – сапротроф, горски опад (шишарки), Пирин (Димчева & Стойчев, 
1987); край х. “Яворов”, 22.V.1980 (SOMF) 

Tricholoma atrosquamosum (Chevall.) Sacc. – смесена гора (бук, бял бор, ела) под х. “Яворов”, 
23.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 

T. colosus (Fr.) Quél. – в смърчова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); смърчова гора в 
местн. Икришча, 24.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

T. imbricatum (Fr. : Fr.) P. Kumm. – край х. Демяница, 28.XI.1984 + 15.X.1985, край р. Демяница, 
19.VIII.1983 (SOMF) 

T. saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. Погледец в 
резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 19.VІІІ.1983 (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 
1993; SOMF); край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 

Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987); резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993) 

Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner & Maire – по бяла мура и смърч, между Предела и 
Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. Погледец в резерват 
“Баюви дупки-Джинджирица”, 11.VІІ.1984 (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; 
SOMF); местн. Яворова поляна в резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VІ.2002 
(непубл.) 

 
A T R A C T I E L L A L E S  

P h l e o g e n a c e a e  
P h l e o g e n a  f a g i n e a  ( F r .  :  F r . )  L i n k  –  с е в е р о з а п а д н и я  с к л о н  н а  

в р .  Р а в н и  ч а л  в  с ъ с е д с т в о  с  К у т е л о ,  2 4 0 0  m ,  2 6 . I X . 1 9 6 2 ,  
с ъ б р .  Б .  Ж е л я з о в а  ( Х и н к о в а ,  1 9 6 5 )  

 
B O L E T A L E S  

Boletaceae 
Boletus calopus Fr. – на земята, бяла мура, бял бор, смърч, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); 

местн. Икришча, 22.VІІ.1985, край х. Демяница, 20.VІ.1985 (SOMF) 
B. edulis Bull. : Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 

1993) 
B. erythropus (Fr. : Fr.) Krombh. – микориза само с бяла мура, северно от в. Пирин и Плешки, 

1800-2200 m (Dörfelt & Müsch, 1987); над местн. Предела, 19.VІ.1985 (SOMF) 
B. luridus Schaeff. : Fr. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); между Даутов вр. (Гърбец) и х. 

“Яворов” (Dörfelt & Müsch, 1987) 
B. luteus L. : Fr. – under Pinus montana subsp. mughus, under Vihren, 2400 m alt., 3.IX.1974 (Vanev & 

Reid, 1986) 
B. pinophilus Pil. & Dermek – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993) 
Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928) 
S. granulatus (L. : Fr.) Roussel – Пирин (Pilat, 1926) 
S. sibiricus (Singer) Singer – местн. Погледец, Пирин, 19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1987); в 

бялмурова гора, Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987); резерват “Баюви дупки-Джинджирица” 
(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

S. variegatus (Swartz : Fr.) Kuntze – в микориза с бяла мура (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Gomphidiaceae 
Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser – Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Ch. rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller (Gomphidius rutilus (Schaeff. : Fr.) S. Lundell) – в местн. 

Казана, 2000 m; между х. Бъндерица и х. Вихрен, c. 1800 m (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. 
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“Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr. – по земята в смърчова гора, под х. Бъндерица, 1700 m, 

16.VII.1926 (Бързаков, 1928); край х. Демяница, 14.IX.1984 (SOMF) 
Gyrodontaceae 
Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél. – местн. Икришча, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
G. cyanescens (Bull.: Fr.) Quél. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
Paxillaceae 
Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. – в микориза с бяла мура (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Rhizopogonaceae 
Rhizopogon obtextus (Speng) S. Rauscher (Rh. luteolus) – край хижа “Яворов”, 16.VІ.1983 (SOMF) 
Rh. roseolus (Corda) Th. M. Fr. – под бор над гр. Банско, около 500 m (Kuthan & Kotlaba, 1988); 

рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
Strobilomycetaceae 
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille (Boletus piperatus Bull. : Fr.) – рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993), край х. Яворов, 23.IX.1981, 
местн. Икришча (SOMF) 

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
P. pseudoscaber (Secr.) Singer – в черборова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. (Ph. pelletieri (Lev.) Quél.) – над Предела (Dörfelt & 

Müsch, 1987) 
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. – резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева 

& Гьошева-Богоева, 1993); край х. “Яворов”, 12.IX.1978 (SOMF); край р. Демяница, 
19.VIII.1983 (SOMF) 

X. spadiceus (Fr.) Quél. – резерват “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-
Богоева, 1993) 

X. subtomentosus (L. : Fr.) Quél. – Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
 

C A N T H A R E L L A L E S  
Cantharellaceae 
Cantharellus cibarius Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-

Богоева, 1993), край х. Демяница, 14.IX.1984 (SOMF) 
Hydnaceae 
Hydnum imbricatum (L. : Fr.) P. Karsten – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
H. repandum L. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 

1993); край р. Демяница, 9.VІІІ.1983, местн. Икришча, 23.IX.1981 (SOMF) 
Scutigeraceae 
Albatrellus cristatus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); край р. 

Демяница, 19.VIII.1983 (SOMF) 
A. ovinus (Fr.) Kotl. & Pouzar – в гора от смърч под х. Бъндерица, 20.VIII.1983, SOA 2453, 2454 

(Стойчев, 1987б) 
Sparassidaceae 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. – върху корен от черна мура (Pinus heldreihii Christ.) до х. 

Бъндерица, 30.IX.1980 (Стойчев, 1981) 
 

C O R T I N A R I A L E S  
Cortinariaceae 
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. – in mixed coniferous wood near Bansko, Pirin Mt., 1.IX.1974 (Vanev 

& Reid, 1986) 
C. glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr. – смесена гора (смърч, ела, бял бор) в местн. Икришча, 

19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 
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C. largus Fr. – смесена гора (бук, ела, смърч) под х. “Яворов”, 23.IX.1983; смърчова гора в местн. 
Икришча, 24.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 

C. lustratus Fr. – х. Демяница, 16.V.1985 (SOMF) 
C. traganus Fr. – в бялмурова гора (Dörfelt & Müsch, 1987) 
C. venetus (Fr. : Fr.) Fr. – в местн. Икришча, 20.VI.1985 (SOMF) 
Dermocybe crocea (Schaeff. : Fr.) M. M. Moser (D. cinnamomeolutea (Orton) M. M. Moser) – рез. 

“Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993); смесена 
буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 

Galerina marginata (Batsch) Kühner – по бяла мура между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” 
(Dörfelt & Müsch, 1987) 

G. rubiginosa (Pers. : Fr.) Kühner – над х. Вихрен, ca. 2000 m, 1.IX.1958 (Kreisel, 1959) 
Hebeloma circinans Quél. – местн. Икрища, 14.IX.1984 (SOMF) 
H. edurum Métrod ex Bon – край х. Демяница, 14.IX.1985 (SOMF) 
Inocybe bresadolae Massee – на земята, смърч и черна мура, край х. Вихрен, около 1900 m, 

8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
I. brunnea Quél. – на земята, смърч, край х. Вихрен, около 1900 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 

1988) 
I. fastigiata (Schaeff. : Fr.) Quél. – букова гора в местн. Предела, 18.VIII.1982 (Стойчев & Димчева, 

1988) 
I. leucoblema Kühner – смесена гора край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & 

Kotlaba, 1988) 
I. longicystis Atkinson – amongst moss in mixed coniferous wood near Bansko, Pirin Mt., 3.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986) 
I. pisciodora Donad & Riouss – рез. “Баюви дупки-Джиндижирица”, между х. “Яворов” и Яворова 

поляна, 16.VІ.2002 (непубл.) 
I. pudica Kühner – местн. Икрища, 14.IX.1984 (SOMF) 
Crepidotaceae 
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) P. Kumm. – край х. Яворов, 25.XІ.1987 (SOMF) 

 
D A C R Y M Y C E T A L E S  

Dacrymycetaceae 
Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr. – Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Dacrymyces chrisocomus (Bull.) Tul. – върху кората на черна мура, около х. Бъндерица, 1931, събр. 

А. Попниколов (Бързаков, 1932) 
 

G A N O D E R M A T A L E S  
Ganodermataceae 
Ganoderma carnosum Pat. (G. atkinsonii H. Jahn, Kotl. & Pouzar) – по ела над Предела (Dörfelt & 

Müsch, 1987) 
G. lipsiense (Batsch) Atkinson (G. applanatum (Pers.) Pat.) – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); 

ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край х. “Яворов”, 
16.VІ.2002 (непубл.) 

G. lucidum (Curt. : Fr.) P. Karsten – Стойчев & Найденов (1984) (посочен като повсеместно 
разпространен за България) 

 
G O M P H A L E S  

Ramariaceae 
Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 

Гьошева-Богоева, 1993) 
 

H E R I C I A L E S  
Auriscalpiaceae 
Auriscalpium vulgare Gray – сапротроф, горски опад (шишарки), х. Бъндерица, 23.V.1980 
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(Димчева & Стойчев, 1987; SOMF) 
 

H Y M E N O C H A E T A L E S  
Hymenochaetaceae 
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill (Polystictus perennis (L. : Fr.) Murrill) – над Предела (Dörfelt & 

Müsch, 1987); край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karsten – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); ксилотроф върху 

иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Phellinus conchatus (Pers. : Fr.) Quél. – паразит по Salix caprea, над х. “Яворов”, 24.IX.1980 

(Стойчев, 1995) 
Ph. hartigii (Allesch. & Schnabl) Bondartseva – патогенен ксилотроф – паразит (сапротроф), Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987); по Abies alba, до х. “Яворов”, 24.IX.1980 (Стойчев, 1995); до х. 
Бъндерица, 28.IV.1980 (Стойчев, 1995) 

Ph. igniarius (L. : Fr.) Quél. – паразит (сапротроф), по Salix fragilis, Банско, 14.IX.1985 (Стойчев, 
1995) 

Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin – сапротроф, по Pinus peuce, над х. “Яворов”, 
24.IX.1980 (Стойчев, 1995) 

Ph. pini (Fr.) A. Ames – паразит, върху Pinus heldreihii, х. Бъндерица, 27.VIII.1980 (Димчева & 
Стойчев, 1987; Стойчев, 1995); паразит по клек (Dörfelt & Müsch, 1987) 

 
L Y C O P E R D A L E S  

Geastraceae 
Geastrum fimbriatum Fr. – съобщество на черна мура, под вр. Вихрен, ca. 2000 m (Kreisel, 1959); 

над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
G. melanocephalum (Czern.) Stanĕk (Trichaster melanocephalus Czern.) – тревист склон, варовита 

почва, вр. Равни чал близо до Кутело, 2500 m, 26.IX.1962, събр. Б. Желязова (Хинкова, 
1965); Пирин (Gyosheva et al., 2000) 

G. pectinatum Pers. – край х. Бъндерица, около 1200, 23.V.1980 (SOMF) 
G. rufescens Pers. : Pers. – под смърч, край х. Бъндерица, около 1200 m, 8.VI.1971 (Kuthan & 

Kotlaba, 1988) 
G. sessile (Sow.) Pouzar – смесена гора (смърч, леска), край пътя от Банско за х. Бъндерица, около 

650 m, 8.VI.1971 (Kuthan & Kotlaba, 1988) 
Lycoperdaceae 
Bovista nigrescens Pers. : Pers.  – по поляни, ливади, пасища, букови и иглолистни гори, местн. 

Бъндерица, 22.V.1980, В. Чалъков, SOMF 16 122 (Чалъков, 1984) 
B. plumbea Pers. – Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); местн. Икришча, 28.XI.1984, местн. Спано 

поле, 20.V.1980 (SOMF) 
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck – край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
C. utriformis (Bull. : Fr.) Jaap – местн. Икришча, 27.VІІ.1983 (SOMF) 
Lycoperdon atropurpureum Vittad. (L. molle Pers.) – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
L. decipiens Dur. & Mont. – местн. Икришча, 27.VІІ.1983 + 23.IX.1981, край х. “Яворов”, 

16.VІ.1983 (SOMF) 
L. ericetorum Pers. var. ericetorum – на почва иглолистна гора под х. “Бъндерица”, 1800 m н. в., 

19.ІX.1957, ЦХ, SOMF 12 115 (Чалъков, 1978, 1985) 
L. marginatum Vittad. – местн. Икришча над Банско, 14.ІX.1984, ВЧ, SOMF 17 324 (Чалъков, 

1987) 
L. perlatum Pers. : Pers. – в букова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
L. pyriforme Schaeff. : Pers. – местн. Хайдушка чешма в резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 

16.VІ.2002 (непубл.) 
L. umbrinum Pers. : Pers. – в естествени черборови гори и изкуствени насаждения от бял бор, 

Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); край р. Демяница, 14.IX.1984; местн. Икришча, 
14.IX.1984 (SOMF) 
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N I D U L A R I A L E S  

Nidulariaceae 
Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Willd. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
 

P O R I A L E S  
Coriolaceae 
Amyloporia xantha Bond. – ксилотроф върху иглолистна дървесина + карботроф, Пирин (Димчева 

& Стойчев, 1987) 
Antrodia serialis (Fr.) Donk – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева 

& Стойчев, 1987); върху бук, под х. “Яворов”, пътя за Разлог, 13.IX.1985, SOA 165 (Стойчев, 
1987б); върху Populus sp., над Банско, по пътя за х. Вихрен, 22.IX.1981, SOA 182 (Стойчев, 
1987б); върху Abies alba, до х. Демяница, 22.IX.1981, SOA 169 (Стойчев, 1987б); върху Pinus 
heldreichii (SOA 161) и смърч (SOA 146), х. Бъндерица, 24.IX.1980, 23.IX.1981 (Стойчев, 
1987б); над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987)  

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (Spongipellis borealis (Fr.) Pat.) – по смърч, между х. 
Бъндерица и х. Вихрен, 1800 m (Dörfelt & Müsch, 1987) 

Fomitopsis pinicola (Sow. : Fr.) P. Karsten (Fomes pinicola (Sw. : Fr.) Cooke) – на ела по пътя от 
Банско за х. Вихрен, ca. 1500 m (Kreisel, 1959); патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987); по смърч, ела и бяла мура, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. 
Казана, 2000m (Dörfelt & Müsch, 1987); местн. “Яворова поляна”, резерват “Баюви дупки-
Джинджирица”, 16.VІ.2002 (непубл.); под х. Яворов, 17.VІ.2002 (непубл.) 

Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин 
(Димчева & Стойчев, 1987); по смърч между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” (Dörfelt & 
Müsch, 1987) 

G. odoratum (Wulf. : Fr.) Imazeki – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & 
Стойчев, 1987) 

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева 
& Стойчев, 1987); между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов”, 1800-2000 (Dörfelt & Müsch, 
1987); резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 16.VІ.2002 (непубл.) 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – по смърч, между Даутов вр. (Гърбец) и х. “Яворов” (Dörfelt & 
Müsch, 1987); патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); по ела над гр. 
Банско, 1200-1250 m (La Porta et al., 1998) 

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху иглолистна дървесина, 
Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); върху Pinus peuce Griseb., до х. “Яворов”, 13.IX.1985, 
SOA 1675(Стойчев, 1987а); върху загнило дърво от смърч, до х. Демяница, 23.IX.1981, SOA 
1669 (Стойчев, 1987а) 

Lenzites abietina Bull. – Пирин (Pilat, 1926) 
L. saepiaria (Wulf.) Fr. – отсечен дънер от черна мура, долината на р. Бъндерица, 1700 m, 

14.VII.1926 (Бързаков, 1928) 
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – Пирин (Pilat, 1926); по смърч (Dörfelt & Müsch, 1987); патогенен 

ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева 

& Стойчев, 1987) 
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karsten – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин 

(Димчева & Стойчев, 1987) 
Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat (Coriolus hirsutus (Wulf. : Fr.) Quél. – под х. Яворов, 17.VІ.2002 

(непубл.) 
T. versicolor (L. : Fr.) Lloyd – по бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); ксилотроф върху 

букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden (Hirschioporus abietinus (Dicks. : Fr.) Donk) – 
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ксилотроф върху иглолистна дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987); по смърч, 
Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 

Tyromyces subcaesius David – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 
1987) 

Lentinaceae 
Lentinus lepideus (Fr. : Fr.) Fr. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 

1987) 
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm. – ксилотроф върху букова дървесина, Пирин (Димчева & 

Стойчев, 1987) 
Polyporaceae 
Polyporus arculearius (Batsch.) Fr. (Leucoporus arculearius (Batsch) Quél.) – ксилотроф върху 

букова дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987)  
P. brumalis (Pers. : Fr.) Fr. – по бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); ксилотроф върху букова 

дървесина, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
P. circinatus Fr. – Спано поле, 10.IX.1926 (Бързаков, 1928) 
P. melanopus Pers. : Fr. – на земята, в долината на р. Бъндерица, 30.VIII.1955 (Хинкова, 1965); над 

Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
P. neesii Fr. – Пирин (Бързаков, 1928) 
P. perennis L. – Пирин (Бързаков, 1928) + P. perennis var. fimbriatus Bull. – Спано поле, 10.IX.1926 

(Бързаков, 1928) 
P. squamosus (Huds. : Fr.) Fr. – патогенен ксилотроф, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
P. varius (Pers. : Fr.) Fr. – бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
 

R U S S U L A L E S  
Russulaceae 
Lactarius blennius (Fr.) Fr. – бук над над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-

Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
L. bresadolinus Singer – местн. Икришча, 14.IX.1984 (SOMF) 
L. hepaticus Plowr. – in mixed Picea and Abies forest under Vihren, Pirin Mt., 3.IX.1974 (Vanev & 

Reid, 1986) 
L. mitissimus (Fr.) Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 

1993) 
L. nebularis (Fr.) Harmaja – смесена буково-елова гора, Пирин (Димчева & Стойчев, 1987) 
L. piperatus (L. : Fr.) Gray – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928); край р. Демяница, 

19.VІІІ.1983 (SOMF) 
L. rufus (Scop. : Fr.) Fr.– Пирин (Dörfelt & Müsch, 1987) 
L. scrobiculatus (Fr.) Fr. – край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
L. subdulcis Bull. – бук над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr. – местн. Погледец в рез. “Баюви дупки-Джинджирица”, 18.VІІІ.1983 

(SOMF); смърчова гора край р. Бъндерица, 1500 m, 16.VII.1926 (Бързаков, 1928); местн. 
Икришча, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 

R. aeruginea Lindblad – местн. Икришча, 22.VІІ.1985 (SOMF) 
R. amethystina Quél. – смърчова гора в местн. Икришча, 24.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 
R. aurea Pers. – букови гори под местн. Погледец, 27.IX.1982 (sub R. aurata (With. : Fr.) …) 

(Стойчев & Димчева, 1988); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & 
Гьошева-Богоева, 1993) 

R. badia Quél. – смесена гора (мура, ела, бял бор) в местн. Хайдушка чешма, 18.VIII.1982 
(Стойчев & Димчева, 1988) 

R. caerulea (Pers.) Fr. – по земята в смърчова гора, под х. Бъндерица, 1700 m, 16.VII.1926 
(Бързаков, 1928) 

R. cyanoxantha Schaeff. : Fr. – над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987); рез. “Баюви дупки-
Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

R. delica Fr. emend. Bres. – местн. Погледец в рез. “Баюви дупки-Джинджирица” 23.IX.1980 
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(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993; SOMF) 
R. foetens Pers. : Fr. – рез. “Баюви дупки-Джинджирица” (Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 

1993) 
R. grisea (Pers.) Fr. – смърчова гора в местн. Икришча, 24.IX.1981 (Стойчев & Димчева, 1988) 
R. integra (L.: Fr.) Fr. – чермурова гора в местн. Погледец, 18.VIII.1982, смесена гора (мура, ела, 

бял бор) в местн. Хайдушка чешма, 18.VIII.1982; смесена гора (смърч, ела, бял бор) под 
местн. Погледец, 27.IX.1982 (Стойчев & Димчева, 1988); рез. “Баюви дупки-Джинджирица” 
(Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 

R. laurocerasi Melzer – в местн. Икришча, 19.VIII.1983 (SOMF) 
R. melliolens Quél. – букова гора в местн. Погледец, 18.VIII.1982 (Стойчев & Димчева, 1988) 
R. paludosa Britzelm – смесена гора (бял бор, мура, бук) под местн. Погледец, 19.VIII.1982 

(Стойчев & Димчева, 1988; Друмева-Димчева & Гьошева-Богоева, 1993) 
R. sanguinea Fr. – under Pinus montana subsp. mughus, under Vihren, 2400 m alt., Pirin Mt., 3.IX.1974 

(Vanev & Reid, 1986) 
 

S C L E R O D E R M A T A L E S  
Astraeaceae 
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan – бяла мура, бял бор, смърч, над Предела, 1800 m; бяла 

мура, 2000 m (Dörfelt & Müsch, 1987); х. Пирин, 26.V.1979, х. Яворов, 28.ІV.1980 (SOMF) 
Sclerodermataceae 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. – Банско, 25.VІІ.1983 (SOMF) 
 

S T E R E A L E S  
Hyphodermataceae 
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk – под х. “Яворов”, 17.VІ.2002 (непубл.) 
Peniophoraceae 
Peniophora rufa (Fr.) Boidin – местн. Хайдушка чешма в резерват “Баюви дупки-Джинджирица”, 

16.VІ.2002 (непубл.) 
Stereaceae 
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray – долината на р. Бъндерица (Бързаков, 1928); по бук, гр. 

Банско (Kreisel, 1959); по бук, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
S. sanguinolentum (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. – по бяла мура и смърч (Dörfelt & Müsch, 1987) 
S .  s p a d i c e u m  P e r s .  –  П и р и н  ( Б ъ р з а к о в ,  1 9 2 8 )  
 

T H E L E P H O R A L E S  
Thelephoraceae 
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karsten – край р. Демяница, 19.VIIІ.1983 (SOMF) 
H. suaveolens (Fr.) P. Karsten – смесена гора (смърч, ела, бял бор) в местн. Икришча, 19.VIII.1983 

(Стойчев & Димчева, 1988) 
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karsten – край р. Демяница, 19.VІІІ.1983 (SOMF) 
S. leucopus (Pers.) Maas-Geest. & Nannf. (S. laevigatus Swartz : Fr.) – край х. “Яворов”, 20.VІІ.1983 

(SOMF); край х. Бъндерица, 30.IX.1981 (SOMF) 
Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen (Caldesiella ferruginosa (Fr. : Fr.) Sacc.) – върху мъртва 

дървесина, смесена гора (бук, ела, смърч) по поречието на р. Демяница под х. Демяница, 
19.VIII.1983 (Стойчев & Димчева, 1988) 

 
T R E M E L L A L E S  

Exidiaceae 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karsten – по смърч, над Предела (Dörfelt & Müsch, 1987) 
Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk (Gyrocephalus rufus (Jacq.) Bref.) – в гора от смърч, бяла 

мура и клек, по склона на вр. Разложки суходол, 1900 m, 22.IX.1957 (Хинкова, 1961); Пирин 
(Gyosheva et al., 2000) 
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Таблица № 4  
Таксономична структура на макромицетитев НП Пирин 
 

Отдел Клас Разред Семейство Родове (брой) Видове (брой) 

        Пирин НП Пирин Пирин НП Пирин

MYXOMYCOTA Myxomycetes Liceales Lycogalaceae 1 1 1 1 

  Physarales Physaraceae 1 1 1 1 

  Trichales Arcyriaceae 1 1 1 1 

   Trichiaceae 2 - 2 - 

ASCOMYCOTA Ascomycetes Dothideales Hysteriaceae 1 1 1 1 

   Lophiostomataceae 1 1 1 1 

  Elaphomycetales Elaphomycetaceae 1 - 1 - 

  Helotiales Dermateaceae 1 1 1 1 

   Helotiaceae 2 2 2 2 

   Hyaloscyphaceae 2 2 7 6 

  Leotiales Geoglossaceae 1 - 1 - 

   Leotiaceae 1 - 1 - 

   Sclerotiniaceae 1 1 1 1 

  Pezizales Helvellaceae 3 3 5 3 

   Morchellaceae 1 1 3 3 

   Otideaceae 3 3 4 4 

   Pezizaceae 1 1 3 3 

   Sarcoscyphaceae 1 - 1 - 

   Sarcosomataceae 2 2 2 2 

  Rhytismatales Rhytismataceae 1 1 1 1 
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  Xylariales Xylariaceae 1 - 1 - 

        

BASIDIOMYCOTA Basidiomycetes Agaricales Agaricaceae 5 4 13 8 

   Amanitaceae 1 1 6 6 

   Bolbitiaceae 2 1 4 3 

   Coprinaceae 2 2 9 7 

   Entolomataceae 2 1 3 2 

   Hygrophoraceae 2 2 8 3 

   Pluteaceae 1 1 1 1 

   Secotiaceae 1 1 1 1 

   Strophariaceae 6 4 15 11 

   Tricholomataceae 16 13 65 49 

  Atractiellales Phleogenaceae 1 1 1 1 

  Boletales Boletaceae 2 2 11 9 

   Gomphidiaceae 2 2 4 4 

   Gyrodontaceae 2 1 2 2 

   Paxillaceae 1 1 1 1 

   Rhizopogonaceae 1 1 2 2 

   Strobilomycetaceae 3 2 4 3 

   Xerocomaceae 2 2 4 4 

  Cantharellales Cantharellaceae 1 1 2 1 

   Clavariaceae 1 - 3 - 

   Clavariadelphaceae 1 - 1 - 

   Clavulinaceae 1 - 1 - 

   Hydnaceae 1 1 2 2 

   Scutigeraceae 1 1 3 2 
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   Sparassidaceae 1 1 1 1 

  Cortinariales Cortinariaceae 5 5 22 8 

   Crepidotaceae 1 1 1 1 

  Dacrymycetales Dacrymycetaceae 2 2 2 2 

  Ganodermatales Ganodermataceae 1 1 4 3 

  Gomphales Ramariaceae 1 1 1 1 

  Hericiales Auriscalpiaceae 1 1 1 1 

  Hymenochaetales Hymenochaetaceae 4 3 11 7 

  Lycoperdales Geastraceae 1 1 6 5 

   Lycoperdaceae 4 3 15 11 

  Nidulariales Nidulariaceae 1 1 1 1 

  Poriales Coriolaceae 25 15 39 19 

   Lenatinaceae 3 2 5 2 

   Polyporaceae 1 1 10 8 

  Russulales Russulaceae 2 2 34 24 

  Sclerodermatales Astraeaceae 1 1 1 1 

   Sclerodermataceae 1 1 1 1 

  Stereales Hyphodermataceae 1 1 1 1 

   Peniophoraceae 1 1 1 1 

   Stereaceae 1 1 3 3 

  Thelephorales Thelephoraceae 4 3 6 5 

  Tremellales Exidiaceae 2 2 2 2 

        

ОБЩО 3 28 67 152 117 375 271 
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Приложение 4 
ЕКОЛОГО-ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА  
МАКРОМИЦЕТИТЕ В НП “ПИРИН” 

 
MYXOMYCOTA ЕТГ 
Arcyria versicolor Phillips  LeS 
Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. LeS 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. LeS 
  
ASCOMYCOTA  
Aleuria aurantia (Pers. : Fr.) Fuckel Hu 
Aleuria indeclivibus Hu 
Caloscypha fulgens (Pers. : Fr.) Boud. Hu, LeS 
Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald S 
Crocicreas cyathoideum (Bull. ex Mérat.) S. E. Carp. Fd 
Dasyscyphus bicolor (Bull. : Fr.) Fuckel Fd 
Dasyscyphus clandestinus (Bull. ex Mérat) Fuckel Fd 
Dasyscyphus mollissimus (Lasch) Dennis Fd 
Dasyscyphus oblongosporus Hahn & Ayers  LeS 
Dermea piceina Groves LeS 
Discina perlata (Fr.) Fr. LeS 
Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr. Hu 
Helotium clavus (A. & S. : Fr.) Gillet S 
Helvella acetabulum (L. : Fr.) Quél. Hu 
Herpotricha nigra Hartig Ad 
Hysterium acuminatum Fr. LeS 
Lachnum brevipilosum Baral & Krieglst. LeS 
Lachnum virgineum (Batsch : Fr.) P. Karsten S 
Morchella conica Pers. St 
Morchella elata Fr. St 
Morchella esculenta L. ex St.-Amans Hu 
Otidea onotica Fr. ex Pers. Br 
Peziza anthracophila Dennis  Carb 
Peziza lilacina Boud. Carb 
Peziza praetervisa Bres. Carb 
Pseudoplectania nigrella (Pers. : Fr.) Fuckel Br 
Rhytisma empetri Fr. Fd 
Urnula craterium (Schwein.) Fr. Ad 
  
BASIDIOMYCOTA  
Agaricus arvensis Schaeff. : Fr. Hu 
Agaricus macrosporus (Moell.) Moell. Hu 
Agaricus silvaticus Schaeff. : Fr. Hu 
Albatrellus cristatus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar  Hu 
Albatrellus ovinus (Fr.) Kotl. & Pouzar  Hu 
Amanita battarrae (Boud.) Bon Mr 
Amanita citrina (Schaeff. : Fr.) Gray Mr 
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Amanita gemmata (Paulet) Bertillon Mr 
Amanita lividopallescens (Gillet) Gilbert & Kühner  Mr 
Amanita muscaria (L. : Fr.) Hook. Mr 
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. Mr 
Amyloporia xantha Bond.  LeS 
Antrodia serialis (Fr.) Donk  LeS 
Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. LeS, Lep 
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan  Hu 
Auriscalpium vulgare  Gray  S 
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karsten  LeS 
Boletus calopus Fr.  Mr 
Boletus edulis Bull. : Fr.  Mr 
Boletus erythropus (Fr. : Fr.) Krombh.  Mr 
Boletus luridus Schaeff. : Fr  Mr 
Boletus luteus L. : Fr.  Mr 
Boletus pinophilus Pil. & Dermek  Mr 
Bovista nigrescens Pers. : Pers.  Hu 
Bovista plumbea Pers.  Hu 
Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.  LeS 
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck Hu 
Calvatia utriformis (Bull. : Fr.) Jaap Hu 
Cantharellus cibarius Fr.  Mr 
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille Mr 
Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser  Mr 
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller (Gomphidius rutilus 

(Schaeff. : Fr.) S. Lundell) 
Mr 

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (Spongipellis borealis (Fr.) Pat.) LeS 
Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) P. Kumm.  St 
Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm. (C. infundibuliformis)  Hu 
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) P. Kumm.  St 
Clitocybe paropsis (Fr.) Quél.  Ad 
Clitocybe radicellata Gillet  St 
Clitocybe suaveolens (Fr.) P. Kumm. St 
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) P. Kumm.  St 
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill (Polystictus perennis (L. : Fr.) Murrill)  LeS 
Conocybe blattaria (Fr.) Kühner  (Pholiotina blattaria (Fr.) Fay.) Hu 
Conocybe magnicapitata Orton Hu 
Conocybe pubescens (Gillet) Kühner  C 
Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr. Hu, LeS 
Coprinus laanii Kits van Waveren LeS 
Coprinus radians (Desm.) Fr. LeS 
Coprinus radiatus (Bolton : Fr.) Gray C 
Coprinus xanthothrix Romagn. LeS 
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv.  LeS 
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr.  Mr 
Cortinarius glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr.  Mr 
Cortinarius largus Fr.  Mr 
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Cortinarius lustratus Fr. Mr 
Cortinarius traganus Fr.  Mr 
Cortinarius venetus (Fr. : Fr.) Fr. Mr 
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) P. Kumm. LeS 
Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Willd.  LeS 
Cystoderma amiantinum (Scop. : Fr.) Fayod Br 
Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod  St 
Cystoderma granulosum (Batsch : Fr.) Fayod St 
Dacrymyces chrisocomus (Bull.) Tul.  LeS 
Dermocybe crocea (Schaeff. : Fr.) M. M. Moser  Mr 
Endoptychum agaricoides Czern.  Hu 
Entoloma hirtipes (Schur. : Fr.) M. M. Moser Mr 
Entoloma mammosum (Fr.) Hesler Hu 
Fomitopsis pinicola (Sow. : Fr.) P. Karsten (Fomes pinicola (Sw. : Fr.) 

Cooke)  
LeP 

Galerina marginata (Batsch) Kühner   LeS 
Galerina rubiginosa (Pers. : Fr.) Kühner   LeS 
Ganoderma carnosum Pat. (G. atkinsonii H. Jahn, Kotl. & Pouzar) LeS 
Ganoderma lipsiense (Batsch) Atkinson (G. applanatum (Pers.) Pat.)  LeS 
Ganoderma lucidum (Curt. : Fr.) P. Karsten  LeS 
Geastrum fimbriatum Fr.  Hu 
Geastrum melanocephalum (Czern.) Stanĕk Hu 
Geastrum pectinatum Pers. Hu 
Geastrum rufescens Pers. : Pers.  Hu 
Geastrum sessile (Sow.) Pouzar Hu 
Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karsten  LeS 
Gloeophyllum odoratum (Wulf. : Fr.) Imazeki  LeS 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karsten  LeS 
Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr.  Mr 
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél. Mr 
Hebeloma circinans Quél. Mr 
Hebeloma edurum Mйtrod ex Bon Mr 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.  LeP 
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karsten Mr 
Hydnellum suaveolens (Fr.) P. Karsten)  Mr 
Hydnum imbricatum (L. : Fr.) P. Karsten  Mr 
Hydnum repandum L.  Mr 
Hygrocybe conica (Scop. : Fr.) P. Kumm. Hu 
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.  Mr 
Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr. Mr 
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P. Kumm.  LeS 
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. LeS 
Inocybe bresadolae Massee  Mr 
Inocybe brunnea Quél. Mr 
Inocybe fastigiata (Schaeff. : Fr.) Quél.  Mr 
Inocybe leucoblema Kühner   Mr 
Inocybe longicystis Atkinson  Mr 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на 
 НП Пирин 

Inocybe pisciodora Donad & Riouss Mr 
Inocybe pudica Kühner  Mr 
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karsten  LeS 
Lactarius blennius (Fr.) Fr.  Mr 
Lactarius bresadolinus Singer Mr 
Lactarius hepaticus Plowr.  Mr 
Lactarius mitissimus (Fr.) Fr.  Mr 
Lactarius nebularis (Fr.) Harmaja  Mr 
Lactarius piperatus (L. : Fr.) Gray  Mr 
Lactarius rufus (Scop. : Fr.) Fr. Mr 
Lactarius scrobiculatus (Fr.) Fr Mr 
Lactarius subdulcis Bull.  Mr 
Lentinus lepideus (Fr. : Fr.) Fr.  LeS 
Lenzites abietina Bull.  LeS 
Lenzites saepiaria (Wulf.) Fr.  LeS 
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke  Hu 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser Hu 
Lycoperdon atropurpureum Vittad. (L. molle Pers.)  Hu 
Lycoperdon decipiens Dur. & Mont. Hu 
Lycoperdon ericetorum Pers. var. ericetorum  Hu 
Lycoperdon marginatum Vittad.  Hu 
Lycoperdon perlatum Pers. : Pers.  Hu 
Lycoperdon pyriforme Schaeff. : Pers. LeS 
Lycoperdon umbrinum Pers. : Pers. Hu 
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer Hu 
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr.  St, LeS 
Marasmius alliatus Sch.  Hu 
Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr.  Ad, LeS 
Marasmius caryophylleus (Schaeff.) J. Schröt.  St 
Marasmius epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr.  St 
Marasmius insititius Fr.  St 
Marasmius oreades (Bolton : Fr.) Fr.  Mr 
Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.  LeS 
Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.  LeS 
Marasmius splachnoides Fr.  Ad 
Marasmius wynnei Berk. & Br.  Fd 
Melanoleuca bataillei Mal. & Bert.  St 
Melanoleuca cinerascens Reid  St 
Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl.  St 
Melanoleuca creina (Fr.) Kühner  & Maire  St 
Melanoleuca grammopodia (Bull. : Fr.) Pat.  St 
Melanoleuca melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill Hu 
Melanoleuca subalpina (Britz.) Braky & Stangl.  St 
Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm.  St 
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray St, Ad 
Mycena gelericulata (Scop.: Fr.) Gray  LeS 
Mycena gracilis (Quél.) Kühner   Ad 
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Mycena leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet Hu 
Mycena maculata P. Karsten LeS 
Mycena polygramma (Bull. : Fr.) Gray LeS 
Mycena pura (Pers. : Fr.) P. Kumm.  St 
Mycena renati Quél.  LeS 
Mycena swartzii (Fr.) A. H. Smith.  Br 
Nyctalis parasitica Bull.  M 
Omphalina chrysophylla (Fr.) M. M. Moser  LeS 
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karsten  LeS 
Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.  Mr 
Peniophora rufa (Fr.) Boidin LeS 
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.  LeP 
Phellinus conchatus (Pers. : Fr.) Quél.  LeP, LeS 
Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Bondartseva  LeP 
Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quél.  LeP, LeS 
Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin  LeS 
Phellinus pini (Fr.) A. Ames  LeP 
Phleogena faginea (Fr. : Fr.) Link Mr 
Pholiota astragalina (Fr.) Singer  LeS 
Pholiota carbonaria (Fr.) Singer  C 
Pholiota squarrosa (Pers. : Fr.) P. Kumm. LeP, LeS 
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. (Ph. pelletieri (Lev.) Quél.)  Mr 
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten  LeS 
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm.  LeS 
Pluteus cervinus (Schaeff.) Frt.  LeS 
Polyporus arculearius (Batsch.) Fr. (Leucoporus arculearius (Batsch) Quél.)  LeS 
Polyporus brumalis (Pers. : Fr.) Fr.  LeS 
Polyporus circinatus Fr.  LeS 
Polyporus melanopus Pers. : Fr. LeP, LeS 
Polyporus neesii Fr.  LeS 
Polyporus perennis L.  LeS 
Polyporus squamosus (Huds. : Fr.) Fr.  LeS 
Polyporus varius (Pers. : Fr.) Fr.  LeS 
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert  Mr 
Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Singer  Mr 
Psathyrella gracilis (Fr. : Fr.) Quél. Hu 
Psathyrella pennata (Fr.) Singer Carb 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karsten LeS 
Psilocybe physaloides (Bull. : Fr.) P. Karsten  Hu 
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.  C 
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karsten LeS 
Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél.  Hu 
Rhizopogon obtextus (Speng) S. Rauscher Mr 
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr.  Mr 
Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr.  Mr 
R. aeruginea Lindblad Mr 
Russula amethystina Quél.  Mr 
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Russula aurea Pers.  Mr 
Russula badia Quél.  Mr 
Russula caerulea (Pers.) Fr.  Mr 
Russula cyanoxantha Schaeff. : Fr.  Mr 
Russula delica Fr. emend. Bres.  Mr 
Russula foetens Pers. : Fr.  Mr 
Russula grisea (Pers.) Fr.  Mr 
Russula integra (L.: Fr.) Fr.  Mr 
Russula laurocerasi Melzer Mr 
Russula melliolens Quél.  Mr 
Russula paludosa Britzelm  Mr 
Russula sanguinea Fr.  Mr 
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karsten Mr 
Sarcodon leucopus (Pers.) Maas-Geest. & Nannf. Mr 
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk LeS 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. Hu 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Mr 
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray  LeS 
Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. LeS 
Stereum spadiceum Pers.  LeS 
Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Singer  S 
Strobilurus stephanocystis (Hora) Singer  S 
Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer  S 
Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quél.  Hu 
Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quél.  Hu 
Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.) Quél.  

var. stercoraria (Bull. : Fr.) M. M. Moser  
C 

Stropharia squamosa (Pers. : Fr.) Quél.  LeS 
Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel  Mr 
Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel  Mr 
Suillus sibiricus (Singer) Singer  Mr 
Suillus variegatus (Swartz : Fr.) Kuntze  Mr 
Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen (Caldesiella ferruginosa (Fr. : Fr.) 

Sacc.) 
LeS 

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat  LeS 
Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd  LeS 
Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk (Gyrocephalus rufus (Jacq.) Bref.)  LeS 
Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryv. Hirschioporus abietinus (Dicks. : 

Fr.) Donk 
LeS 

Tricholoma atrosquamosum (Chevall.) Sacc.  Mr 
Tricholoma colosus (Fr.) Quél.  Mr 
Tricholoma imbricatum (Fr. : Fr.) P. Kumm. Mr 
Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.  Mr 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer  LeS 
Tyromyces subcaesius David  LeS 
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. Mr 
Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél.  Mr 
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Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quél.  Mr 
Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner  & Maire  LeS 
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Списък 
Макромицети със статус на застрашеност в  НП Пирин 
 

Таксони Червен списък 
на 

застрашените 
гъби в Европа 

Приложение І на 
Бернската 
конвенция 

Червен 
списък на 
гъбите в 
България 

ASCOMYCOTA    
Morchella conica Pers.   V 
Morchella elata Fr.   V 
Otidea onotica Fr. ex Pers.   R 
Urnula craterium (Schwein.) Fr. +  I 
    
BASIDIOMYCOTA    
Albatrellus cristatus (Schaeff. : Fr.) 
Kotl. & Pouzar 

  R 

Albatrellus ovinus (Fr.) Kotl. & Pouz.  +   
Amanita battarrae (Boud.) Bon   I 
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan +   
Endoptychum agaricoides Czern.   E 
Geastrum melanocephalum (Czern.) 
Stanĕk 

+   

Geastrum rufescens Pers. : Pers.  +   
Hydnellum suaveolens (Fr.) P. Karst.   I 
Lactarius bresadolinus Singer   R 
Lycoperdon marginatum Vitt.  +   
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.  +   
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) 
Bres. 

+ + E 

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) 
Gilb.  

+  R 

Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél.  +   
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. 
Karsten 

+   

Sarcodon leucopus (Pers.) Maas-Geest. 
& Nannf. 

+   

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.   E 
Suillus sibiricus (Singer) Singer   + V 
Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) 
Donk 

  R 

Tricholoma colosus (Fr.) Quél. + + E 
Общо 13 3 15 

 
В настоящето приложение са включени само документите, третиращи статуса на 

застрашеност на гъбите. 
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Приложение 6 

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ МАКРОМИЦЕТИ, УСТАНОВЕНИ В 

РЕЗЕРВАТ “БАЮВИ ДУПКИ-ДЖИНДЖИРИЦА” 

 
M Y X O M Y C O T A  

T R I C H I A L E S  
A r c y r i a c e a e  
Arcyria versicolor Phillips 
 

A S C O M Y C O T A  
H E L O T I A L E S  
H e l o t i a c e a e  
H e l o t i u m  c l a v u s  ( A .  &  S .  :  F r . )  G i l l e t  

 
BASIDIOMYCOTA 

A G A R I C A L E S  
Amanitaceae 
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. 
Coprinaceae 
Coprinus laanii Kits van Waveren 
C. radians (Desm.) Fr. 
C. xanthothrix Romagn. 
Hygrophoraceae 
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. 
H. eburneus (Bull.: Fr.) Fr.  
Strophariaceae 
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
H. sublateritium (Fr.) Quél.  
Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quél.  
S. semiglobata (Batsch : Fr.) Quél. var. stercoraria (Bull. : Fr.) M. M. Moser  
Tricholomataceae 
Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) P. Kumm.  
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr.  
Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm.  
M. gelericulata (Scop. : Fr.) Gray 
M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm.  
Omphalina radicata (Relh. : Fr.) Singer  
Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Singer  
S. stephanocystis (Hora) Singer  
Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm.  
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer  
Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner & Maire  
 
B O L E T A L E S  
Boletaceae 
Boletus edulis Bull. : Fr.  
B. erythropus (Fr. : Fr.) Krombh.  
B. luridus Schaeff. : Fr.  
B. pinophilus Pil. & Dermek 
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Suillus sibiricus (Singer) Singer  
Gomphidiaceae 
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller  
Gyrodontaceae 
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél.  
Rhizopogonaceae 
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr.  
Strobilomycetaceae 
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille  
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.  
X. spadiceus (Fr.) Quél.  
 
C A N T H A R E L L A L E S  
Cantharellaceae 
Cantharellus cibarius Fr.  
Hydnaceae 
Hydnum repandum L. 
 
C O R T I N A R I A L E S  
Cortinariaceae 
Dermocybe crocea (Schaeff. : Fr.) M. M. Moser  
Galerina marginata (Batsch) Kühner  
Inocybe pisciodora Donad & Riouss  
 
G O M P H A L E S  
Ramariaceae 
Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél. 
 
H Y M E N O C H A E T A L E S  
Hymenochaetaceae 
Phellinus conchatus (Pers. : Fr.) Quél.  
Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin  
 
L Y C O P E R D A L E S  
Lycoperdaceae 
Lycoperdon pyriforme Schaeff. : Pers. 
 
P O R I A L E S  
Coriolaceae 
Fomitopsis pinicola (Sow. : Fr.) P. Karsten  
Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karsten  
G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karsten  
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.  
 
R U S S U L A L E S  
Russulaceae 
Lactarius blennius (Fr.) Fr. 
L. mitissimus (Fr.) Fr.  
Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr.  
R. aurea Pers. 
R. badia Quél.  
R. cyanoxantha Schaeff. : Fr. 
R. delica Fr. emend. Bres.  
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R. foetens Pers. : Fr.  
R. integra (L.: Fr.) Fr.  
R. paludosa Britzelm  
 
 
S T E R E A L E S  
Peniophoraceae 
Peniophora rufa (Fr.) Boidin 
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Приложение 7 
Списък 

Нови видове макромицети за  НП Пирин 

 
M Y X O M Y C O T A  

L I C E A L E S  
L y c o g a l a c e a e  
L y c o g a l a  e p i d e n d r u m  ( L . )  F r .  

A S C O M Y C O T A  
P E Z I Z A L E S  

Helvellaceae 
Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr.  
Helvella acetabulum (L. : Fr.) Quél.  
H. lacunosa Afz. : Fr.  
Otideaceae 
Aleuria aurantia (Pers. : Fr.) Fuckel 
Caloscypha fulgens (Pers. : Fr.) Boud. 
Sarcoscyphaceae 
Sarcoscypha coccinea (Scop. : Fr.) Lamb.  

B A S I D I O M Y C O T A  
A G A R I C A L E S  

Agaricaceae 
Agaricus augustus Fr.  
A. macrosporus (Moell.) Moell.  
Cystoderma terreyi (Berk. : Fr.) Harmaja (C. cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fayod) 
Lepiota cristata (Bolton : Fr.) P. Kumm. 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 
Amanitaceae 
Amanita muscaria (L. : Fr.) Hook. 
Bolbitiaceae 
Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr.) Fr. 
Coprinaceae 
Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr. 
C. laanii Kits van Waveren 
C. radians (Desm.) Fr. 
C. xanthothrix Romagn. 
Psathyrella ammophila (Dur. & Lev.) Orton 
Entolomataceae 
Clitopilus prunnulus (Scop. : Fr.) P. Kumm. 
Entoloma mammosum (Fr.) Hesler  
Hygrophoraceae 
Hygrophorus pudorinus (Fr. : Fr.) Fr. 
Strophariaceae 
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm.  
Kuehneromyces mutabilis (Fr.) Singer & A. H. Smith  
Pholiota squarrosa (Pers. : Fr.) P. Kumm.  
Psilocybe montana (Pers. : Fr.) P. Kumm.  
Tricholomataceae 
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) P. Kumm. 
C. radicellata Gillet  
C. suaveolens (Fr.) P. Kumm.  
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke  
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Marasmius melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill 
M. oreina (Fr.) Kühner & Maire  
M. epipterygia (Scop.: Fr.) Gray  
M. leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet  
M. maculata P. Karsten  
Tricholoma albobrunneum (Pers. : Fr.) P. Kumm. 
T. imbricatum (Fr. : Fr.) P. Kumm.  
T. terreum (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. 

B O L E T A L E S  
Rhizopogonaceae 
Rhizopogon obtextus (Speng) S. Rauscher 

C A N T H A R E L L A L E S  
Clavulinaceae 
Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) J. J. Schröt. (Clavaria rugosa Bull. : Fr.) 

C O R T I N A R I A L E S  
Cortinariaceae 
Cortinarius lustratus Fr. 
C. venetus (Fr. : Fr.) Fr. 
Hebeloma circinans Quél. 
H. edurum Métrod ex Bon 
Inocybe hystrix (Fr.) P. Karsten 
I. pisciodora Donad & Riouss 
I. pudica Kühner 
Crepidotaceae 
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) P. Kumm. 

L Y C O P E R D A L E S  
Geastraceae 
Geastrum pectinatum Pers. 
Lycoperdaceae 
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck 
C. utriformis (Bull. : Fr.) Jaap 
Lycoperdon decipiens Dur. & Mont. 
Lycoperdon molle Pers. 
L. pyriforme Schaeff. : Pers. 

P O R I A L E S  
Lentinaceae 
Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr. 
Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland 
Polyporaceae 
Polyporus leptocephalus (Jacq. : Fr.) Fr. 

R U S S U L A L E S  
Russulaceae 
Lactarius bresadolinus Singer 
L. scrobiculatus (Fr.) Fr. 
L. volemus (Fr. : Fr.) Fr. 
Russula aeruginea Lindblad 
R. alutacea (Pers. : Fr.) Fr. 
R. laurocerasi Melzer 
R. mustelina Fr. 
R. xerampelina (Schaeff.) Fr. 

S C L E R O D E R M A T A L E S  
Sclerodermataceae 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. 
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S T E R E A L E S  
Hyphodermataceae 
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk 
Peniophoraceae 
Peniophora rufa (Fr.) Boidin 

T H E L E P H O R A L E S  
Thelephoraceae 
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karsten 
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karsten 
Thelephora palmata (Scop. : Fr.) Fr. 
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Приложение 8 
КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ 
МАКРОМИЦЕТИ, УСТАНОВЕНИ В НП “ПИРИН” 
 
ASCOMYCOTA 
1. Otidea onotica Fr. ex Pers. 
 
BASIDIOMYCOTA 
2. Albatrellus cristatus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar 
3. Albatrellus ovinus (Fr.) Kotl. & Pouz.  
4. Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan  
5. Geastrum melanocephalum (Czern.) Stanĕk 
6. Geastrum rufescens Pers. : Pers.  
7. Hydnellum suaveolens (Fr.) P. Karst. 
8. Lactarius bresadolinus Singer 
9. Lycoperdon marginatum Vitt.  
10. Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél.  
11. Sarcodon leucopus (Pers.) Maas-Geest. & Nannf. 
12. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 
13. Suillus sibiricus (Singer) Singer  
14. Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk 
15. Tricholoma colosus (Fr.) Quél. 
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Приложение 9 
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ СНИМКИ И ДИАПОЗИТИВИ НА 
МАКРОМИЦЕТИ ОТ НП “ПИРИН” 
 
ЦВЕТНИ СНИМКИ 
1. Жълта мухоморка [Amanita gemmata (Paulet) Bertillon] – сн. Ц. Денчев 
2. Обикновена манатарка [Boletus edulis Bull. : Fr.] – сн. Ц. Денчев 
3. Лепкава калоцера [Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.] – сн. Ц. Денчев 
4. Обикновен пачи крак [Cantharellus cibarius Fr. – сн. Ц. Денчев 
5. Керемиденочервена лъжлива пънчушка [Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél.] – сн. Ц. Денчев 
6. Обикновена сърнена рогачка [Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karsten] 
 
ДИАПОЗИТИВИ 
7. Fomitopsis pinicola (Sow. : Fr.) P. Karsten – сн. Ц. Денчев 
8. Еластична бучка [Helvella elastica Bull.] – сн. Ц. Денчев 
9. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – сн. Ц. Денчев 
10. Връх Разложки Суходол – сн. Ц. Денчев 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. ас. Славчо Савев 
Лесотехнически Университет
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Въведение 
 
Лечебните растения намират приложение във следните по важни области: 
1. Традиционна медицина - Всички посочени по горе видове са елемент на т. н. 
традиционна (народна) медицина, фитотерапията и хомеопатията. Тези видове са 
подложени на слаб антропогенен натиск. Голяма част от тях са тривиални видове, често 
срещани край населените места и рядко се събират на територията на парка. 
 
2. Фитофармацефтична промишленост. Тази промишленост използва суровини от 
лечебни растения за извличане на единични пречистени лекарства, като например 
сърдечносъдовия глюкозид дигитоксин от вълнестия напръсник (Digitalis lannata), 
глюкозида аукубин от теснолистния живовлек (Plantago lanceolata ), алкалоидите 
атропин, скополамин и беладонин в лудото биле (Atropa  belladonna) и азорон от 
копитника (Azarum europaea). Търсенето на лечебни растения от тази група е 
сравнително голямо и е около 25 % от предписаните лекарства в САЩ (лекарства 
съдържащи растителни екстракти или биологично активни елементи получени от 
висши растения) (Farnusworth and Soejarto, 1985). Фитофармацефтичните компании 
използват не само екстракти, но и суров растителен материал за направа на тинктури, 
чайове, капсули и др. 
 
3.  Компании за здравни продукти.  Този сектор използва растителен материал в който 
се включват някои от изброените по-горе растения под формата на билкови напитки. 
Съществува много малка разлика между здравните продукти и фитофармацевтичните 
продукти. На търсене от страна на този сектор са подложени видовете теснолист 
живовлек, лечебно великденче, липа, мечо грозде, черна и червена боровинки и др.   
 
4. Обработка на етеричномаслени растения. Към  този сектор принадлежат сравнително 
малко на брой диворастящи  видове или видове събирани  от естествените им 
месторастения. Такива видове са лайката, мащерката, ригана и др. 
 
5.  Хранителновкусова промишленост. Обект на този сектор са предимно горските 
плодове на червената и ченра боровинки, малината, офиката, дряна, къпината, дивата  
ягода и др.  и растенията използвани предимно като подправки в колбасарската 
промишленост. Такива са обикновенния риган, мащерката, планинската чубрица и др. 
 
Основният търговски партньор на нашите суровини добивани от лечебни растения е 
Германия, където е установено че 70-90 % от внесените лечебни растения са от 
диворастящи видове и само 50-100 вида от тях се  размножават във висока степен по 
настоящем. Не е установен делът на видовете внесени от България и видовете събрани 
на територията на НП Пирин.   
Богатство на таксони 
 
Според Хардалова и др., 1994 в номенклатурните списъци на кооперативното 
предприятие “Билкокооп” и Държавно аптечно управление са включени 207 
диворастящи растения, според други автори (Петков и др.  1982, Бондев и др.  1995, 
Евстатиева и Виткова 1999) към този списък следва да се добавят и някой по слабо 
използвани в народната медицина и фитотерапията видове. 
За територията на НП “Пирин” са установени 182 вида отнесени към категорията 
лечебни растения от 59 семейства. Един вид е представител на нисшите растения.  Най 
многобройни са видовете от Rosaceae 20 вида, Lamiaceae 17 вида и Asteraceae 13 вида.  
На най голяма площ са представени видовете Vaccinium myrthillus, Juniperus sibirica , 
Thimus sp diversa  и др. 
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Видове с природозащитен статус 
 
От установените общо 182 вида лечебни растения 2 са включени в списъка на 
ендемитите (балканска пищялка и пиринска мащерка като част от Thymus sp.  diversa) 
един е реликтен вид Orchis pallens (като част от Orchis sp.  diversa), 10 вида са 
включени в червената книга на България, 6 са защитени от закона лечебни видове и 17 
са под специален режим на стопанисване.  
Снежното кокиче (Galanthus nivalis L.) и няколко вида от групата на Orchis sp.  diversa  
(O. coriophora, O. laxiflora , O. palens) са включени в списъка CITES.  Жълтата тинтява 
(Gentiana  lutea  L.) е включена в списъка на DIR 92/43.  Мечото грозде (Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) Spreng.), исландския лишей (Cetraria  islandica  L.) и жълтата тинтява 
(Gentiana  lutea  L.) са включени в списъка на застрашените лечебни растения посочени 
от Европейския съюз в Разпореждане (ЕС) N 338/97 (Medicinal species, listing in the 
annex of Regulation (EC) N 338/97) 
От видовете  включени в червената книга на България и защитените от закона лечебни 
видове най-голямо разпространение имат петнистата тинтява (Gentiana  punctata  L.) и 
златовръха (Rodiola  rosea  L.), а мечото грозде е локализирано в района на х.  Яворов. 
 
Икономически ценни видове 
 
От особенно стопанско заначение са ценопопулациите на черната боровинка (Vaccinium 
myrthillus L.), която заема най-голяма площ от лечебните растения на територията на 
парка. Със стопанско значение са и видовете мащерка (Thymus sp. diversa) и очанката 
(Euphrasia  officinalis complex). Интерес от гледна точка на стопанското ползване в 
парка представляват и лечебните растения разпространени в егречните съобщества, 
като алпииския лапад (Rumex alpinus L.), чувена (Chenopodium bonus-henricus) и 
панонския лопен (Verbascum longifolium ssp panosum). 
 
 
 
Методи на проучване  
 
За определяне на разпространението е използван метода на пълната инвентаризация. 
Проучени са повечето хабитати в НП “Пирин” включващи горските масиви, горските 
поляни, субалпииските части, билата, скалните сипеи и егречните места. Площа на 
видовете със стопанско значение и по голямо разпространение, участващи като 
доминанти или съдоминанти и имащи сравнително равномерно разпределение в 
покривката (някои съобщества с участието на Vaccinium myrthillus) е определена с 
помоща на картите на растителноста.  Площа на видовете с неравномерно 
разпределение или участващи в растителната покривка преди всичко като асектатори е 
определена чрез определянето на средната площ на групировките на вида и изчислената 
редуцирана площ.  Продуктивноста на находищата е определена с помоща на средното 
проектино покритие или средния брой моделни индивиди според “Методика 
определения запасов лекарственных растении” 1986. Средното проективно покритие и 
средния брой на моделните индивиди беше определен в отчетни площадки с размери 
1х1, 2х2, 5х5 в зависимост от вида на суровините и характера на разпределение на 
проучваните видове по площа на находището. Средната маса от суровина беше 
претегляна ня терена с помоща на везна. 
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Продуктивност на черната боровинка (Vaccinium myrthillus) 
 
Черната боровинка участва като едификатор в съобщества с връшняка 
(Bruckentalia  spiculifolia) на сравнителано малка площ в НП “Пирин”. Много по 
значително е участието на черната боровинка като доминант в различни групи 
съобщества на иглолистни (бял бор, смърч, ела, бяла мура, клек и сибирска 
хвойна), участва и в съобществата на бука без да е доминант. 
 
СЪОБЩЕСТВА НА БЕЛИЯ БОР С УЧАСТИЕТО НА ЧЕРНАТА БОРОВИНКА 
 
A.Pinus sylvestris - Vaccinium myrthillus 
 
Фитоценозите от тази асоциация са сравнително разпространени в границите на парка, 
срещат се предимно на терени с ЮЗ, З, С  и СИ изложения с наклони между 10 - 200, на 
горни, средни и долни части на склоновете. Почвата е кафява горска наситена или 
ненаситена с бази, средно дълбока на места преминава в планинско-горско 
тъмноцветна. Главен компонент в едификаторния етаж е белия бор с  единично участие 
на смърч или по рядко бяла мура. Възраста на бял боровите дървета се движи от 40 до 
120 години, като част от тези гори са едновъзрастни в следствие на предишни 
ползвания. Склопеността на тези гори  е в рамките на 0,5 - 0,7. Не се наблюдава изявен 
подлесен етаж, единично е учадстието на  хвоината (J.  communis), офиката (S. 
aucuparia), ивата (Salix caprea) и др. Тревно-храстовата покривка е много добре развита 
с доминиращото участие на черната боровинка. Общото покритие е 80-100%, 
покритието на черната боровинка е 40-80% в тревния синузии с покритие до 10% 
участват и видове като Calamagrostis arundinacea, Deschampsia  caespitosa, Luzula  
sylvatica, Rubus idaeus, Hipericum perforatum и др.  Запаса от плодове варира в 
границите 45.2 - 150.7 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
B.Pinus sylvestris - Calamagrostis arundinacea  - Vaccinium myrthillus 
 
Фитоценозите на тази асоциация често се срещат граничещи с фитоценозите на 
предходната асоциация. Тези фитоценози са разпопложени при различни изложения, 
наи-често в средните части на склоновете, на не много стръмни наклони (до 100), при 
надморски височини по високи от фитоценозите на предходната асоциация. Почвените 
типове са кафяви горски или плнинско-горско тъмноцевтни, среднодълбоки и свежи. 
Едификаторнич етаж е формиран от бялборови дървета на възраст 80-120 години с 
единично участие на смърча или по рядко бялата мура.  За разлика от предходните 
фитоценози сънузия на едификаторите е с по- ниска средна склопеност (0.4 - 0.6).  
Общото покритие е 90-100% с доминиране на вейника (Calamagrostis arundinasea) до 
50%, участието на черната боровинка достига до 25% най често разпределена на групи 
по площа. Запаса от плодове варира в границите 25.4 - 78.6 кг/ха.  Запаса от листа е в 
границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
 
C.Pinus sylvestris - Camaecytisus absinthioides - Vaccinium myrthillus 
 
Фитоценозите на тази асоциация са сравнително рядко разпростарнени в границите на 
парка и са разположени на изложения с  предимно южна компонента на стръмни 
наклони в горната граница на разпространение на белия бор.  Почвата е от предходните 
почвени типове но по плитка и каменлива. Склопеността е ниска 0.3 - 0.4.  Тревния 
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синузии е с общо покритие 40 - 60% (80%) и сравнително беден на видове.  Основен 
доминант  е балканския зановец с покритие до 40%, чернарта боровинка е съдоминант с 
покритие до 20% на групи по площа на фитоценоза. Запаса от плодове варира в 
границите 15.3 - 20.3 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1300 - 1500 кг/ха 
 
 
D. Pinus sylvestris + Picea  abies – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите от тази асоциация имат по щироко разпростарнение от тези на 
предишната асоциация.  Срещат се на различни изложения преимно върху плоски или 
вдлъбнати форми на мезорелефа.  Почените типове са кафчва горска или планинско 
горска тъмноцветна.  Особенност е че на припечни изложения тези фитоценози ас 
разпространени предимно във вдлъбнати форми. Дървесния етаж е смесен с 
доминиращо участие на белия бор.  Възрастта на дървесния синузии е в рамките на 40-
80 години, склопеността е 0.5-0.6.  Смърча е предимно във втория етаж, единично или 
на малки групи.  Тревния синузии е равномерно разпределен с изключение под 
короните на смърча, където е разреден.  Общото покритие е 80-100%.  Доминант е 
черната боровинка с покритие 50-70%. Запаса от плодове варира в границите 12.8 - 23.2 
кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
E. Pinus sylvestris + Picea  abies + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus – Calamagrostis 
arundinacea 
 
Това е асоциация на белия бор със съдоминанти смърча и бялата мура, също се среща в 
горната граница на разпространение на белия бор по надморска височина но на по-
дълбоки и богати плнинско-горско тъмноцветни почви.  Изложенията са ЮЗ, З и СИ,  
наклоните са полегати до стръмни (10-200). Възрастта на дървесния етаж е 40 - 80 
години, като тези фитоценози в някои случаи са възникнали след горски пожари.  
Склопеноста е 0.3-0.6 и фитоценоза често има мозаечна структура. Доминант е черната 
боровинка  с покритие до 40% при общо покритие 60-80%.  Съдоминант е вейника с 
покритие до 20%.  В  тревния синузии участват и видове като Hipericum maculatum, 
Hieracium pilosela, Luzula  sp. , Deschampsia  caespitosa  и др. Запаса от плодове варира в 
границите 12.2 - 42.3 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
G. Pinus sylvestris + Abies alba + Picea abies – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica 
 
Фитоценозите на разглежданата асоциациа са разпространени в НП Пирин на предимно 
по-сенчести изложения на полегати и умерено стръмни наклони. Почвата е кафява 
горска и планинско-горско тъмноцветна. Дървесния етаж е доминиран от белия бор с 
значителното участие на елата и смърча, които формират добре изявен втори и трети 
етажи. Склопеността е сравнително висока 0.5-0.7 (0.8).Общото покритие на тревния 
синузий е около 60-70%. Доминант в него е черната боровинка с покритие от около 40-
50% и съдоминант горската светлика с покритие около 20-30%. Доминантите са ясно 
обособени в различни групи и по този начин синузия има подчертан мозаечен характер. 
В синузия участват и други мезофилни видове, като белезникавата светлика (Luzula  
luzoloides ), заешки киселец (Oxalis acetosella ) и др. Запаса от плодове варира в 
границите 10.1 - 15.5 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
H. Pinus sylvestris + Pinus peuce + Abies alba – Vaccinium myrtillus 
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Тази асоциация не е особенно разпространена в границите на НП Пирин. Фитоценозите 
на асоциацията се срещат в горния пояс  на разпространението  на белия бор на 
сенчести месторастения. Почвата в повечето случаи е планинско-горско тъмноцнетна, 
средно дълбока до дълбока, наклоните са полегати, формите на мезо и мирко релефа са 
предимно плоски или вдлъбнати. Склопеността както и в предходните фитоценози е 
сравнително висока 0,5-0,7. Дървестния етаж е разновъзрастен доминиран от белия бор 
с формиран втори етаж от елата, бялата мура е отделена в добре изразени групи. 
Общото покритие на тревната покривка е до  50%, доминирано от черната боровинка 
(до 40%). Незночително е участието на други мезофилни видове като горската светлика 
и заешкият киселец. На петна се среща и Moeringia  pendula. Запаса от плодове варира в 
границите 12.8 - 24.7 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
  
 
 
СЪОБЩЕСТВА НА ОБИКНОВЕННИЯ СМЪРЧ С УЧАСТИЕТО НА ЧЕРНАТА 
БОРОВИНКА 
 
A. Picea  abies – Vaccinium myrtillus 
 
Това са чисти фитоценози на смърча разпространени в парка.  Среща се на различни 
изложения, но предимно със северна компонента, на наклонени терени при надморски 
височини от 1600-1800 м. Мезорелефът е представен предимно от плоски форми. 
Почвата е типична пленинско-горска тъмноцветна, среднодълбока до дълбока, свежа до 
влажна. Дървесния етаж е изграден от смърч с еденично участие на бял бор. 
Склопеността на насажденията се движи от 0,4 до 0,7. Дървесния етаж е изграден от 
различни по вързраст дървета с добър разстеж разположени неравномерно еденично 
или на групи като между тях се образуват малки просветлени места. Този неравномерен 
склоп обуславя мозаечно разпределение на храстовотревния етаж в хоризонтално 
направление. В  подлеса еденично се среща и малината (Rubus idaeus L. ).  
Тревно-храстовата покривка е неравномерно развита.  На просветлените петна образува 
плътни микрогрупировки, а под склопа на дърветата покривката липсва. Общо 
проективно покритие е в границите 50-70%, като основна част от него заема доминанта 
- до 50%. Участвуват както мезофилни (горската светлика, заешкия киселец), така и 
някои по светлолюбиви (вейника). Запаса от плодове варира в границите 9.2 - 28.8 
кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
B. Picea  abies – Luzula sylvatica – Vaccinium myrtillus 
 
Тази асоциация има по-ограничено  разпространение в зоната на смърча от предходната 
и се среща в същия пояс, но на наклонени до стръмни терени със северна компонента 
на изложение. Почвата е планинско-горска тъмноцветна, среднодълбока и свежа. 
Дървестния етаж е изграден от смърча с  инцидентно участие на белия бор.  Възрастта е 
около 100 години, а склопеността 0,5-0,6. Дървестния и тревния синузий подобно на 
предходната  асоциация са с мозаечен строеж. Общото покритие е 40-60%. Покритието 
на основния доминанти - горската светлика и черната боровинка е в рамките на 20-30%. 
Запаса от плодове варира в границите 7.9 - 23.1 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 
1300 - 1600 кг/ха 
 
 
С. Picea   abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus 
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Тази асоциация е формирана от формации на смърча и белия бор на сравнително по-
припечни от предходните изложения. Наклоните са полегати до стръмни. Почвата е 
планинско-горска тъмноцветна, суха до свежа. Дървестния етаж е с неравномерна 
структура изграден почти поравно от смърча и белия бор. Склопеността се движи в 
границите 0,4-0,5. Възрастта е около 100 години. Често се наблюдават следи от 
предишни горски пожари. Формиран е и втори етаж от дървета предимно от смърча с 
еденично участие в него на елата. Общото покритие е 40-60%, доминант е черната 
боровинка с покритие около 50%. Запаса от плодове варира в границите 28.8 - 34.9 
кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1700 - 1800 кг/ха 
 
 
D. Picea abies + Pinus sylvestris + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
 
Формациите на тази асоциация граничат със съобществата на бялата мура. Надморската 
височина е над 2000 м.  Почвите са планинско-горски тъмноцветни, среднодълбоки, 
сухи до свежи. Склопеността е 0,4-0,5. Синузия е формиран от отделни групи дървета, 
като в тях преобладават тези на смърча. Формирани са множество продветлени петна 
заети от групировките на черната боровинка. Общо покритие е около 50-60%, а това на 
черната боровинка - 40-50%. В тревния синузий участват още вейника (Calamagrostis 
arundinacea), горската ягода (Fragaria vesca), петнистия кантарион (Hipericum 
maculatum) и др. Запаса от плодове варира в границите 23.8 - 29.6 кг/ха.  Запаса от 
листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
E. Picea abies + Pinus sylvestris +Picea  abies  – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica  
 
В  състава на дървестния етаж на тази асоциация преобладава смърча, което е указател 
за промяна във влажността и хранителния потенциал на хабитатите, заети от тях в 
сравнение с асоциациите на белия бор.  Както бе подчертано по-горе, смърчът в 
значително по-голяма степен от останалите видове от дървестния етаж оказва влияние 
върху фитоценотичната среда под склопа, което пряко влияе върху тревно-храстовия 
синузий. Почвата е планинско-горска тъмноцветна с добре развит хумусен хоризонт и 
мъртва горска постилка. Фитоценозите на тази асоциация са разположени върху плоски 
форми на мезорелефа, върху предимно сенчести изложения и полегати до стръмни 
наклони. Тревния синузий е разположен мозаечно, като по-голяма плътност има върху 
просветлените участъци. Доминант е черната боровинка, която плодоноси добре върху 
просветлените участъци и почти не формира плодове под склопа на смърчовите 
дървета, където съдоминанта лузула максима я конкурира. Черната боровинка е с добре 
оформени стъбла и достига на височина 20-45 см. Запаса от плодове варира в границите 
15.1 - 25.2 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
F. Picea  abies + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите на тази асоциация се разположени на по-висока надморска височина в 
сравнение с предходните и граничат с фитоценозите на бялата мура. В  дървестния 
етаж преобладава смърча, но участието на бялата мура е занчително. Тези два вида 
формират групи ясно разграничени помежду си като между тях са разположени 
групировките на черната боровинка. Склопеността е ниска - 0,3-0,4, изложенията са 
сенчести, почвите са планинско горски тъмноцветни. Освен в просветлените участъци 
черната боровинка формира микрогрупировки и под склопа на дърветата, които са с 
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добра жизненост, но почти не плодоносят. Запаса от плодове варира в границите 17.8 - 
21.3 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1200 - 1500 кг/ха 
 
 
G. Picea abies + Pinus peuce + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica. 
 
За разлика от предходната асоцияция в тази асоциация е формиран по-висок(по голям) 
склоп. В дървестния етаж участие има и белия бор като съдоминант. Условията на 
местообитание са сходни с тези на предишната асоциация. Склопеността е 0,4-0,5, като 
също са формирани отделни групи образуващи дървестния етаж. Черната боровинка 
има добро плодоносене само в просветлените участъци. Стъблата във всички участъци 
са жизнени и добре развити. Запаса от плодове варира в границите 12.2 - 18.1 кг/ха.  
Запаса от листа е в границите 1200 - 1400 кг/ха 
 
 
H. Picea  abies + Pinus peuce – Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите от тази асоциация имат по-ограничено разпространение в границите на 
парка. Срещат се в най-горния пояс на смърча над 1800-2000 м.н.в. ,разположени на 
склонове с различни изложения върху изпъкнали или плоски форми на релефа. Почвата 
е планинско-горска тъмноцветна, средно дълбока, свежа. В състава на дървестния етаж 
участват смърча и бялата мура (на отделни групи). Разпределението на дървестния етаж 
е неравномерно по височина с групово и гнездово разположение. В  групите участват 
дървета с различна възраст, което придава на склопа стъпаловидан характер. 
Склопеността се движи в грениците 0,4-0,5, като между групите се наблюдават  
просветлени места в които се настанява хвойната, която формира етаж на височина 0,5-
1 м. с покритие 30 до 70% и много добра жизненост. Има добре развита покривка от 
мъх. Черната боровинка е разположена межу хвойновите храсти, плодоноси добре, но в 
тази асоциация на практика е затруднено събирането на нейните плодове. Запаса от 
плодове варира в границите 8.7 - 11.1 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 
кг/ха 
 
А.  Abies alba + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus 
 
Всички асоциации на елата имат ограничено разпространено ограничение в парка. 
Фитоценозите на тази асоциация са също слабо разпространени, предимно в пояса на 
белия бор. Почвата е кафява горска, тъмна, свежа, среднодъблока и богата. Дървестния 
етаж е формиран от елата с участието на белия бор. Склопеността е 0,5-0,6 (0,7). 
Дърветата са разположени еденично и рядко образуват по-плътни групи. Изложенията 
са сенчести. Формите на мезорелефа са плоски или изпъкнали. Черната боровинка 
плодоноси добре и стъблата и са добре развити. Общото покритие е 40-60%. Черната 
боровинка е с покритие 30 до 50%. На някои просветлени участъци формира по-плътни 
и добре развити микрогрупировки. Запаса от плодове варира в границите 15.1 - 19.0 
кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
В. Abies alba + Picea abies – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica 
 
Фитоценозите на тази асоциация имат сравнително ограничено разпространение в 
границите на парка. Срещат се предимно на плоски и вдлъбнати форми на релефа в 
пояса 1300-1500 м. Почвата е кафява горска, средно дълбока и богата.  Дървестния етаж 
е формиран от елата с участието на смърча (2-3 десети) и еденични бял борови дървета.  
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Склопеността е сравнително висока 0,6-0,8. Тревно храстовия синузий е добре развит с 
подчертан мезофилен характер. Общо покритие е в границите 20-50%. Доминант е 
черната боровинка, която има добре развити събла, но слабо плодоносене. Съдобинант 
е горската светлика с участието на заешкия киселец, веника и др. Запаса от плодове 
варира в границите 7.2 - 19.9 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
 
С. Abies alba + Picea  abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus – Calamagrostis 
arundinacea 
 
Условията на разтеж при които са разпространени тези фитоценози са сходни на 
условията в предходните две асоциации. Склопеността е в рамките на 0,5-0,7. 
Дърветата не образуват групи. Склопа е сравнително равномерен с малко просветлени 
участъци. На тези участъци доминира вейника. Черната боровинка е равномерно 
разпределена под склопа с добра жизненост, но много слабо плодоносене. Общото 
покритие е 20-50%, участват и някои по-сухоустойчиви видове като - мишите уши ( ), 
баденолистнана млечка (Euphorbia amigdaloides), и др. Запаса от плодове варира в 
границите 3.2 - 9.1 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 1200 - 1400 кг/ха 
 
 
D. Abies alba + Picea abies + Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите на тази асоциация са разпространени в горната граница на пояса на елата 
и граничат с тези на смърча и бялата мура. Почвата е кафява-горса и планинско-горска 
тъмноцветна, свежа, среднодълбока и богата. Изложенията са сенчести. Дървестният 
етаж е формиран от ела, но в него се наблюдават отделни групи от бял мурови дървета. 
Смърча формира добре изразен втори етаж с елата, а на места също образува групи. В  
просветлените участъци доминант е черната боровинка, която има добра жизненост и 
плодоноси сравнително добре. Запаса от плодове варира в границите 17.4 - 29.6 кг/ха.  
Запаса от листа е в границите 1300 - 1500 кг/ха 
 
СЪОБЩЕСТВА НА БЯЛАТА МУРА С УЧАСТИЕТО НА ЧЕРНАТА 
БОРОВИНКА 
 
Група едновидови асоциации с едификатор бялата мура 
 
В  тази група асоциации участват фитоценози с едификатор бялата мура и доминант 
черната боровинка. Различните асоциации се различават по характера на тревния 
синузий, който в повечето случаи е доминиран от черната боровинка и в зависимост от 
микроклиматичните условия формира различен състав.  Тези асоциации са широко 
разпространение в границите на НП Пирин. Разположени са на склонове с големи 
наклони - 15-300, склопеността варира от 0,3 при по-високите надморски височини до 
0,5 (0,6) в пояса на бялата мура. В повечето от фитоценозите на тези асоциации тревния 
синузий е неравномерно разпределен по площа, особенно при по-високите надморски 
височини. Общото покритие е около 40-60% и във всички случаи доминира черната 
боровинка. В  асоциацията Pinus peuce – Vaccinium myrtillus – Luzula  luzuloides – 
Moehringia  pendula  съдоминанти са мезофилни видове поради предимно северните 
изложения, дълбоките и богати почви, сравнително високата склопеност на дървестния 
етаж и музаечния характер на тревната покривка. В  асоциацията Pinus peuce – 
Vaccinium myrtillus – Calamagrostis arundinacea съдоминант е веника поради ясно 
изразения групов строеж на дървестния етаж, формираните множество просветлени 
участъци и по-припечните изложения.  Продуктивността и запасът от плодове на 
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черната боровинка са сравнително ниски (във всички асоциации), а продуктивността и 
запасът от листа (предимно в асоциации А и С) са високи поради добре развитите 
индивиди и множество групи от черна боровинка развити в по-просветлените участъци. 
Запаса от плодове варира в границите 5.1 - 11.3 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 
1700 - 1900 кг/ха 
В  тази група влизат асоциациите:  
 
А. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus 
В. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus – Luzula luzuloides – Moehringia pendula  
Pinus peuce – Moehringia pendula (Calamagrostis + Vaccinium)??? 
С.  Pinus peuce – Vaccinium myrtillus – Calamagrostis arundinacea  
D. Pinus peuce – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica  
 
Група асоциации  
 
Е. Pinus peuce + Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea – Vaccinium myrtillus 
F. Pinus peuce + Pinus sylvestris + Picea abies – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica 
G. Pinus peuce + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica 
 
Това са асоцияции на бялата мура с белия бор и еденично  участие на смърч.  Групата 
има по-ограничено разпространение от предходната. Фитоценозата на тези асоциации 
са разположени в долната част на бялмуровия пояс. Характерно за тези асоциации е, че 
върпеки ниската склопеност дървестния етаж образува почти равномерен склоп. 
Склопеността е в рамките на 0,4-0,6. Тревната покривка е неравномерно разпределена 
по площта особенно когато е по-голямо участието на смърчовите дървета в асоциация 
F. Във всички случаи доминира черната боровинка, като на припечните изложения е 
изместена до голяма степен от вейника (асоциация Е). Тази група асоциации имат 
добро до средно висока продуктивност по отношение на плодовете, но нисък запас. 
Индивидите на черната боровинка са добре развити със добра продуктивност от листа.  
Запаса от плодове варира в границите 15.7 - 21.9 кг/ха.  Запаса от листа е в границите 
1500 - 1700 кг/ха 
 
Група асоциации: 
 
H. Pinus peuce + Picea  abies – Vaccinium myrtillus 
I. Pinus peuce + Picea  abies – Vaccinium myrtillus – зелени мъхове 
M.Pinus peuce + Picea abies – Calamagrostis arundinacea – Vaccinium myrtillus 
N. Pinus peuce + Picea  abies – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica 
O. Pinus peuce + Picea  abies + Abies alba – Vaccinium myrtillus 
P. Pinus peuce + Picea abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus – Luzula luzuloides 
R. Pinus peuce + Picea  abies + Pinus sylvestris – Vaccinium myrtillus – Poa nemoralis 
S. Pinus peuce + Picea  abies – Vaccinium myrtillus – Hyloconyum splendens  
 
Това са разпространени асоциации в района на парка, формирани са при различни 
условия  на мезо и микрорелефа на стръмни наклони в средната част на бялмуровия 
пояс.  Характерна особеност при всички е че дървестния етаж има групов строеж, а в 
почти всички случаи е формиран и втори етаж от смърча. Характерно е също наличието 
на дървета от почти всички класове на вързраст и множеството просветлени участъци. 
Средната склопеност най-често е 0,4-0,6. Тревния синузий е неравномерно разпределен 
по площа. Общото покритие достига 40-60%. Доминира черната боровинка с около 30-
40%. 
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На припечните изложения са разположени асоциациите на бялата мура и смърча с 
участието на бял бор (асоциации Р и R), които се отличават с добра продуктивност от 
плодове и листа (за плодове е 19.9 - 25.7 кг/ха и 1500 - 1700 кг/ха за листата) 
На сенчестите изложения са разположени асоциациите на бялата мура и смърча с 
незначително участие на други дървестни видове (асоциациите H, I, N и S).  Това са 
асоциации с по-висока склопеност 0,6, по-високо участие на смърча в дървестния етаж 
и добре развита мъхова покривка. Продуктивността от плодове (7.9 - 11.3 кг/ха) е по-
ниска в сравнение с предходната група (Р, R) поради по-неблагоприятните условия за 
цъфтеж и опрашване на цветовете. Продуктивността от листа е сравнително висока ( 
1500 - 1700 кг/ха) Останалите асоциации от тази група (М и О) са разпространени при 
различни изложения. Асоциацията М се характеризира с по-неравномерното 
разположение на дърветата в дървестния синузий, като във всички случаи те образуват 
ясно разграничени една от друга групи. В този случай участието на вейника в тревния 
синузий е заначително. При асоциацията О елата формира ясно изразен трети етаж 
поради виското си възобновяване и в този случай имаме групов строеж на дървестния 
етаж.  
Продуктивността от плодове на тези две асоциации е висока за асоциациите на бялата 
мура (за плодове е 17.3 - 31.9 кг/ха и 1500 - 1700 кг/ха за листата) 
 
 
Pinus peuce + Fagus sylvatica – Vaccinium myrtillus – Luzula luzuloides 
 
Фитоценоците на тази асоциация рядко разпространени в границите на парка.  
Характерно за тях е, че се намират в най-долният пояс на бялата мура и имат 
непрекъснат строеж на дървестния синузий, дърветата се еденични. В  дървестния етаж 
участвува и елата, но с незначителен процент. Склопеността е висока 0,6 (0,7). 
Продуктивността от плодове е ниска, продуктивността от листа също не е висока (за 
плодове е 1.8 - 5.2 кг/ха и 700 - 900 кг/ха за листата) 
 
 
Pinus peuce – Pinus mugo – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите на тази асоциация са разположени в най-горния пояс на бялата мура, по 
границите на пояса на клека. Характеризира се с неравномернен строеж на дървестния 
етаж. Групите на бялата мура и клека са ясно разграничени едана от друга. Черната 
боровинка е разположевна в клековите групи или по перваза им. Малко са 
самостоятелните групи на черната боровинка. За продуктивност от плодове може да се 
говори само за групите на черната боровинка извън клека. В  този случай 
продуктивността е ниска. Запаса от плодове варира в границите 3.2 - 14.4 кг/ха.  Запаса 
от листа е в границите 1500 - 1700 кг/ха 
 
T. Pinus peuce + Pinus mugo – Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus 
U. Pinus peuce – Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus 
W. Pinus peuce – Juniperus sibirica – Calamagrostis arundinacea – Vaccinium myrtillus 
 
Тези асоциации са разпространени в горния пояс на бялата мура във всички паркови 
участъци. Строежа на дървестния етаж и при трите асоциации е неравномерен изграден 
от групите на бялата мура.  Микрогрупировките на черната боровинка са разположени 
по перваза на групите на смриката или клека на места формират  и самостоятелни 
групи. Поради неблагоприятните климатични условия и късния цъфтеж практически не 
може да се говори за стопанска продуктивност от плодове, поради затрудненото им 
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събиране. Запаса от плодове варира в границите 1.1 - 3.9 кг/ха.  Запаса от листа е в 
границите 700 - 900 кг/ха 
 
Pinus peuce - Vaccinium myrthillus + Festuca  valida  ??? 
 
Група асоциации на клека с участието на черната боровинка 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus 
Pinus mugo – Juniperus sibirica + Vaccinium myrtillus 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum  
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica – листни мъхове 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – зелени мъхове 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus  и Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – зелени мъхове 
 
Тези две асоциации са най-широко разпрозстранените асоциации на клека с участието 
на черна боровинка в клековия пояс. Различават се по това, че втората асоциация се 
среща предимно на сенчести и влажни хабитати и по полегати форми на мезорелефа. 
Едификаторния етаж е изграден от плътни клекови групи в които са разположени 
микрогрупировките на черната боровинка. В този случай черната боровинка няма 
стопанско заначение поради ниската продуктивност от плодове и невъзможността да се 
събират листата.  Запаса от листа е в границите 1100 - 1200 кг/ха 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica – листни мъхове 
 
Фитоценозите на тази асоцация също се срещат на сенчести изложения, влажни 
хабитати и не много стръмни форми на мезорелефа. За разлика от предходните две 
асоциации в този случай макар и рядко черната боровинка формира малки, отделни 
микрогрупировки извън клековите групи. Тази асоциация също няма стопанско 
значение. Запаса от листа е в границите 1100 - 1200 кг/ха 
 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum  
 
Тази асоциация се среща на сенчести, стръмни наклони. Характерно за нея е че клека не 
образува равномерен синузии на едификаторния етаж и е разположен на отделни групи. 
Между групите са формирани отделни добре обособени микрогрупировки на черната и 
синята боровинки. Тази асоциация е без стопанско значение поради много стръмните 
наклони и затрудненото събиране на плодове и листа.  
 
Pinus mugo – Juniperus sibirica + Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите на асоциацията са разположени на по-сухи, не много влажни, сенчести 
или рядко припечни склонове. Трите основни вида участвуващи в асоциацията 
образуват отделни групировки, като черната боровинка се среща и по перваза на клека 
и смриката.  В  някои случаи едификаторния синузий има непрекъснат характер при 
което черната боровинка е разположена по перваза. Асоциацията няма стопанско 
значение по отношение на черната боровинка поради невъзможността да се събират 
суровините. 
 
Група асоциации на смриката с участието на черната боровинка 
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Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus 
Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus – Lerchenfeldia flexuosa 
Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus – Vaccinium uliginosum  
Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus – Festuca valida 
 
Тези асоциации са разпространени във всички паркови участъци в субалпийстата част. 
Хвойната е едификатор с покритие 60-70%. Черната боровинка се разполага под 
групите на хвойната и по нейната периферия. Извън групите на хвойната има добре 
развит чим, образуван най-често от картъла. Тези асоциации са без стопанско значение 
по отношение на черната боровинка поради много малкото й плодоносене и 
затрудненото й събиране на листата. 
 
СЪОБШЕСТВА С  ЕДИФИКАТОР ЧЕРНАТА БОРОВИНКА 
 
Vaccinium myrtillus – Bruckenthalia  spiculifolia 
 
 
Euprasia  sp.  diversa 
 
Група асоциации с участието на очанката (Euprasia  sp.  diversa) 
 
Очанката е едногодишно дребно растение, светлолюбив мезофит или ксеромезофит. 
Суровина са надземните части. Поради голямата си екологична пластичност вида се 
срещта (като асектатор), както в тревни, така и в храстови съобщества с не висока 
плътност. Разпространена е на  леко рудерализирани в следствие на пашата терени с 
полегат до умерено стръмен наклон. По големи запаси има в района на парков участък 
Сандански в долната част на Камеишки, Мозговишки (около Езерник), Поленски и 
Главанишки циркуси. 
 
Асоциации на гъжвата с участие на очанка 
 
Sesleria comosa – Nardus stricta 
Sesleria comosa  
 
Фитоценозите на тези две асоциации се срещат предимно на сухи склонове, натоварени 
с умерено интензивна паша.  Групировките на вида заемат до 70% от площа на 
фитоценозите. Запаса от надземна фитомаса е около 0.05 - 0.09 кг/ха. 
 
Асоциации на картъла с участие на очанка 
 
Nardus stricta  
Nardus stricta  - Festuca  aireoides 
 
Това са на разпространените фитоценози с участието на очанката в границите на парка. 
Очанката заема до 50% от площа на находищата. Запаса от надземна фитомаса е около 
0.03 - 0.07 кг/ха. 
 
 Асоциации на смриката с участие на очанка 
 
Juniperus sibirica  - Nardus stricta 
Juniperus sibirica  - Festuca  nigrescens + Agrostis capilaris + Nardus stricta 
Juniperus sibirica  - Sesleria  comosa 
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Също разпространени съобщества с участие на очанката. В  този случай очанката заема 
по малко от 50% от площа на фитоценозите. Продуктивността е ниска. 
 
Асоциации на мощната власатка с участие на очанка 
 
Festuca  valida – Nardus stricta 
Festuca  valida – Potentilla  ternata +Primula minima 
 
В  тези фитоценози очанката се среща сравниетлно рядко и заема по малко от 50% от 
площа им. 
 
Асоциации на обикновенната полевица с участие на очанка 
 
Agrostis capillaris - Nardus stricta 
 
Участието на очанката е много рядко и заема незначителна площ. 
 
Асоциации на клека с участие на очанка 
 
Pinus mugo - Juniperus sibirica  - Nardus stricta 
Pinus mugo - Juniperus sibirica  - Vaccinium myrthillus 
 
Установени за района на цирцус Полените. 
 
Асоциации на скалната полевица с участие на очанка 
 
Agrostis rupestris – Sesleria  comosa 
 
В  петната между скалната полевица. 
 
Асоциации с участие на мащерката 
 
Festuca valida – Nardus stricta 
Agrostis capillaris - Nardus stricta 
Agrostis capillaris - Festuca heterophylla 
Festuca riloensis - Agrostis rupestris + Sesleria comosa 
Sesleria comosa – Nardus stricta + Agrostis rupestris 
Nardus stricta 
Nardus stricta – Festuca airoides 
Nardus stricta – Agrostis rupestris 
Nardus stricta  - Festuca  nigrescens 
Juniperus sibirica – Vaccinium myrtillus 
Juniperus sibirica -  Nardus stricta 
Juniperus sibirica – Sesleria comosa 
..... 
 
Егречни съобщества 
 
Егречните съобщества на територията на парка са формирани с участието на два вида 
лечебни растения, които могат да имат стопанско значение. 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Алпииски лапад (Rumex alpinus) 
 
Това е многогодишно тревисто растение с дебело многоглавесто коренище.  Суровина 
са коренищата с корените.  Средната площ заета от групировките на вида в егречните 
съобщества се колебае между 50 - 70 (90)% от общата площ.  Средната продуктивност 
се колебае между 0.5 до 1.2 кг коренища от метър квадратен. 
 
Панонски лопен (Verbascum longifolium ssp panosum) 
 
По отношение на венчелистчетата, които представляват суровината от панонския лопен 
егречните съобщества се разделят на две групи: 
1. с висока продуктивност  - средната площ заета от групироките на вида е около 50% 
от площа на находището.  Продуктивността от суровина е в рамките на 0.01 - 0.02 кг/м2  
2. с ниска продуктивност - средната площ заета от групироките на вида е значително 
под  50% от площа на находището.  
 
Чувен (Chenopodium bonus-henricus) 
 
Локализиран с по висока срещаемост в едно егречно съобщество около Бяла река.При 
този вид суровина са коренищата. Площа на егречното съобщество е около 0.3 ха с 
около 300 индивида. Средната продуктивност в случая е около 0.5 гр.  сухи коренища 
на метър квадратен. 
 
Съобщества с участието на защитени лечебни растения 
 
Gentiana  punctata 
 
Група асоциации с участието на петнистата тинтява (Gentiana  punctata)  
 
 
Петнистата тинтява е защитено от закона лечебно растение включено в Червената книга 
на България. 
 
Среща се в съобщества на Pinus mugo - Vaccinium myrthillus  в районите на х.  Безбог, 
северните склонове на в.  Зъбът, в подножието на Кремески езера, в клекови 
съобщества с участието на черна боровинка около река Мозговица, по северните 
склонове в района на в. Каменица, по северните склонове на Кози рид, Мозговишки 
рид, Превалски чукар, района на в.  Синаница иа др.  Установени са нарушениуа от 
бракониери под Кременски езера. 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите на тази асоциация са широко разпростарнени в границите на парка.  
Срещат се на полегати до стръмни наклони и образуват плътна структура на дървесния 
синузии.  Почвите са сравнитено дълбоки за условията на клековия пояс.  Изложенията 
са предимно сенчести до влажни.  Групировките на петнистата тинтява са мозаечно 
разположени в клековите групи с 3-20 издънки. 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum   
Pinus mugo – Vaccinium uliginosum  
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Тези фитоценози се срещат на сенчести и каменливи хабитати на северни изложения. 
Едификаторния синузии е образуван от клековите групи.  Черната и синята боровинки 
образуват самостоятелни микрогрупировки. Издънките на тинтявата са свързани с 
клековите групи.  В  този случай тинтявата образува групи с 8 - 40 издънки с добра 
жизненост, който имат предимно евгетативен произход. 
 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – Luzula sylvatica – листни мъхове 
Pinus mugo – Vaccinium myrtillus – зелени мъхове 
Pinus peuce – Pinus mugo – Vaccinium myrtillus 
 
Фитоценозите на тези три асоциации се срещат на по полегати форми на мезорелефа на 
свежи до влажни хабитати.  Издънките на петнистата тинтява образуват групировки с 
издънки до 50-80 броя.  Те са добре развити с много добра жизненос.  Основно 
разпространени в Мозговишки и Поленски циркуси на парков участък “Каменица” 
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Зони на разпространение на лечебните растения 
 
Могат да бъдат очертани няколко зони на разпространение на лечебните 
растения: 
 
1. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, 
край пътищата и други открити площи около долната граница на парка 
над населените центрове Банско, Разлог и Добринище. 
2.  Горски съобщества в пояса на бука 
3.  Тревни съобщества в горски поляни в поясите на бука и иглолистните. 
4.  Горски съобщества в иглолистния пояс. 
4.1 Във формациите  на белия бор, черния бор и черната мура. 
4.2 Във формациите на смърча и елата. 
4.3 Във формациите на бялата мура. 
5.  Горски съобщества в пояса на клека. 
6.  Тревни съобщества в пояса на сибирската хвойна. 
7.  Тревни съобщества в субалпииските и алпииските пасища. 
8.  Интразонални крайречни или мочурливи съобщества. 
9.  Интразонални егречни съобщества. 
10. Интразонални скални съобщества. 
 
 
1. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, 
край пътищата и други открити площи около долната граница на парка 
над населените центрове (Банско, Разлог и Добринище). (Приложение 4) 
 
В  тази зона са разпространени най много на брой лечебни растения общо 101 вида или 
56% от всички видове в парка. Голяма част от тези видове се срещат из цялата страна, 
други се използват много рядко в народната медицина и фитотерапията. Масовите 
видове са червената детелина, белия равнец, паричката, киселия трън, полския 
ветрогон, багрилната жълтуга, мащерката. Защитен вид в тази зона е снежното кокиче 
(Galanthus nivalis L.). Популярни видове, които масово се събират от местното 
население и туристите и към които от години има траен интерес от страна на 
заготвителите в тази зона са гръмотрън (Ononis spinosa  complex ), червен кантарион 
(Centaurium erythraea  Rafin. ), жълт кантарион (Hipericum perforatum L.), маточина 
(Mellisa officinalis L.), жаблек (Galega  officinalis L.), риган (Origanum vulgare L.  ssp.  
vulgare), мащерка (Thymus sp. diversa ), теснолист живовлек (Рlantago lanceolata  L. ), 
обикновенна иглика (Primula  veris L.), камшик (Agrimonia  eupatoria L.),  шипка (Rosa  
canina  complex), глог  (Crataegus monogina  Jasq. ),  горска  ягода (Fragaria  vesca  L.) 
кисел трън (Berberis vulgaris L.) и др.  Тази зона е поставена под най силен натиск от 
страна на заготвителите на лечебни растения и суровини.  Видовете под ограничителен 
режим на ползване са 3 вида.  От видовете невключени в различните консервационни 
режими за защита на генетичните ресурси с локално за парка значение предлагаме 
червения кантарион (Centaurium erythraea  Rafin. ) и обикновения риган (Origanum 
vulgare L.  ssp.  vulgare).  Тази мярка предлагаме да бъде предприета поради засиления 
антропогенен натиск върху находищата на тези видове в парка и в останалите части на 
страната. 
 
2.  Горски съобщества в пояса на бука. 
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Установени са  общо 42 вида характерни за тази зона или 23% от всички видове 
установени в парка. (Приложение 4).  Горските съобщества в пояса на бука по 
отношение на лечебните растения се характеризират с това че в тази зона се срещат 
наколко вида представени на сравнително по големи площи.  Това са доминантите и 
съдоминанти в тези съобщества като, дебрянката (Sanicula  europaea L.), лазаркинята 
(Gallium odoratum (L.) Scop.), обикновения здравец (Geranium macrorrhizum L.), 
мъжката папрат (Driopteris filix-mas (L.) Schot.) и др.  В тази зона се срещат и видове 
характерни само за този тип мезовилни гори, като лудото биле (Atropa  belladonna  L.), 
волския език (Philitis scolopendriun (L.) Neum.), мечия лук (Allium ursinum L.), 
копитника (Asarum europaeum L.), горската тинтява (Gentiana  asclepiadea  L. ) и др. От 
видовете включени в червената книга на България в тази зона се среща лудото биле 
(Atropa  belladonna). Защитени от закона лечебни видове не са установени .  Видовете 
под специален режим на стопанисване са 7 и по своите екологични изисквания са 
видове характерни само за този тип гори. (Приложение 4) 
В  тази зона е необходимо да бъдат установени детайлно всички месторастения на 
видовете лудо биле, копитник и мечи лук, намираши се по ограничителен режим на 
ползване. В  направената от нас инвентаризация бяха установени недостатъчно на брой 
находища на тези видове за потдържане на нормално естествено възобновяване.  
Видове обект на защита на генетичните ресурси с национално значение по наше мнение 
няма, а с локално значение може да се приемат видовете невключени в други защитни 
мерки: 
Gentiana  asclepiadea 
Geranium macrorrhizum L. 
Arum maculatum L. 
Asarum europaeum l. 
Allium ursinum L. 
Atropa  belladonna  L. 
 
3.  Тревни съобщества в горски поляни в поясите на бука и иглолистните. 
 
Установени са  общо 75 вида (41% от общия брой видове).  Характерни видове за тази 
зона са сибирската и обикновенната хвойна (Juniperus sibirica  L., Juniperus communis 
L.), същинското еньовче (Gallium verum L.), белия равнец (Achillea  millefolium complex), 
трицветната теменига (Viola  tricolor L.), жълтия (Hipericum perforatum L) и петнистия 
кантарион (Hipericum maculatum L.), теснолистния живовлек (Plantago lanceolata), 
горската ягода (Fragaria  vesca) и др.  (Приложение 4).В  тази зона са съсредоточени и 
най много на брой видове при който по наше мнение е възможен добив (Приложение 3 
и Приложение 4).  Два са видовете включени в червената книга на България. Защитен 
вид е жълтата тинтявя (Gentiana  lutea  L.) и шест вида са под специален режим на 
стопанисване. (Приложение 4). В  тази зона интерес представляват находищата на 
жълтата тинтява. Установени бяха находища: под най голямото Кременско езеро от два 
индивида в добро състояние; по пътеката от х. Каменица към бунгалата на БТС  
(Калинките) също два индивида с прекършени върхове; по пътеката от Казаните по 
пътеката към х.  Бъндерица 7 - 9 индивида в много добро състояние;под м.  Погледец 2-
3 индивида; в резервата Баюви дупки (м. Конярника) около изворите 5 индивида в 
отлично състояние.  По отношение на условията на местообитанията те могата най 
общо да се сведат до два типа: 
1.  Открити влажни ливади (богати горско-ливадни почви) между хвойната. 
2.  В  долната част на умерено влажни улей. 
Неблагоприятните фактори за развитието на този вид са 3 а именно 
- Утъпкването на почвата в следствие на интензивна паша 
- Силното разрастване на хвойната (по скоро условен фактор) 
- Повреди от туристи и бракониерство 
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4.  Горски съобщества в иглолистния пояс. 
 
4.1 Във формациите  на белия бор, черния бор и черната мура. 
 
Основния ресурсен вид в тази зона е черната боровинка. В  тази зона черната боровинка 
реализира оптимума си от продуктивност от плодове. Със стопанско значение са още  
видовете офика (плодове) и орлова папрат. Установени са  общо 27 вида (15 %от общия 
брой видове).  Един вид е включен в Червената книга на България, два вида са под 
специален режим на ползване и два вида по наше мнение са сравнително редки за 
територията на парка (червената боровинка и момината сълза).  В  природозащитен 
аспект внимание според нас трябва да се обърне на следните видове: 
Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) - на територията на парка този вид 
има локално разпостранение само  въърху варовици около х. Яворов. Устрановени са 
три находища; по пътя х. Яворов - гр. Разлог в съобщество Pinus nigra - Sesleria  
coerulans + Festuca  pensesii на площ от около 2- 3 хектара в много добро състояние и 
добро вегетативно възобновяване; м. Погледец на върха около 2 m2 в лошо състояние 
без възобновяване; около вр. Баюви дупки 5 групи по  2 m2 в задоволително състояние 
със слабо вегетативно възобновяване. 
Момина сълза (Convalaria  majalis L.) - установени са около 200 m2 покрай пътя х. 
Яворов - гр. Разлог върху варовик.  
 
4.2 Във формациите на смърча и елата. 
 
Установени са 19 вида или 10 % от всички  установени видове. Със стопанско значение 
са видовете черна боровинка, обикновен здравец, офика, малина, заешки киселец и 
орлова папрат. Със специален режим на стопанисване са 4 вида (Приложение 4).  
 
4.3 Във формациите на бялата мура. 
 
Една от най големите по плош зони в парка с установени 16 вида лечебни растения или 
9% от всички видове. В  тази зона със стопанско значение са видовете черна боровинка, 
заешки киселец, обикновен здравец и малината. Видовете с природозащитен статус са 
два. 
 
 
5.  Горски съобщества в пояса на клека. 
 
В  тази зона са установени 12 вида лечебни растения (7%). Със стопанско значение са 
само листата на черната боровинка, тъй като в тази зона тя плодоноси рядко.  
Събирането на листа е технически трудно осъществимо.  В  природозащитен аспект 
внимание заслужава петнистата тинтява (Gentiana punctata L.).  Това е един от най 
разпостранените защитени видове на територията на парка. Този вид е установен в 
повечето високопланински циркуси. Установена е по северните склонове в подножието 
на влажни каменни сипей с висока почвена влажност в съобщества на Pinus mugo - 
Vaccinium myrthillus.  По висока концентрация на запасите е установена в Мозговишки 
циркус.  Всички популации са с много добро  вегетативно възобновяване. 
 
6.  Тревни съобщества в пояса на сибирската хвойна. 
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В тази  зона са установени 8 вида или 4% от всички установени видове. Със стопанско 
значение е само мащерката.  Не са установени видове с природозащитен статус. 
 
7.  Тревни съобщества в субалпииските и алпииските пасища пасища. 
 
В  тази зона са установени 16 вида или 9% от всички видове установени на територията 
на парка.  Със стопанско значение са мащерката и очанката. Един вид е включен в 
Червената книга на България, един е защитен и два са под специален режим на 
стопанисване.   Запасите на очанката със стопанско значение са  съсредоточени само в 
района на Главанишки циркус. В  природозащитен аспект внимание заслужават 
популациите на пиринската мащерка, установени около в. Вихрен  и Синаница. 
 
8.  Интарзонални крайречни или мочурливи съобщества. 
 
Общия брой на характерните видове за тази зона е 14 или 8% от всички видове 
установени в парка.  Със стопанско значение са видовете овчарка, подбел, блатняк, 
здравец и др.  В  природозащитен аспект внимание заслужават балканската пищялка и 
елшовидния зърнастец, които не е включен в природозащитни категории. Ние 
предлагаме да бъде вклучен в оъделна категория: 
“Видове обект на защита на генетичните ресурси” 
Това са видове с ограничено разпространение (4-6 флористични района) или локално 
разпространение (1-3 флористични района) (Хардалова и др., 1994). С национално 
значение са видовете с природозащитен статус, а с локално значение са видовете с 
ограничено разпространение. 
 
9.  Интарзонални егречни съобщества. 
 
Тези съобщества имат антропогенен характер и се намират в различен стадии на 
развитие на структуриране в зависимост от периода на деиствие на образуващия ги 
фактор.  В  тях са установени 11 вида (6%), всеки от които може да бъде обект на 
ползване. Основни ресурсни видове в тях са алпииския лапад и панонския лопен.  
Видове с природозащитен статус не са установени. 
 
10. Интразонални скални съобщества. 
 
В този ти съобщества са установени 14 вида лечебни растения или 8% от всички 
установени видове лечебни растения на територията на парка. Видове със стопанско 
значение в  тази зона няма. Три са видовете включени в Червената книга на България, 
два са защитените видове и три са под специален режим на стопанисване.  В тази зона 
особенно внимание заслужават популациите на златовърха (Rodiola  rosea L.). 
Установени са следните находища: около в.  Полежан, Кременски езера, в.  Острец, 
Каменищки, Главанишки, Мозговишки, Поленски циркуси, около Дългото езеро, около 
в.  Бутин.  Установена е в два типа месторастения: 
1.  По влажни северни склонове в каменните улеи 
2.  Около каменни грамади (Дългото езеро).   
Средния брой туфи е от 3 до 7, средния брой индивиди в  туфата е от 25 до 45.  
Основната част от находищата са трудно достъпни и далеч от туристическите 
маршрути. Вида е рядко разпостранен и тясно специализиран (привързан към точно 
определени хабитати). Размножаването е основно вегетативно, като бяха наблюдавани 
и единични семенни индивиди.  
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От направеното проучване на територията на парка ( Приложение 3) беше установено, 
че лечебните растения най-общо могат да бъдат групирани в няколко групи: 
 1. Видове широко разпространени в цялата страна и особенно около населените 
места, които рядко се събират на територията на парка.  
Това са голяма част от видовете около 70 %. Такива са например - Plantago sp., Tilia sp., 
Chelidonium majus, Achillea  sp. complex, Artemissia sp., Clematis vitalba, Coryllus sp. , 
Malva  sp.  и др.  Тези видове са подложени на много слаб антропогенен натиск на 
територията на парка поради липса на интерес от страна на ползвателите преработващи 
суровини. На територията на парка тези видове се събират предимно от туристи в 
малки  количества и се използват предимно в традиционната медицина и хомеопатията. 
 2.   Предимно горски видове разпространени както в горите на НП Пирин, така 
и във всички останали горски масиви на страната. Това са около 20 % от посочените по-
горе видове. Такива са типично горските характерни за широколистните мезофитни 
гори, копитник, дебрянка, лазаркиня, петнист змиярник, мечи лук, мъжка папрат и др.  
Или предимно горски характерни за иглолистните и смесените иглолистно-
широколистни гори като горската тинтява, мечото  грозде, исландски лишей, червени и 
черни боровинки, малина, къпина, сладка папрат и др.  Тези видове са подложени на 
умерен антропогенен натиск, тъй като освен територията на парка са сравнително често 
срещани видове в горите на цялата страна.  
 3.  Видове характерни за субалпийските части разпространени освен на 
територията на парка и във всички по-големи наши планини. Такива са например 
Thymus sp. diversa, Euphrasia  sp. diversa, Juniperus sibirica  и др.  Това са видове към 
които има подчертан интерес, тъй като на територията на парка формират сравнително 
големи по площ и компактни масиви. Тези виводове са подложени на умерен 
антропогенен натист. 
 4.   Видове характерни за  условията на парка, срещани сравнително по-рядко в 
останалите наши планини (предимно в националните  паркове Рила и Централен 
балкан).  Такива са почти всички видове поставени под ограничителен режим на 
ползване или с защитен статут.   
 5. Видове характерни за егречните съобщества. Това са предимно видовете 
алпийски лапад, чувен и панонски лопен. 
 На базата на оценката на потенциалните възможности на находищата  бяха 
обособени  следните групи: 
 1.  Видове под ограничителен режим на ползване. 
 2.  Видове с висока потенциална продуктивност формиращи компактни масиви 
на територията на парка.  Това са сибирската хвойна, черната боровинка, мащерката, 
лечебната иглика, очанката, жълтия и петнистия кантарион и видовете характерни за 
егречните съобщества. 
 3. Видове разпространени дифузно (необразуващи компактни масиви) на 
територията на парка. Това са видове като горския енчец, горската тинтява, 
обикновенния здравец, офиката, възлестото живениче,  лечебното великденче, дряна и 
др. 
 4.  Видове разпространени рядко или съсредоточени в една част на парка.  
Такива са видовете характерни за буковите гори като мечия лук, беладоната, или 
видове като дилянката, ригана, червеното омайниче и др. 
На базата на резултатите от проучванията считаме, че регулирано ползване на лечебни 
растения на територията на парка може да бъде разрешено само за видовете черна 
боровинка плодове и листа, сибирска хвойна плодове, мащерка стръкове, очанка 
стръкове, здравец листа, жълт и петнист кантарион стръкове, малина плодове, алпийски 
лапад коренища, панонски лопен венчелистчета, офика плодове, дрян плодове, липи 
цветове, горска ягода плодове, леска плодове и други посочени в Приложение 3. 
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Оценка на ползването на лечебните растения на територията на 
парка. 
 
Въпреки издадените разрешителни за ползване на лечебни растения на територията на 
парка не беше установено интензивно ползване на разрешените ресурси. Установено 
беше бракониерство на коренища от тинтява около Кременски езера.  Това се дължи на 
факта, че фирмите ползватели ползват разрешително за добиване на суровини от 
територията на парка но  не ги добиват в парка, а в други части на района и страната. 
Това е възможно поради несъвършенства в нормативната уредба регулираща 
ползването на тези ресурси. Установено беше ползване за лични нужди на плодовете на 
черната боровинка, леската, малината, капината, жълния кантарион, ригана, мащерката, 
и др. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
 
1. Уязвимост. 
 
1. Горски съобщества в границите на парка - средна. 
Почти  всички лечебни растения в горските съобщества са тревисти видове или дребни 
храсти. В този случай основни заплахи от естествен характер са промяната в 
структурата на горските съобщества. Основни причини за промяна са пожарите, 
лавините, ветровалите и бракониерските сечи.  Те имат локален характер на 
относително  малки площи. От друга страна промяна  в структурата на съобществата  
води до промяна във видовия състав на лечебните растения,  като техният брой в 
повечето случаи се увеличава с антропофитите, които  масово са  разпространени на 
територията на България около населените места. Това увеличение е за  сметка на 
характерните горски вдове които в повечето случаи са редки видове или съкращават 
ареала си в национален или европейски мащаб като например волския език, горската 
тинтява, мечия лук и други. Сериозни проблеми от подобен характер в рамките на НП 
Пирин към момента на изготвянето  на план за управнение  не са установени. 
 
2. Горски съобщества в прилежащите на парка територии - средна. 
В прилежащите на парка територии антропогенния натиск върху тези ресурси е много 
по-силен поради това, че голяма част от търсените от заготвителите суровини се 
намират в ниските части на планината и около населените  маста. В тези части са 
разпространени и някои по-редки видове като лудото биле, мечото грозде, червения 
кантарион, обикновенния риган и други. От друга страна, сериозен е проблема с 
незаконното добиване на дървесина от прилежащите паркови територии,  което води до 
нарушение структурата на съобществата и от там до промяна в условията на  
местообитанията и количеството на някои видове. Изключение е лудото биле, при 
което промяната в структурата на съобществата има благоприятно въздействие  върху  
неговото разпространение. 
Мерки:  
1. Охрана от страна на парковите служители в периферните зони на парковата 
територия, където се водят дърводобивни мероприятия и се намират  някои от 
находищата на мечото грозде, копитника, петнистия змиярник  и др. 
2. Търсене на обществена подкрепа  от страна на ДНП за решаване на проблемите с 
незаконния добив на дървесина и недървесни горски продукти.   
 
3. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 

пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове Банско, Разлог и Добринище - ниска. 

Основни заплахи от естествен характер по отношение състоянието и структурата на 
съобществата в които участвуват лечебните растения са  сукцесионните процеси на 
растителността и ерозията причинена от антропогенната дейност, като строежа на 
пътища и сграден фонд. 
 
4. Тревни съобщества в  поясите на бука и иглолистните - средна. 
Състоянието на тревните ценози в тази зона е относително добро. Антропогенния 
натиск върху тези съобщества е неособенно силен и  е съсредоточен върху видове с 
широко разпространение на територията на страната. Проблеми съществуват с няколко 
вида чиито запаси в национален мащаб са ниски или интересът към тях е много силен. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Такива са  обикновенната иглика,  снежното кокиче, гингера, златната пръчица, 
червения кантарион, ригана, жълтия кантарион и други.  
Мерки: 
1. Регламентиране на добива на суровините с въвеждането на норми на ползване  и 
ротация на добивите.  
2. Обучение на парковата охрана по отношение на консервационно значими лечебни 
видове подложени на антропогенен натиск и по прилагането на  законодателната рамка. 
3.  Работа от страна на  ДНП за повишаване на информираността на туристите и 
поведението им по отношение на лечебните растения  и гъби (макромицети) съгласно 
техните режими и статут. 
 
5. Тревни и храстови съобщества в пояса на сибирската хвойна, в 

субалпийските и алпийските пасища - средна.  
В тези зони разнообразието на лечебните растения е ниско и основния фактор влияещ 
върху тяхното състояние е пашата. Състоянието на тревните ценози в които участват 
лечебни растения в тази зона е относително добро. На определени участъци се 
наблюдава увеличаване на плътността на пашуващите  животни, което води до 
влошаване на  хидротермичния режим на почвата и влошаване на условията на 
местообитание на мащерката и очанката . 
Мерки: 
1. Въвеждане  на по-строг контрол върху плана  за пашата съгласно въведените норми 
за паша, ротация на пашата  и алпуване. 
6. Интразонални крайречни, мочурливи, егречни и скални съобщества - ниска. 
На  територията на парка тези съобщества не са подложени на съществен антропогенен 
натиск. 
 
2. Рядкост. 
  
1. Горски съобщества в границите на парка - средна. 
На територията на НП Пирин са разпространени някои  ендемични лечебни растения. 
Редки за територията на парка са и някои видове разпространени в останалите части на 
страната като червената боровинка, мечото грозде, европейския копитник и други. 
 
2.  Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 

пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове Банско, Разлог и Добринище - ниска. 

Състава на лечебните растения в тази зона  е представен от силно подвижни видове 
които имат добро естествено възобновяване въпреки силния антропогенен натиск върху 
някои видове. 
 
3. Тревни съобщества в  поясите на бука и иглолистните - ниска. 
В състава на тези тревни съобщества няма редки или защитени видове.Оносително 
редки за територията на парка са видовете снежно кокиче, момина сълза, салепи, 
лечебна дилянка и други. 
 
4. Тревни и храстови съобщества в пояса на сибирската хвойна, в 

субалпийските и алпийските пасища - средна. 
В състава на тези съобщества са включени някои защитени и редки за територията на 
парка и цялата страна видове, като жълтата тинтява, пиринската мащерка, синята 
тинтява и други. 
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5. Интразонални крайречни, мочурливи, егречни и скални съобщества - ниска. 
В състава на тези съобщества е включен ендемита балканска пищялка, и някои редки 
растения, като златовръха и в някои случаи жълтата тинтява. 
В групата на шапичето се включват някои балкански ендемити и субендемити. 
Популацията на шапичето не е подложена на антропогенен натиск. 
 
3. Естественост. 
 
1. Горски съобщества в границите на парка - висока. 
В границите на горските съобщества на бука и иглолистните лечебните растения са 
представени от автохтонни видове с широко или по-слабо разпространение у нас. Броя 
на антропофитите изполвани като лечебни растения е сравнително нисък. 
 
2. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 

пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове Банско, Разлог и Добринище  - средна. 

Лечебните растения са запазили естествения си характер в тази зона. 
 
3. Тревни съобщества в  поясите на бука и иглолистните - висока. 
В границите на тези съобщества са разпространени лечебни растения с местен 
характер, широко разпространени в цялата страна. 
 
4. Тревни и храстови съобщества в пояса на сибирската хвойна, в 

субалпийските и алпийските пасища - средна. 
В тази зона освен малкото на брой местни видове състава на лечебните растения силно 
е повлиян от формираните егречни съобщества. 
Мерки: 
1. Разрешение за ползване на видовете включени в егречните съобщества.   
 
5. Интразонални крайречни, мочурливи и скални съобщества - висока. 
В тези съобщества напълно е запазен естествения характер на 
растителността и в частност на лечебните растения.  
 
4. Типичност. 
 
1. Горски съобщества в границите на парка - висока. 
Лечебните растения представени в тези съобщества са типични за техния характер и 
условията на месторастете.  В границите на парка могат да бъдат съхранени с оглед 
опазването на техните генетични ресурси лечебни растения като лудо биле, мечо 
грозде, копитник, горска тинтява и други. 
 
2. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 

пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове (Банско, Разлог и Добринище. - висока 

Лечебните растения представени в тези съобщества са типични за техния характер и 
условията на месторастете. 
 
3. Тревни съобщества в  поясите на бука и иглолистните - висока. 
Лечебните растения представени в тези съобщества са типични за техния характер и 
условията на месторастете. 
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4. Тревни и храстови съобщества в пояса на сибирската хвойна, в 

субалпийските и алпийските пасища - висока. 
Лечебните растения представени в тези съобщества са типични за техния характер и 
условията на месторастете. 
 
5. Интразонални крайречни, мочурливи и скални съобщества - висока. 
Лечебните растения представени в тези съобщества са типични за техния характер и 
условията на месторастете. 
 
5. Размери 
 
1. Горски съобщества в границите на парка - висока. 
В границите на Националния парк се съхраняват едни от най-обширните естествени 
комплекси от черна боровинка в страната. Този вид заема най-голяма площ от всичките 
установени 182 вида.  Лечебните растения в горските комплекси като цяло са 
представени с достатъчно по размери площи, осигуряващи им естествено развитие, 
възобновяване и продуктивност.  
 
2. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 

пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове Банско, Разлог и Добринище. - средна. 

За територията на парка този тип площи в които са представени лечебни растения 
отговаря на техните потребности от развитие,  възобновяване и опазване.   
 
3. Тревни съобщества в  поясите на бука и иглолистните - висока. 
Размерите на тези площи са достатъчни за възобноваването,  развитието и опазването 
на  лечебните растения представени в тях. 
 
4. Тревни и храстови съобщества в пояса на сибирската хвойна, в 

субалпийските и алпийските пасища - висока. 
Този тип съобщества  заемат обширни територии във високата част на парка и 
резерватите. Количеството на заетите площи и установените режими в тях са 
достатъчна предпоставка за развитието, възобновяването и опазването на лечебните 
растения представени в тази зона.  
 
5. Интразонални крайречни  и мочурливи съобщества - средна.  
Размерите на този тип съобщества са достатъчни за развитието, възобновяването и 
опазването  на лечебните растения представени в тях.  
 
6. Скални съобщества - висока. 
Скалните растителни съобщества на територията на парка са най-многобройните и 
значителни по размери в национален мащаб. Напълно достатъчни са за 
възобновяването и опазването на лечебните растения представени в тях. 
 
6. Биологично разнообразие - висока. 
 
Установените лечебни растения са 182 вида. Видовото разнообразие във всички 
разглеждани зони е високо. Броят на консервационно значимите видове също е висок. 
НП Пирин е с високо биологично разнообразие от лечебни растения отнесено като цяло 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

към страната, останалите наши защитени територии и като цяло спрямо останалите 
наши планини. Ролята на парка за опазването и съхраняването на растителното 
многообразие от лечебни растения е висока и в европейско измерение. 
 
7. Стабилност и нестабилност.  
 
1. Горски съобщества в границите на парка. 
Горските растителни съобщества в които участвуват лечебни растения са в относително 
стабилно състояние. Лечебните растения са представени на площи осигоряващи им 
тяхното възобновяване и развитие и по този показател тяхната стабилност е 
сравнително висока. Лечебните растения представени в горските съобщества са 
повлияни единствено от някои екстремни природни фактори като  пожари, ветровали и 
лавини. Подложените на тези фактори иглолистни гори са с по-ниско разнообразия от 
лечебни растения от широколистните. 
 
2. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 

пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове Банско, Разлог и Добринище. - средна. 

Това са съобщества които в повечето случаи имат относително  временен характер. По-
голявата част от представените в тях лечебни растения  са силноподвижни 
антропофити.  
 
3. Тревни съобщества в  поясите на бука и иглолистните - средна. 
Тези съобщества  са сравнително стабилни и са повлияни единствено от сукцесионните 
процеси на намиращата се в съседство с тях дървестна растителност. 
 
4. Тревни и храстови съобщества в пояса на сибирската хвойна, в 

субалпийските и алпийските пасища - средна. 
Тези съобщества са стабилни. В част от тях протичат сукцесионни процеси които в 
минимална степен засягат възобновителните процеси на лечебните растения в тях. 
 
5. Интразонални крайречни и мочурливи съобщества - ниска.  
Този  тип  съобщества в които участват лечебни растения са силно повлияни от 
промяната на  хидрологичния режим и водохващанията. В много случаи в следствие на 
тези фактори се наблюдава промяна във видовия състав на лечебните растения от 
хигрофилни към хигромезофилни и мезоксерофитни видове. Пример в този случай е 
замяната на балканската пищялка с мочурливата върбовка след водохващанията. В 
случая балканската пищялка е ендемит и по отношение на качествата си е много по-
ценен вид от мочурливата върбовка.  
Мерки: 
1. Пълна и точна идентификация на повлияните от тези фактори съобщества, техния 
видов състав и местоположения.  
2. Регулиране на антропогенните фактори влияеши върху хидрологичния режим като 
пашата например.  
 
6. Скални съобщества - висока. 
Лечебните растения в този тип съобщества са стабилни по отношение на тяхното 
развитие. 
 
Лечебни растения с национално значение. 
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1. На територията на НП Пирин се намират най-големите естествени комплекси от 
черна боровинка.  
2. В НП Пирин се намират най-големите естествени комплекси от защитени видове 
като жълта тинтява и златовръх. 
3. В границите на парка се съхраняват голям брой редки, защитени и видове подложени 
на силен антропогенен натиск в другите части на страната.  
С европейско значение НП Пирин е основен балкански център за опазване на редица  
редки и защитени видове от европейска значимост.  
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КАРТИРАНЕ 
 
Целта на картирането беше да бъдат нанесен на предоставените карти 
местоположението и площите на  установените лечебни растения.  
 
1. Методика на картирането.  
 
Картирани бяха с площа и местоположението си всички съобщества в които участват 
лечебни растения. В случая това са видовете: 
 
1. Vaccinium myrthillus L. 
2. Sanicula europaea L. 
3. Gallium odoratum (L.) Scop. 
4. Geranium macrorrhizum L. 
5. Pteridium aquilinum L. Kuhn. 
6. Oxalis acetossela L. 
7. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
8. Dryopteris filix-mas L. 
9. Thymus sp. diversa 
10. Gentiana asclepiadea L. 
Егречни съобщества -  дадени с отделен списък 
 
Само с местоположението си бяха картирани видовете: 
 
Списък на лечебните растения картирани с номер 
1.Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
2. Empetrum nigrum 
3.Rodiola   rosea L. 
4. Thymus pirineicus  
5.Gentiana  lutea L. 
6. Gentiаna  cruciata L.  
7.Caltha  palustris L. 
8.Herniaria  glabra  L. 
9.Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
10. Gallium odoratum (L.) Scop. 
11.Oxalis acetosella  L. 
12.Sanicula  europaea  L.   
13. Daphne mezereum L. 
14.Driopteris filix-mas (L.) Schot. 
15.Primula  veris L. 
16.Geranium sanguineum L. 
17.Viola  tricolor L. 
18.Sorbus aria  (L.) Cr. 
19.Fragaria  vesca  L. 
20.Geum coccineum S.  et S. 
21.Theucrium chamaedris L. 
22.Scrophularia  nodosa  L. 
23.Рlantago lanceolata  L. 
24.Hipericum perforatum L. 
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25.Rubus idaeus L. 
26.Veratrium lobelianum Berrnh. 
27. Rubus caesius L. 
28.Gentiana  asclepiadea L. 
29.Veronica  officinalis L. 
30.Tussilago farfara L. 
31.Valeriana  officinalis L. 
32.Geranium macrorrhizum L. 
33.Gallium verum L. 
34. Potentila  erecta  (L.)Rausch. 
35. Potentila  reptans L. 
36.Achillea  millefolium complex 
37.Thymus sp. diversa 
38.Euphrasia  sp.  diversa 
39.Hipericum maculatum L. 
40.Orchis sp.  diversa 
41.Gentiana  punctata L. 
42.Genista  tinctoria  complex 
43.Solidago virgaurea L. 
44.Viscum album 
45.Primula  elatior (L.) Hill. 
46.Frangula  alnus Mill. 
47.Alchemilla  vulgaris L. complex 
48.Sorbus aucuparia  L.00 
49.Atropa  bella-donna  L. 
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Приложение 1 
Списък на лечебните растения установени в НП “Пирин” 
 
EQUISETOPHYTA 
 
Equisetaceae 
 
Equisetum arvense L. 
 
POLYPODIOPHYTA 
 
Aspidiaceae 
 
Driopteris filix-mas (L.) Schot. 
 
Aspleniaceae 
 
Asplenium trichomanes L. 
Philitis scolopendriun (L.) Neum. 
 
Athyriaceae 
 
Athyrium filix-femina (L.) Roth. 
 
Polypodiaceae 
 
Polypodium vilgare L. 
 
PINOPHYTA 
 
Cupresaceae 
 
Juniperus communis L. 
Juniperus sibirica  Burgst.. 
 
Pinaceae 
 
Pinus sylvestris L. 
 
MAGNOLIOPHYTA 
 
Amaryllidaceae 
 
Galanthus nivalis L. 
 
Apiaceae 
 
Angelica  pancici Vand. 
Angelica  sylvestris L. 
Eringium campestre L. 
Heracleum sibiricum L. 
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Sanicula  europaea L.   
Pimpinella  saxifraga  L. 
 
Araceae 
 
Arum maculatum L. 
 
Araliaceae 
 
Hedera  helix L. 
 
Aristolochiaceae 
 
Asarum europaeum L. 
 
Asparagaceae 
 
Convalaria  majalis L. 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. 
 
 
 
Asteracae 
 
Achillea  millefolium complex 
Antennaria  dioica  (L.) Gaert 
Arctium lappa L.  
Bellis perennis L. 
Carlina  acanthifolia All. 
Hieracium pilosella L. 
Onopordon acanthium L. 
Petasites hibridus (L.) Gaerth. 
Solidago virgaurea L. 
Tanacetum vulgare L. 
Taraxacum officinale complex 
Tussilago farfara L. 
Telekia  specuosa  (Schreb.) Baumg. 
 
Berberidaceae 
 
Berberis vulgaris L. 
 
Betulaceae 
 
Alnus glutinosa  (L.) Gaerth. 
Betula  pendula Roth. 
Corylus avelana  L. 
 
 
Boraginaceae 
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Buglosoides purpurocaerulea  (L.) I.  M.  Johnston 
Lithospermum officinale L. 
Pulmonaria  officinalis L. 
Symphytum officinale L. 
 
Brassicaceae 
 
Capsela  bursa - pastoris (L.) Medic. 
Alliaria  petiolata  (L.) Cav. et Grande. 
Nasturtium officinale R. Br. 
Lepidium ruderale L. 
Cardaria  draba  Desf. 
Sinapis arvensis  L. 
 
Caprifoliaceae 
 
Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra  L. 
Viburnum opulus L. 
 
Caryophyllaceae 
 
Stelaria  media  (L.) Vill. 
Herniaria  glabra  L. 
Herniaria  hirsuta L. 
Saponaria  officinalis L. 
 
Chenopodiaceae 
 
Chenopodium bonus-henricus L. 
 
Convolvulaceae 
 
Convolvulus arvense L. 
 
Cornaceae 
 
Cornus mas L. 
 
Crassulaceae 
 
Sedum maximum (L.) Suter. 
Sedum acre L. 
Rodiola  rosea L. 
 
Cuscutaceae 
 
Cuscuta  europaea  L. 
 
 
Ericaceae 
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Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Vaccinium myrthillus L. 
Vaccinium vitis- idaea L. 
Vaccinium uliginosum L. 
 
Fabaceae 
 
 
Astragalus glycyphylos L. 
Galega  officinalis L. 
Genista  tinctoria  complex 
Melilotus officinalis L. 
Ononis spinosa  complex 
Trigonella  coerulea  (L.) Ser. 
Trifolium pratense L. 
 
Fagaceae  
 
Quercus sp.  diversa 
 
Fumariaceae 
 
Fumaria  officinalis L. 
 
Gentianaceae 
 
Centaurium erythraea  Rafin. 
Gentiana  asclepiadea L. 
Gentiana  lutea L. 
Gentiana  punctata L. 
Gentiаna  cruciata L.  
 
Geraniaceae  
 
Geranium robertianum L. 
Geranium macrorrhizum L. 
Geranium sanguineum L. 
 
Hipericaceae 
 
Hipericum perforatum L. 
Hipericum maculatum L. 
 
Hipolepidaceae 
 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
 
Lamiaceae 
 
Betonica  officinalis (L.) Trev. 
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Clinopodium vulgare L. 
Galeopsis speciosa  Mill. 
Galeopsis tetrachit L. 
Leonurus cardica  L. 
Mellisa officinalis L. 
Mentha  spicata  complex L. 
Mentha  aquatica L. 
Mentha  pulegium L. 
Nepeta  cataria  L. 
Origanum vulgare L.  ssp.  vulgare 
Salvia  sclerea  L. 
Saturea  montana  Vol. 
Theucrium chamaedris L. 
Theucrium polium L. 
Thymus sp. diversa 
Thymus pirineicus (Vel.) Stoj. et Stef. 
 
Liliaceae 
 
Allium ursinum L. 
Allium schoenoprasum L. 
Colchicum automnale L. 
Veratrium lobelianum Berrnh. 
 
Loranthaceae 
 
Viscum album L. 
 
Malvaceae 
 
Malva  sylvestris L. 
 
Oleaceae 
 
Fraxinus ornus L. 
Ligustrum vulgare L. 
 
Onagraceae 
 
Epilobium angustifolium L. 
 
Orchidaceae 
 
Orchis sp.  diversa 
 
Oxalidaceae 
 
Oxalis acetosella  L. 
 
Papaveraceae 
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Chelidonium majus L. 
Papaver rhoeas L. 
 
Parmeliaceae 
 
Cetraria  islandica  (L.)  
 
Plantaginaceae 
 
Plantago major L. 
Рlantago lanceolata  L. 
 
Polygalaceae 
 
Polygala  major Jasq. 
 
Poligonaceae 
 
Bistorta  major L. 
Poligonum aviculare L. 
Rumex alpinus L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex  acetosella L. 
 
Primulaceae 
 
Primula  veris L. 
Primula  elatior (L.) Hill. 
 
Ranunculaceae 
 
Caltha  palustris L. 
Clematus vitalba L. 
Heleborus odorus W. et K. 
Hepatica  nobilis Mill. 
  
Rhamnaceae 
 
Frangula  alnus Mill. 
 
Rosaceae 
 
Agrimonia  eupatoria L. 
Alchemilla  vulgaris complex 
Crataegus monogyna  Jasq. 
Filipendula  vulgaris Moenh. 
Filipendula  ulmaria  (L.) Maxim. 
Fragaria  vesca  L. 
Geum coccineum S.  et S. 
Geum urbanum L. 
Malus sylvestris Mill. 
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Potentila  erectta  (L.) Rausch. 
Potentila  reptans L. 
Prunus avium L 
Prunus spinosa L. 
Rosa  canina  complex 
Rubus caesius L. 
Rubus idaeus L. 
Sorbus aucuparia  L. 
Sorbus torminalis (L.) Cr. 
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr. 
Sorbus aria  (L.) Cr. 
 
Rubiaceae 
 
Gallium odoratum (L.) Scop. 
Gallium verum L. 
Gallium apparine L. 
 
Salicaceae 
 
Populus tremula L. 
Salix  caprea  L. 
Salix  alba  L. 
Salix  purpurea  L. 
 
Scrophulariaceae 
 
Digitalis lanata  Ehrh. 
Digitalis grandiflora  Mill. 
Euphrasia  sp.  diversa 
Gratiola  officinalis L. 
Linaria  vulgaris L. 
Scrophularia  nodosa  L. 
Verbascum longifolium Ten.  subsp.  panosum 
Verbascum phlomoides L. 
Veronica  officinalis L. 
 
Solanaceae 
 
Atropa  bella-donna  L. 
Hyoscyamus niger L. 
Solanum dulcamara  L. 
Solanum nigra  L. 
 
Thymeleaceae 
 
Daphne mezereum L. 
 
Tiliaceae 
 
Tilia  tomentosa  Moench. 
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Tilia  cordata  Mill. 
Tilia  platyphyllos Scop. 
 
Urticaceae 
 
Urtica  dioica  L. 
Urtica  urens L. 
 
Valeriana ceae 
 
Valeriana  officinalis L. 
 
Verbenaceae 
 
Verbena  officinalis L. 
 
Violaceae 
 
Viola  odorata  L. 
Viola  tricolor L. 
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 Приложение 2 
Списък на видовете с природозащитен статус 
Списък на ендемитите 
 
Angelica  pancici Vand.  - балкански 
Thymus pirinicus (като част от Thymus sp.  diversa) - локален 
 
Списък на реликтите 
 
Orchis pallens L.  (като част от Orchis sp.  diversa) 
 
Списък на видовете, включени в Червената книга на България 
 
Alchemilla  vulgaris complex 
Angelica  pancici Vand. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Atropa  belladonna  L. 
Galanthus nivalis L. 
Gentiana  lutea  L. 
Gentiana  punctata  L. 
Orchis sp.  diversa 
Thymus pirinicus (Vel.) Stoj.  et Stef.  (като част от Thymus sp.  diversa) 
Rodiola  rosea  L. 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
Galanthus nivalis L.  
Gentiana  lutea  L. 
Gentiana  punctata  L. 
Orchis sp.  diversa 
Rodiola  rosea  L. 
Thymus pirinicus (Vel.) Stoj.  et Stef.  (като част от Thymus sp.  diversa) 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Alchemilla  vulgaris complex 
Allium ursinum L. 
Angelica  pancici Vand.  
Arctostaphylos uva-ursi (L. )Spreng.  
Asarum europaeum L. 
Asplenium trichomanes  L. 
Atropa  belladonna  L. 
Berberis vulgaris L. 
Betonica  officinalis L. 
Cetrartia  islandica  L. 
Carlina  acanthifolia  L. 
Gallium odoratum (L.) Scop. 
Orchis sp.  diversa 
Phyllitis scolopendrium L. 
Primula  veris L.(officinalis) 
Sedum acre L. 
Valeriana  officinalis L. 
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Приложение 3 
 
Описание на естествените находища на лечебните растения. 
 
Вид Местоположение Площи на 

отделните 
находища 

Условия на 
местообитания
та 

Количество и 
състояние на 
ресурсите 

Angelica  
pancici Vand. 

разпостранен   край 
реките  

мин5 м2 
мак100 м2 

добри над 
водохващанията, 
лоши 
непосредствено в 
района на 
водохващанията, 
Задоволителни в 
ниските 

от 5 -7 индивида до 
30 - 40 индивида, 
Възобновяването е 
задоволително 
Неблагоприятно в 
условията на 
водохв. Не се 
препоръчва добив 

Angelica  
sylvestris L. 

рядко край реките малки същите, като 
предходния вид 

Рядко 

Eringium 
campestre L. 

Сухи ливади в 
горската зона на 
парка 

малки до 100 
м2 с по 25 - 
30 инд. 

Отлични в сухите 
ливади 

Масово 
разпостранен, 
неподложен на 
натиск 

Sanicula  
europaea L.   

Влажни мезофитни 
букови и буково-
елови гори 

от 0.01 до 2.5 
ха. 

На територията на 
парка съществуват 
условия близки до 
оптималните за 
развитието на 
вида. Не много 
стръмни склонове 

Неподложени на 
натиск.  Не се 
препоръчва добив 

Driopteris filix-
mas (L.) Schot. 

Влажни мезофитни 
букови и буково-
елови гори 

 Стръмни склонове Неподложени на 
натиск. Не се 
препоръчва добив 

Asplenium 
trichomanes L. 

Влажни каменисти 
местообитания  

малки стръмни 
каменисти 
хабитати 

Неподложени на 
натиск. Не се 
препоръчва добив 

Philitis 
scolopendriun 
(L.) Neum. 

рядко сенчести 
каменисти места 
около х. Яворов 

малки влажни каменисти 
заедно със 
здравеца 

Неподложени на 
натиск. Не се 
препоръчва добив 

Achillea 
millefolium - 
complex 

разпространен дифузни сухи поляни Неподложени на 
натиск. Не се 
препоръчва добив 

Antennaria  
dioica (L.) 
Gaert 

разпространен дифузни скалисти места в 
субалп.  пояс 

Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Arctium lappa 
L.  

разпространен дифузни поляни Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен добив 
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Bellis perennis 
L. 

разпространен дифузни поляни около 
границите на 
парка 

Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Carlina  
acanthifolia All. 

разпространен дифузни край пътища Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Hieracium 
pilosella L. 

разпространен дифузни камъни край 
пътищата 

Неподложени на 
натиск 

Solidago 
virgaurea L. 

разпространен малки край пътищата популациите  са с 
30  - 50 индивида, 
нарядко в парка 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Tanacetum 
vulgare L. 

разпространен дифузни край пътищата Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Taraxacum 
officinale L. 

разпространен дифузни навсякъде в парка Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Tussilago 
farfara L. 

разпространен  дифузни насипи край 
пътища 

Неподложени на 
натиск 

Telekia 
specuosa 
(Schreb.) 
Baumg. 

разпространен дифузни крайречно Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Petasites 
hyridus (L.) 
Gaertn. 

разпространен дифузни крайречно Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Athyrium Filix-
femina (L.) 
Roth. 

разпространен дифузни горски вид в 
широколисни   

Неподложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Chenopodium 
bonus-henricus 
L. 

разпостранен  малки 5 - 50 
индивида 

егречни съобщ.   Подложени на 
натиск 
Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
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Sedum 
maximum (L.) 
Suter. 

разпространен  дифузни насипи и скали Неподложени на 
натиск 

Sedum acre L. разпространен  дифузни насипи и скали Неподложени на 
натиск 

Rodiola rosea 
L.. 

Скални улеи във 
всички основни 
пирински циркуси 

дифузни Влажни скални 
улеи със северна 
компонента 

Допълнително са 
дадени данни за 
местоположението 
на основните 
популации, броя на 
туфите и тяхната 
продуктивност 

Juniperus 
communis L. 

разпространен дифузни навсякъде в парка Неподложени на 
натиск 

Juniperus 
sibirica Burgst. 

разпространен  навсякъде в парка Неподложени на 
натиск 
Възможен добив  

Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) 
Spreng. 

черборовите 
съобщества 

20-50 ха черборовите 
съобщества, в.  
Погледец и в 
Баюви дупки 

Подложени на 
натиск. Не се 
препоръчва добив 

Vaccinium 
myrthillus L. 

разпостр. като 
доминант  
и субдоминант 

основен 
ресурсен вид 

Отлични Възможен добив 

Vaccinium vitis- 
idaea L. 

иглолистни бял бор малки добри на малки площи 

Vaccinium 
uliginosum L. 

самостоятелни 
съобщ. и съобщества 
на смриката и клека 

малки северни и стръмни 
склонове в 
подножието на 
улеите във всички 
циркуси  

Образува малки по 
площ групировки с 
добра жизненост и 
вегетативно 
възобновяване 

Genista  
tinctoria 
complex 

по границата на 
парка над Банско, 
интразонални 
тревисти съощества 

единично сухи разсветлени 
горски поляни 

единични храсти 
сотлична жизненост 

Trifolium 
pratense L. 

тревисти 
интразонални и край 
пътищата из целия 
парк 

единично, 
малки 

Отлични, в 
горските поляни в 
ниските части на 
парка 

Не може да се 
ползва за стопански 
цели 

Centaurium 
erythraea  
Rafin. 

тревисти край 
пътищата 

малки  отлични  до 50 индивида 
край пътищата 

Gentiana  
asclepiadea L. 

съобщ. на об. бук 
преминаващи в 
смесени с б.бор - 
край  пътеката за м.  
Яворови поляни и 
резервата Баюви 
дупки  

локално  само  
в района на  

Отлични Групировките са с 
добра жизненост и 
възобновяване 
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Gentiana  lutea 
L. 

х. Каменица - м. 
Калинките, Казаните 
- Бъндерица, Баюви 
дупки (Конярника)и 
др.  

от 2 -15 
индивида на 
малки площи 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Често повредени от 
туристите 
(откъснати цветове) 

Gentiana  
punctata L. 

разпостр.  
Мозговица 

от няколко 
индивида до 
няколко 
хектара 
(Мозговица) 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Установено 
бракониерство под 
Кременски езера 

Gentiаna  
cruciata L.  

Казаните 2 -10 
индивида 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Geranium 
robertianum L. 

Широколистни гори, 
букови в ниските  
части 

на малки 
групи 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Geranium 
macrorrhizum 
L. 

В  целия парк 
дифузно 

От 5 м2 до 
5ха 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен добив 

Geranium 
sanguineum L. 

единично на 
припечни места 
върху варовик, черна 
мура 

2-10 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Hipericum 
perforatum L. 

разпостранен в 
горски поляни и 
покрайнините на 
горите 

до 0.5 ха Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
 

Hipericum 
maculatum L. 

разпостр.  във 
високите части, 
поляни егречни 
съобщества 

до 0.5 ха  Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен добив 

Pteridium 
aquilinum (L.) 
Kuhn. 

разпостранен 
доминант и 
субдоминант 

до няколко 
хектара 

Отлични Плевел 
затрудняващ 
естественото 
възобновяване на 
по ценни видове 
Възможен добив 

Thymus sp. 
diversa 

разпостранен 
основен ресурсен вид 

до няколко 
десетки  
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Mentha  spicata 
complex L. 

разпостранен до 0.1 хектара Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен добив 

Betonica  
officinalis (L.) 
Trev. 

разпостранен до 10-20 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
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Clinopodium 
vulgare L. 

разпостранен до 10 - 20 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен добив 

Origanum 
vulgare L. 

тревисти съобщества 
в ниските части на 
парка 

до 0.01 
хектара 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Theucrium 
chamaedris L. 

разпостранен единично до 
5m2 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Galeopsis 
tetrachit L. 

разпостранен 
в ниските части 
 

единично 
до 5m2 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Mellisa 
officinalis L. 

разпостранен 
в ниските части 
 

единично до 
няколко туфи 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Mentha 
aquatica L.  

разпостранен 
в ниските части край 
реките 
 

единично до 
няколко туфи 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Saturea  
montana Vol. 

върху варовити скали 
в района на пътя х. 
Яворов - Разлог 

единично 
до 5m2 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Galeopsis 
ladanum L. 

разпостранен 
в ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Allium ursinum 
L. 

много рядко в 
буковите  гори 

до 0.05 
хектара 

Задоволителни Необходими са 
мерки за 
подпомагане на 
естественото 
възобновяване 

Allium 
schoenoprasum 
L. 

разпостранен 
в ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Veratrium 
lobelianum 
Berrnh. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Colchicum 
automnale L. 

разпостранен до 0.5 хектара Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Polygonatum 
odoratum 
(Mill.) Druce. 

разпостранен 
в буковите гори 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Cetraria  
islandica (L.)  

разпостранен 
 
 

по клоните и 
коите на 
дървета с 
площ до 
няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Plantago major 
L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Рlantago 
lanceolata 

разпостранен до 1 хектар Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Rumex alpinus 
L. 

осноевен вид в 
егречните 
съобщества 

до 1 хектар Отлични Възможен е добив 

Poligonum 
aviculare L. 

в егречните 
съобщества 

единично Отлични Възможен е добив 

Rumex acetosa 
L. 

разпостранен единично Отлични Възможен е добив 

Bistoria major 
L. 

рядко в ниските 
части 

единично Отлични Възможен е добив 

Rumex 
acetosella L. 

разпостранен единично Отлични Възможен е добив 

Polipodium 
vulgare L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Primula  veris 
L. 

разпостранен до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Primula  elatior 
(L.) Hill. 

около х. Яворов единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Caltha  
palustris L. 

разпостранен 
в мочурища и бявно 
течащи води (Баюви 
дупки) 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Heleborus 
odorus W. et K. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Clematus 
vitalba L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Hepatica  
nobilis Mill. 

много рядко в 
буковите гори над 
Банско 

единично Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
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Agrimonia  
eupatoria L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Alchemilla  
vulgaris L. 
complex 

разпостранен до 0.1 хектара Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Filipendula  
vulgaris Moenh. 

разпостранен 
в поляни в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Fragaria  vesca  
L. 

разпостранен до 1 хектар Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Geum 
coccineum S.  et 
S. 

разпостранен 
влажни ливади 

до 20 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Rosa  canina  
complex 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Rubus caesius 
L. 

разпостранен до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Rubus idaeus L. разпостранен край 
горите писти, 
влекове и др. 

до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Crataegus 
monogina  Jasq. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Geum urbanum 
L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Potentila  
erectta  (L.) 
Rausch. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Potentila  
reptans L. 

разпостранен до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Sorbus 
aucuparia  L. 
разпространен 

разпостранен до 1 хектар 
или само 
единични 
дървета 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Sorbus 
torminalis (L.) 
Cr. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Sorbus 
chamaemespilu
s (L.) Cr. 

Бяла река - 
Конярника 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Sorbus aria  
(L.) Cr. 

припечни варовици единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Malus sylvestris 
Mill. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Prunus spinosa 
L. 

рядко в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Prunus avium L разпостранен 
горите в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Gallium 
odoratum (L.) 
Scop. 

букови гори като 
доминант и 
съдоминант 

до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Gallium verum 
L. 

разпостранен 
във всички открити 
тревисти площи и 
като съдоминант 

до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Gallium 
apparine L. 

разпостранен до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Euphrasia  sp.  
diversa 

разпостранен 
във високите части 
Мозговишки и  
Главанишни циркуси 

до няколко 
десетки 
хектара или 
на малки 
площи 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Scrophularia  
nodosa  L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Verbascum 
longifolium 
Ten.  subsp.  
panosum 

разпостранен 
основен ресурсен вид 
в егречните 
съобщества 

до няколко 
хектара 

Отлични Възможен е добив 

Verbascum 
phlomoides L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Veronica  
officinalis L. 

разпостранен във 
сенчести иглолистни 
гори 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Gratiola  
officinalis L. 

рядко в ниските 
части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Linaria  
vulgaris Mill. 

разпостранен до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Digitalis lanata  
Ehrh. 

рядко единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Digitalis 
grandiflora  
Mill. 

рядко във високите 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Urtica  dioica  
L. 

разпостранен и в 
егречните 
съобщества 

до 0.1 хектар Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Urtica  urens L. рядко в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Valeriana  
officinalis L. 

рядко край х. Яворов единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Orchis sp.  
diversa 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Polygala  major 
Jasq. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Stelaria  media  
(L.) Vill. 

разпостранен до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Herniaria  
glabra  L. 

рядко край х. Яворов единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Saponaria  
officinalis L. 

разпостранен в 
ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Malva  
sylvestris L. 

разпостранен в 
ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Arum 
maculatum L. 

рядко в буковите 
гори 

единично Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Hedera  helix L. разпостранен до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Asarum 
europaeum l. 

рядко в буковите 
гори 

до няколко 
квадрата 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Aristolochia  
clematitis L. 

рядко в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Alnus glutinosa  
(L.) Gaerth. 

рядко в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Betula  pendula 
Roth. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Corylus avelana  
L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Pulmonaria  
officinalis L. 

разпостранен в 
широколистните 
гори в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Symphytum 
officinale L. 

рядко в ниските 
части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Capsela  bursa 
- pastoris (L.) 
Medic. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Alliaria  
petiolata  (L.) 
Cav. et Grande. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Nasturtium 
officinale R. Br. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Lepidium 
ruderale L. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Cardaria  
draba  Desf. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Sambucus 
ebulus L. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Sambucus nigra  
L. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Viburnum 
opulus L. 

рядко 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Convolvulus 
arvense L. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Cornus mas L. рядко 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Cuscuta  
europaea  L. 

рядко 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Fraxinus ornus 
L. 

разпостранен 
в ниските части на 
варовик 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Ligustrum 
vulgare L. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Chelidonium 
majus L. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Papaver rhoeas 
L. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Fumaria  
officinalis L. 

разпостранен 
в ниските части 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Populus 
tremula L. 

разпостранен 
 

до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Salix  caprea  L. разпостранен 
 

 Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Salix  alba  L. разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Atropa  bella-
donna  L. 

много рядко в 
буковите гори и край 
пътищата в ниските 
части 

единично до 
няколко 
индивида 

Задоволителни Необходими са 
мерки за 
подпомагане на 
естественото 
възобновяване 

Solanum 
dulcamara  L. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Solanum nigra  
L. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Tilia  tomentosa  
Moench. 

рядко 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Tilia  cordata  
Mill. 

рядко 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Tilia  
platyphyllos 
Scop. 

разпостранен 
в ниските части 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Viola  odorata  
L. 

разпостранен 
 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Viola  tricolor 
L. 

разпостранен 
 

до 0.1 хектар Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Equisetum 
arvense L. 

разпостранен 
в ниските части край 
реките 

до 0.1 хектар Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Viscum album 
L. 

върху елови дървета единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Pinus sylvestris 
L. 

разпостранен 
 

 Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Verbena  
officinalis L. 

разпостранен 
в ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Quercus sp.  
diversa 

разпостранен 
 

 Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Epilobium 
angustifolium L. 

разпостранен 
 

до 0.1 хектар Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Heracleum 
sibiricum L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Pimpinella  
saxifraga L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Convalaria  
majalis L. 

по пътя х. Яворов - 
Разлог 

до няколко 
квадрата 

Добри Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Telekia  
specuosa  
(Schreb.) 
Baumg. 

край реките до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Berberis 
vulgaris L. 

Бъндеришка долина до 5 индивида Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Buglosoides 
purpurocaerule
a  (L.) I.  M.  
Johnston 

разпостранен в 
ниските части 
 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Lithospermum 
officinale L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Herniaria  
hirsuta L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Trigonella  
coerulea  (L.) 
Ser. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Galeopsis 
speciosa  Mill. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Galeopsis 
tetrachit L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 
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Leonurus 
cardica  L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Nepeta  cataria  
L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Salvia  sclerea  
L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

до няколко 
квадрата 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Oxalis 
acetosella  L. 

разпостранен до няколко 
хектара 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Frangula  alnus 
Mill. 

Бъндеришка долина единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Filipendula  
ulmaria  (L.) 
Maxim. 

разпостранен до няколко 
десетки 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Salix  purpurea  
L. 

разпостранен единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Hyoscyamus 
niger L. 

разпостранен в 
ниските части 
 

единично Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 
Възможен е добив 

Daphne 
mezereum L. 

разпостранен до  няколко 
индивида 

Отлични Достатъчни за 
естествено 
възобновяване 

Приложение 4 
 
1. Тревни съобщества в горски поляни, просеки, покрайнините на горите, край 
пътищата и други открити площи около долната граница на парка над 
населените центрове (Банско, Разлог и Добринище). 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Equisetum arvense L. 
Galanthus nivalis L. 
Heracleum sibiricum L. 
Pimpinella  saxifraga  L. 
Achillea  millefolium complex 
Arctium lappa L.  
Bellis perennis L. 
Carlina  acanthifolia All. 
Onopordon acanthium L. 
Tanacetum vulgare L. 
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Taraxacum officinale complex 
Tussilago farfara L. 
Berberis vulgaris L. 
Buglosoides purpurocaerulea  (L.) I.  M.  Johnston 
Lithospermum officinale L. 
Symphytum officinale L. 
Capsela  bursa - pastoris (L.) Medic. 
Alliaria  petiolata  (L.) Cav. et Grande. 
Nasturtium officinale R. Br. 
Lepidium ruderale L.??? 
Cardaria  draba  Desf.??? 
Sinapsis arvensis  L.??? 
Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra  L. 
Stelaria  media  (L.) Vill. 
Herniaria  glabra  L.??? 
Herniaria  hirsuta L. 
Saponaria  officinalis L.??? 
Convolvulus arvense L. 
Cornus mas L. 
Cuscuta  europaea  L.??? 
Astragalus glycyphylos L. 
Galega  officinalis L. 
Genista  tinctoria  complex 
Melilotus officinalis L. 
Ononis spinosa  complex 
Trigonella  coerulea  (L.) Ser. 
Trifolium pratense L. 
Fumaria  officinalis L. 
Centaurium erythraea  Rafin. 
Geranium robertianum L. 
Geranium sanguineum L. 
Hipericum perforatum L. 
Betonica  officinalis (L.) Trev. 
Clinopodium vulgare L. 
Galeopsis speciosa  Mill. 
Galeopsis tetrachit L.??? 
Leonurus cardica  L. 
Mellisa officinalis L.??? 
Mentha  spicata  complex L. 
Nepeta  cataria  L. 
Origanum vulgare L.  ssp.  vulgare 
Salvia  sclerea  L. 
Theucrium chamaedris L. 
Thymus sp. diversa 
Allium schoenoprasum L. 
Colchicum automnale L. 
Veratrium lobelianum Berrnh. 
Malva  sylvestris L.??? 
Fraxinus ornus L. 
Ligustrum vulgare L. 
Orchis sp.  diversa 
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Chelidonium majus L. 
Papaver rhoeas L.??? 
Plantago major L. 
Рlantago lanceolata  L. 
Polygala  major Jasq. 
Bistorta  major L. 
Poligonum aviculare L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex  acetosella L. 
Primula  veris L. 
Heleborus odorus W. et K. 
Agrimonia  eupatoria L.??? 
Crataegus monogina  Jasq. 
Filipendula  vulgaris Moenh. 
Filipendula  ulmaria  (L.) Maxim. 
Fragaria  vesca  L. 
Geum urbanum L. 
Malus sylvestris Mill. 
Potentila  erectta  (L.) Rausch. 
Potentila  reptans L. 
Prunus spinosa L. 
Rosa  canina  complex 
Rubus caesius L. 
Rubus idaeus L. 
Gallium verum L. 
Gallium apparine L. 
Digitalis lanata  Ehrh. 
Euphrasia  sp.  diversa 
Gratiola  officinalis L. 
Linaria  vulgaris L. 
Scrophularia  nodosa  L. 
Verbascum phlomoides L. 
Solanum dulcamara  L. 
Solanum nigra  L. 
Hyoscyamus niger L. 
Urtica  dioica  L. 
Urtica  urens L. 
Verbena  officinalis L. 
Viola  tricolor L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Galanthus nivalis  
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
Galanthus nivalis  
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Carlina  acanthifolia 
Orchis sp.  diversa 
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Primula  veris (officinalis) 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
няма 
 
с локално значение 
 
Centaurium erythraea  Rafin. 
Origanum vulgare L.  ssp.  vulgare 
 
2.  Горски съобщества в пояса на бука. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Atropa  belladonna  L. 
Sanicula  europaea L.   
Driopteris filix-mas (L.) Schot. 
Asplenium trichomanes L. 
Philitis scolopendriun (L.) Neum. 
Buglosoides purpurocaerulea  (L.) I.  M.  Johnston 
Athyrium Filix-femina (L.) Roth. 
Viola  odorata  L.??? 
Vaccinium myrthillus L. 
Gentiana  asclepiadea L. 
Oxalis acetosella 
Geranium macrorrhizum L. 
Allium ursinum L. 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. 
Polipodium vulgare L. 
Hepatica  nobilis Mill. 
Rubus idaeus L. 
Sorbus aucuparia  L. разпространен 
Sorbus torminalis (L.) Cr. 
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr. 
Prunus avium L 
Geum urbanum L. 
Gallium odoratum (L.) Scop. 
Gallium apparine L. 
Stelaria  media  (L.) Vill. 
Arum maculatum L. 
Hedera  helix L. 
Asarum europaeum l. 
Corylus avelana  L. 
Pulmonaria  officinalis L. 
Sambucus nigra  L. 
Geranium robertianum L. 
Viburnum opulus L. 
Valeriana  officinalis 
Cornus mas L. 
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Populus tremula L. 
Salix  caprea  L. 
Tilia  tomentosa  Moench. 
Tilia  cordata  Mill. 
Tilia  platyphyllos Scop.??? 
Quercus sp.  diversa 
Convalaria  majalis L. 
 
Видовете по специален режим на стопанисване 
 
Asarum europaeum 
Asplenium trichomanes 
Atropa  belladonna 
Cetrartia  islandica 
Phyllitis scolopendrium 
Valeriana  officinalis 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси с национално значение по наше мнение 
няма, 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси с локално значение може да се приемат 
видовете невключени в други защитни мерки: 
 
Gentiana  asclepiadea 
Geranium macrorrhizum L. 
Arum maculatum L. 
Asarum europaeum l. 
Allium ursinum L. 
 
 
3.  Тревни съобщества в горски поляни в поясите на бука и иглолистните. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Juniperus communis L. 
Juniperus sibirica Burgst.. 
Eringium campestre L. 
Achillea  millefolium complex 
Arctium lappa L.  
Bellis perennis L. 
Carlina  acanthifolia All. 
Hieracium pilosella L. 
Onopordon acanthium L. 
Solidago virgaurea L. 
Taraxacum officinale complex 
Buglosoides purpurocaerulea  (L.) I.  M.  Johnston 
Lithospermum officinale L. 
Symphytum officinale L. 
Capsela  bursa - pastoris (L.) Medic. 
Stelaria  media  (L.) Vill. 
Chenopodium bonus-henricus L. 
Convolvulus arvense L. 
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Vaccinium myrthillus L. 
Astragalus glycyphylos L. 
Galega  officinalis L. 
Genista  tinctoria  complex 
Trifolium pratense L. 
Gentiana  lutea L. 
Gentiаna  cruciata L.  
Geranium macrorrhizum L. 
Geranium sanguineum L. 
Hipericum perforatum L. 
Hipericum maculatum L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Betonica  officinalis (L.) Trev. 
Mentha  spicata  complex L. 
Nepeta  cataria  L. 
Origanum vulgare L.  ssp.  vulgare 
Theucrium chamaedris L. 
Thymus sp. diversa 
Allium schoenoprasum L. 
Colchicum automnale L. 
Veratrium lobelianum Berrnh. 
Orchis sp.  diversa 
Plantago major L. 
Рlantago lanceolata  L. 
Polygala  major Jasq. 
Rumex acetosa L. 
Rumex  acetosella L. 
Primula  veris L. 
Primula  elatior (L.) Hill. 
Heleborus odorus W. et K. 
Agrimonia  eupatoria L.??? 
Alchemilla  vulgaris L. complex 
Crataegus monogyna  Jasq. 
Filipendula  vulgaris Moenh. 
Filipendula  ulmaria  (L.) Maxim. 
Fragaria  vesca  L. 
Geum coccineum S.  et S. 
Geum urbanum L. 
Potentila  erectta  (L.) Rausch. 
Potentila  reptans L. 
Rosa  canina  complex 
Rubus caesius L. 
Rubus idaeus L. 
Gallium verum L. 
Gallium apparine L. 
Digitalis lanata  Ehrh. 
Digitalis grandiflora  Mill. 
Euphrasia  sp.  diversa 
Linaria  vulgaris L. 
Scrophularia  nodosa  L. 
Verbascum phlomoides L. 
Urtica  dioica  L. 
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Urtica  urens L. 
Valeriana  officinalis L. 
Verbena  officinalis L. 
Viola  odorata  L.??? 
Viola  tricolor L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Alchemilla  sp.  diversa  (Alchemilla  vulgaris complex) 
Gentiana  lutea   
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
Gentiana  lutea   
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Alchemilla  vulgaris complex 
Carlina  acanthifolia 
Orchis sp.  diversa 
Primula  veris (officinalis) 
Sedum acre 
Valeriana  officinalis 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
с локално значение 
 
Gentiana  lutea   
 
4.  Горски съобщества в иглолистния пояс. 
 
4.1 Във формациите  на белия бор, черния бор и черната мура. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Hieracium pilosella L. 
Athyrium Filix-femina (L.) Roth. 
Juniperus communis L. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Vaccinium myrthillus L. 
Vaccinium vitis- idaea L. 
Hipericum perforatum L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Clinopodium vulgare L. 
Oxalis acetosella 
Primula  veris L. 
Primula  elatior (L.) Hill. 
Clematus vitalba L. 
Fragaria  vesca  L. 
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Viola  odorata  L.??? 
Sorbus aria  (L.) Cr. 
Sorbus aucuparia  L. 
Gallium apparine L. 
Veronica  officinalis L. 
Stelaria  media  (L.) Vill. 
Hedera  helix L. 
Betula  pendula Roth. 
Corylus avelana  L. 
Ligustrum vulgare L. 
Quercus sp.  diversa 
Pimpinella  saxifraga  L. 
Convalaria  majalis L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Arctostaphylos uva-ursi  
 
Защитени от закона лечебни видове няма 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Arctostaphylos uva-ursi  
Primula  veris (officinalis) 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
нама 
 
с локално значение 
 
Arctostaphylos uva-ursi 
 
 
4.2 Във формациите на смърча и елата. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Sanicula europaea L.   
Driopteris filix-mas (L.) Schot. 
Asplenium trichomanes L. 
Philitis scolopendriun (L.) Neum. 
Hieracium pilosella L. 
Athyrium Filix-femina (L.) Roth. 
Vaccinium myrthillus L. 
Geranium macrorrhizum L. 
Sorbus aucuparia  L.  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Veratrium lobelianum Berrnh. 
Cetraria  islandica (L.)  
Polipodium vulgare L. 
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Rubus idaeus L. 
Sorbus torminalis (L.) Cr. 
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr. 
Valeriana  officinalis L. 
Oxalis acetosella 
Viscum album L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
няма 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
няма 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Asplenium trichomanes 
Cetrartia  islandica 
Phyllitis scolopendrium 
Valeriana  officinalis 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
няма 
с локално значение 
 
няма 
 
 
4.3 Във формациите на бялата мура. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Driopteris filix-mas (L.) Schot. 
Asplenium trichomanes L. 
Philitis scolopendriun (L.) Neum. 
Hieracium pilosella L. 
Athyrium Filix-femina (L.) Roth. 
Juniperus communis L. 
Juniperus sibirica Burgst. 
Vaccinium myrthillus L. 
Sorbus aucuparia  L. 
Vaccinium uliginosum L. 
Geranium macrorrhizum L. 
Polipodium vulgare L. 
Rubus idaeus L. 
Veronica  officinalis L. 
Salix  caprea  L. 
Oxalis acetosella 
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Viscum album L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Asplenium trichomanes 
Phyllitis scolopendrium 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
 
с локално значение 
 
5.  Горски съобщества в пояса на клека. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Juniperus sibirica Burgst. 
Vaccinium myrthillus L. 
Vaccinium uliginosum L. 
Gentiana  punctata L.  
Geranium macrorrhizum L. 
Polipodium vulgare L. 
Rubus idaeus L. 
Salix  caprea  L. 
Oxalis acetosella 
Veratrium lobelianum Berrnh. 
Salix  caprea  L. 
Sorbus aucuparia  L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Gentiana  punctata 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
Gentiana  punctata 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
няма 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
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няма 
 
с локално значение 
 
Gentiana  punctata 
 
 
6.  Тревни съобщества в пояса на сибирската хвойна. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Antennaria dioica (L.) Gaert 
Juniperus sibirica Burgst. 
Vaccinium myrthillus L. 
Vaccinium uliginosum L. 
Geranium macrorrhizum L. 
Hipericum maculatum L. 
Thymus sp. diversa 
Euphrasia  sp.  diversa 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
 
с локално значение 
 
7.  Тревни съобщества в субалпииските и алпииските пасища пасища. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Achillea  millefolium - complex 
Antennaria dioica (L.) Gaert 
Eringium campestre L. 
Juniperus sibirica Burgst. 
Vaccinium myrthillus L. 
Hipericum maculatum L. 
Thymus sp. diversa 
Euphrasia  sp.  diversa 
Taraxacum officinale L. 
Рlantago lanceolata 
Rumex acetosa L. 
Rumex  acetosella L. 
Alchemilla  vulgaris L. complex 
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Geum coccineum S.  et S. 
Orchis sp.  diversa 
Epilobium angustifolium L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Alchemilla  vulgaris complex 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
Thymus pirinicus 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Alchemilla  vulgaris complex 
Orchis sp.  diversa 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
Thymus pirinicus 
 
с локално значение 
 
 
8.  Интарзонални крайречни или мочурливи съобщества. 
 
Общия брой на характерните видове за тази зона е 14 или 7% от всички видове 
установени в парка 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Angelica  pancici Vand. 
Angelica  sylvestris L. 
Tussilago farfara L. 
Telekia  specuosa (Schreb.) Baumg. 
Petasites hyridus (L.) Gaertn. 
Geranium macrorrhizum L. 
Mentha  pulegium L. 
Mentha  aquatica L. ??? 
Caltha  palustris L. 
Alchemilla  vulgaris L. complex 
Geum coccineum S.  et S. 
Equisetum arvense L. 
Epilobium angustifolium L. 
Frangula  alnus Mill. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Alchemilla  vulgaris L. complex 
Angelica  pancici 
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Защитени от закона лечебни видове 
 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Alchemilla  vulgaris L. complex 
Angelica  pancici 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
Alchemilla  vulgaris L. complex 
Angelica  pancici 
 
с локално значение 
 
Petasites hyridus (L.) Gaertn. 
Frangula  alnus Mill. 
 
 
9.  Интарзонални егречни съобщества. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Taraxacum officinale L. 
Chenopodium bonus-henricus L. 
Hipericum maculatum L. 
Veratrium lobelianum Berrnh. 
Rumex alpinus L. 
Poligonum aviculare L. 
Verbascum longifolium Ten.  subsp.  panosum 
Urtica  dioica  L. 
Lepidium ruderale L. 
Convolvulus arvense L. 
Epilobium angustifolium L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
няма 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
няма 
 
Видове по специален режим на ползване? (стопанисване) 
 
няма 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
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с национално значение 
няма 
с локално значение 
няма 
 
10. Интразонални скални съобщества. 
 
Списък на установените характерни за тази зона видове: 
 
Asplenium trichomanes L. 
Antennaria dioica (L.) Gaert 
Sedum maximum (L.) Suter. 
Sedum acre L. 
Rodiola rosea L. 
Juniperus communis L. 
Juniperus sibirica Burgst.  
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Vaccinium myrthillus L. 
Vaccinium uliginosum L. 
Gentiana  punctata L. 
Geranium macrorrhizum L. 
Herniaria  hirsuta L. 
Theucrium polium L. 
 
Списък на видовете, включени в червената книга на България 
 
Arctostaphylos uva-ursi  
Gentiana  punctata 
Rodiola  rosea 
 
Защитени от закона лечебни видове 
 
Gentiana  punctata 
Rhodiola  rosea 
 
Видове по специален режим на стопанисване 
 
Arctostaphylos uva-ursi  
Asplenium trichomanes 
Sedum acre 
 
Видове обект на защита на генетичните ресурси 
 
с национално значение 
 
Rhodiola  rosea 
 
с локално значение 
 
Gentiana  punctata 
Arctostaphylos uva-ursi 
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1. Въведение 
  Историчното развитие и екологичните дадености на НП Пирин са главната 
предпоставка за голямото видово разнообразие на обитаващите го организмови съобщества. 
Групите които са обхванати от настоящото проучване са: Arachnida,  Myriapoda, Ephemeroptera, 
Odonata, Orthopterida, Plecoptera, Heteroptera, Coleoptera, Neuropterida, Hymenoptera, Trichoptera, 
Lepidoptera, Mollusca.  Те са важни и представителни в таксономично, фаунистично и 
консервационно отношение и се приемат като модел за оценка на фаунистичното разнообразие 
на безгръбначните животни в НП Пирин. 
 Проучването обхваща събирането, анализирането и систематизирането на 
съществуващата информация засягаща разглежданите групи, както и допълването и с нови 
оригинални данни вследствие проведените теренни проучвания  (месеците юли - септември). 
Резултатите от тези изследвания  дават възможност за  модерно инвентаризиране и анализ на 
безгръбначната фауна в парка. Получените данни,  ще послужат за отразяване на 
консервационните проблемите на безгръбначната животни в Плана за управление на НП 
Пирин. 
  

2. История на проучването 
Araneae. Първите сведения за аранеофауната в Пирин публикува Дренски (1921),  

съобщавайки около 90 вида. Следващите работи  (Дренски 1936, 1937, 1939, 1938, 1940 1943) са 
обобщаващи и третират същата информация. Първите съвременни данни относно ликозидните 
паяци на Пирин публикува Buchar (1968). След него,  нова информация, засягаща главно 
високопланинската аранеофауна в планината, намираме в работите на Deltshev (1980, 1983а, 
1983b, 1983c, 1984, 1985, 1987а, 1987b, 1988a, 1988b, 1990, 1992, 1993, 1996, 1996, 1997. 
Knoflach (1993) представя нови данни за разпространението на род Robertus в Пирин. Deltshev 
& Blagoew (1995) не съобщават нова информация, за Пирин, но ревизират и привеждат към 
съвременната номенклатура  списъка на българските ликозиди. 

Myriapoda. Първата публикация за многоножка, намерена на територията на Пирин е 
тази на Verhoeff (1926). В нея авторът описва новия за науката вид Leptoiulus borisi. След него 
отделни сведения за мириаподна фауна на Пирин намираме в работите на: Verhoeff (1928, 
1937), Schubart (1934), Lang (1935, 1958), Folkmanova (1936), Strasser (1966, 1973), Gulicka 
(1967), Matic & Golemansky (1967a,b,c), Kaczmarek (1969, 1970, 1975), Eason (1983), Ribarov 
(1992, 1996), Golovatch & Kondeva (1992), Stoev & Ribarov (1995), Beron (1994), Deltshev et al. 
(1998), Beron (1999), Stoev (2001a, b, 2002) и Stoev & Beron (2001). 

Ephemeroptera. Данни за групата са установени само в статиите на Jakob (1974) и 
Braasch (1980)  

Odonata. Първи данни за групата в Пирин се съобщават от Петков (1921), който 
съобщава 8 вида. Бешовски (1964, 1968) дава сведения за 8 вида, 6 от които са нови за Пирин. 
Девет от петнадесетте вида, съобщени от Beutler (1987a, b) за района, са нови за планината. 
Marinov (1995, 1999, 2001) съобщава нов вид за планината, като добавя и нови находища за 
някои известни видове. 

Orthopterida. Първите данни за два вида от най-ниската част на парка съобщава 
Чорбаджиев (1926). Bicolorana arnoldi, Poecilimon zwicki и Pholidoptera buresi са описани като 
нови за науката съответно от Ramme (1933, 1939) и Mařan (1957). Първите сведения за 
представител на Blattaria, макар и без точно находище, публикува Дренски (1939). Седем вида 
са установени от Ramme (1951). Разпространението на видовете правокрили в цяла България е 
обобщено от Буреш и Пешев (1955, 1957, 1958), които съобщават по литературни и оригинални 
данни от парка 23 вида скакалци и 2 вида хлебарки. Бей-Биенко и Пешев (1960) публикуват 
фаунистичните резултати от една екскурзия по долините на Демяница и Бъндерица със 
сведения за 32 вида. Peshev (1959, 1980, 1981) описва новите за науката таксони Isophya 
bureschi, Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi, Poecilimon harzi и Isophya kisi. Пешев и Андреева 
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(1986) съобщават общо 56 вида от цялата планина, включително и от Среден Пирин извън 
парка. Popov (1997) анализира ендемичните и реликтните таксони в парка. 

Plecoptera. Ïúðâèòå ñúâðåìåííè äàííè дължим на Rauser (1962a; 1962b). 
Ãîëÿìàòà ÷àñò îò èíôîðìàöèÿòà се намира в ïóáëèêàöèèте  íà íåìñêèòå åíòîìîëîçè 
Braasch (1970; 1972) и Braasch & Joost (1971a; 1971b; 1975; 1977). Kumanski (1997) 
ïðàâè åäèíñòâåíèÿ îáîáùèòåëåí îáçîð íà åíäåìè÷íèòå è ðåäêè ïëåêîïòåðè â ÍÏ Ïèðèí. 

Heteroptera. Наличните данни за групата на територията на парка се съдържат в 
работите на Йоакимов (1926); Йосифов (1954, 1957, 1958, 1960, 1964, 1969); Josifov (1964, 
1983, 1993, 1997);  Heiss & Josifov (1990); Stusak (1976). За повечето видове данните са 
представени по основни дялове и пояси и това не дава възможност за точно локализиране 
на слабо изследвани райони. 

Coleoptera. Първите съобщения за твърдокрилите в Пирин и териториятя на парка са от 
20-те години на миналия век и са на българските зоолози Чорбаджиев (1924; 1928а; 1928б; 
1929) и Дренски (1927). Не закъсняват и публикациите на чуждестранни ентомолози - 
Heyrovský (1931), Roubal (1931-1934; 1936), Apfelbecк (1932), Obenberger (1932; 1933; 1935), 
Labler (1933; 1935) и Mařan (1933a; 1933b). Особено голямо е натрупването на информация през 
90-те години на столетието. Тогава излизат от печат публикациите на Георгиев (1991а; 1991б; 
1992), Wrase (1991), Zerche (1991a; 1991b; 1992; 1998), Василев (1992), Gruev (1992), Георгиев и 
др. (1993), Mazur (1993a; 1993b; 1993c), Guéorguiev & Guéorguiev (1995), Rizicka (1995), Sakalian 
& Guéorguiev (1997) и Besuchet (1999). Най-значителна фаунистична информация за 
твърдокрилата насекомна фауна в парка може да се намери в Hieke & Wrase (1988) – за 126 
вида бръмбари-бегачи (Carabidae), в Roubal (1931-1934) – за 102 вида от различни семейства, в 
Георгиев (1988) – за 98 вида от различни семейства, в Sakalian & Guéorguiev (1997) – за 75 
ендемични и реликтни таксона от видовата група на 9 семейства, в Gruev (1992) – за 42 вида 
листояди (Chrysomelidae) и в каталога на Obenberger (1932; 1933; 1935) – за 36 вида златки 
(Buprestidae). 

Neuropterida. Изследванията на групата в парка, а и в цялата планина започват много 
късно в сравнение с проучванията на правокрилите и първоначално са резултат от сборове на 
чуждестранни ентомолози (Aspöck, Aspöck, 1971; Zelený, 1971; Joost, 1973). Останалите данни 
за територията на парка се съдържат в 12 публикации на Попов (Popov, 1986, 1991, 2002 и др.). 
Сведения за Megaloptera съобщават Zelený (1971) и Popov (1981), а за Raphidioptera – Aspöck, 
Aspöck (1971) и Joost (1973). 
  Hymenoptera.Досегашните проучвания върху биоразнообразието в рамките на разред 
Hymenoptera от НП Пирин носят случаен характер - те са свързани с единични съобщения 
върху отделни видове, събирани в повечето случаи от зоолози, които не са специалисти в 
групата. От анализа на публикуваната литература се вижда, че едва седем автора публикуват с 
конкретни находища материал от района. Основния дял от фаунистичните изследвания върху 
ципокрилите тук принадлежи на български автори (Нено Атанасов, Янко Коларов), докато 
чужди автори са работили главно по музейни материали (Hermann Dollfuss, Børge Petersen). 
 Trichoptera. Ïúðâèòå ôàóíèñòè÷íè ñâåäåíèÿ ïóáëèêóâà Botosaneanu (1965). 
Ïî÷òè âñè÷êè ïîñëåäâàùè èçñëåäâàíèÿ ñà íà Êóìàíñêè. Îò òÿõ 4 ïóáëèêàöèè ñà íà 
áúëãàðñêè åçèê (Êóìàíñêè: 1969; 1971; 1985; 1988), à îñòàíàëèòå - íà íåìñêè èëè 
àíãëèéñêè (Kumanski: 1968; 1969; 1973a; 1973b; 1975; 1979; 1980; 1983; 1987; 
1997; Kumanski & Malicky, 1976). 
 Lepidoptera. Първи данни за Пирин (и за територията, принадлежаща към Парка) 
намираме в работите на Буреш и Илчев (1915) и Буреш (1915). Три години по-късно Буреш 
(1918) публикува доста детайлен принос към пеперудната фауна на планината. Следват редица 
други трудове, но в повечето от тях информацията за парка е малко и откъслечна. В голяма 
част от публикациите данните не са оригинални, а цитирани или прецитирани от предишни 
публикации. Голямо количество данни са разпръснати в публикациите на Буреш (1921), Буреш 
и Илчев (1921),Буреш и Тулешков  (1929, 1930), Чорбаджиев (1924), Дреновски (1920, 1921, 
1928, 1930, 1931, 1932, 1939), Drenovski (1925, 1929), Rebel & Zerny (1931), Reisser & Zoollich 
(1934),),Thurner (1935) и Warren (1936), Alberti (1939). Следващият период в проучванията 
започва след Втората световна война и продължава досега с посещения на наши и 
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чуждестранни ентомолози, Thurner (1964), Daniel (1964), Heinicke (1965), Pinker (1968), Herczig, 
Szabóky & Szeóke (1988), Buchsbaum (1990), Varga (1972), Varga (1975), Gyulai & Varga (1974), 
Beron (1969). Karisch (1990), Karisch (1991), Gyulai (1983), Franke (1989), Fazekas (1982), Grosser 
(1982), Lehmann (1990), Busse & Ockruck (1991), Weidlich (1989), Ganev, (1984), Ganev, 
(1985a), Ganev, (1985b), Ganev, (1987), Ganev & Beschkov (1987), Ñëèâîâ (1972, 
1973, 1984), Ãîãîâ (1963), Ãîãîâ è Ëóêîâ (1964).Kallies (1990), Lehmann (1994), 
Eisner (1957), Varga (1972-73), Nekrutenko (1980), Eitschberger (1983), Richter & 
Weber (1983), Peregovits & Varga (1984), Varga & Ronkay (1984), Naumann, Fazekas 
(1990), Beshkov (1996), Nesterova, 1998. Åäèíñòâåíàòà ïóáëèêàöèÿ çà âèñîêèòå 
÷àñòè íà ïëàíèíàòà å òàçè íà Íåñòîðîâà (1992).Çíà÷èòåëåí áðîé åíäåìè÷íè, 
ðåëèêòíè è ðåäêè òàêñîíè îò Ïèðèí ïëàíèíà ñà ñúîáùåíè â Áåøêîâ (1993) è â 
Beschkov (1998). Специално внимание на ендемичните и реликтни таксони от тази 
група на територията на Парка е отделено от Abadjiev (1997).Особено внимание 
заслужават обзорните трудове върху българските дневни пеперуди на Abadjiev (1992, 
1993, 1995, 2001), съдържащи значително количество данни за планината.  

 Mollusca. Първите сведения за мекотелите на Пирин са публикувани от 
Wagner (1927), Wagner (1934) и Petrbok (1941, 1948). В работите на Вълканов (1932, 
1934), Ангелов (1976) и Angelov (2000) има оскъдни данни за водните мекотели. 
Сведения за сухоземните охлюви се намират в публикациите на Jaeckel (1954), Riedel 
(1957-1978), Beron et Gueorguiev (1965), Urbanski (1964, 1978), Hudec et Vašatko (1971, 
1973), Дамянов и Лихарев (1975), Körnig (1983), Nordsieck (1973, 1974), Wiktor (1983, 
1987, 1997), Boeters, Gittenberger, Subai (1989); Beron (1994), Dedov, Mitov (1998) и 
Dedov (1998).  
 

3. Оценка на литературните данни 
Àíàëèçúò íà ñúáðàíàòà íàëè÷íà èíôîðìàöèÿ за разглежданите групи îáõâàùà 

250 íàó÷íè ïóáëèêàöèè (Araneae - 27, Myriapoda - 28, Ephemeroptera - 2, Odonata - 
8, Ortopterida - 31, Heteroptera - 13, Plecoptera - 10, Coleoptera - 115, Neuropterida 
- 15, Hymenoptera - 22, Trichoptera - 17, Lepidoptera - 87, Mollusca - 33), çàñÿãàùè 
îòäåëíè ÷àñòè èëè öÿëàòà òåðèòîðèÿ íà ïàðêà. Óñòàíîâåíèÿò áðîé ïðåäñòàâëÿâà îколо 
100 % îò ñúùåñòâóâùàòà ëèòåðàòóðà èìàùà îòíîøåíèå êúì ôàóíèñòè÷íîòî 
ðàçíîîáðàçèå íà групите îáèòàâàùè Пирин ïëàíèíà. Íàó÷íàòà ëèòåðàòóðà å îáõâàíàòà 
èçöÿëî, êàòî íàó÷íî-ïîïóëÿðíèòå ïóáëèêàöèè íå ñòîÿò â îáñåãà íà ïðîó÷âàíåòî, íî 
äîïóñêàìå, ÷å â íÿêîè îò òÿõ áè ìîãëî äà ñå íàìåðÿò íÿêîè äàííè. Качеството на 
събраната информация е различно в отделните литературни източници. Това се дължи на 
пълнотата на изследванията, както и на остарялите или съвременни данни, затова основните  
пропуски в досегашните проучвания са разгледани в два периода, до 1950 година и след 
1950 година. 

 
Слабости и пропуски  на литературата публикувана до 1950 година  
Остаряла и неизползваема вече таксономична номенклатура. 
Бедни фаунистични списъци. 
В някои от случаите няма гаранции за правилното определение на съобщените видове. 
 Çà ãîëÿìà ÷àñò îò ïóáëèêóâàíèòå âèäîâå ëèïñâàò êîíêðåòíè íàõîäèùà â 

ïëàíèíàòà. 
Литературните данни в пвечето случаи, са фрагментарни, засягат отделни части на 

планинския масив и са пръснати в статии, които не са посветени специално на Пирин.  
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Слабости и пропуски  на литературата публикувана след 1950 година  
 Êàòî îñíîâåí ïðîïóñê íà âñè÷êè ïóáëèêации ñå î÷åòàâàò íåäîñòàòú÷íèòå  

åêîëîãè÷íè, а в някои отношения и фаунистични и таксономични èçñëåäâàíèÿ. Ïî÷òè íèùî 
íå å íàïðàâåíî в консервационно отношение. 

Фàóíèñòè÷íèòå ìàòåðèàëè ñà ñúáèðàíè íà ìåñòà, êîèòî ñà áèëè ïîñåùàâàíè 
íàé-÷åñòî êàòî òóðèñòè÷åñêè îáåêòè иëè ñà ëåñíî äîñòúïíè çà òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà. 

Липса на информация за фенологията, поведението и хабитатните предпочитания на 
видовете от разглежданите групи. 

Данните за различните типове хабитати са съвсем  оскъдни и засягат само някои 
растителни ценози. 

Различните райони в парка са íåðàâíîìåðíî ïðîó÷еíи.  
Няма разработени системи за мониторинг поставен върху ценози от безгръбначни 

животни.  
Нå å ñúñòàâåí è ïóáëèêóâàí ×åðâåí лист íà безгръбначните животни â НП Пирин. 
 
Степен на проучеността на отделните групи 
Araneae. Не са проучени важни семейства като: Atypidae, Nemesidae, Dysderidae, 

Pholcidae, Dictynidae, Amaurobiidae, Clubionidae, Gnaphosidae, Thomisidae,  Salticidae. 
Не са провеждани екологични проучвания. 

 Myriapoda. Някои таксони, съобщени за Пирин, се нуждаят от потвърждаване, тъй като 
става въпрос за единични екземпляри на видове с неясен таксономичен статус. Необходими са 
допълнителни изследвания за да се изясни, дали тези таксони реално обитават парковата 
територия. Не е изяснен видовия състав и разпространение на мнопгоножките на територията 
на парка 
            Ephemeroptera. Åäíîäíåâêèòå ñà åäíà îò íåïðîó÷åíèòå â Ïèðèí ãðóïè âîäíè 
íàñåêîìè. Òîâà âàæè íàé-âå÷å çà âèñîêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà, âêëþ÷âàùè 
Íàöèîíàëíèÿ ïàðê “Ïèðèí” 
           Odonata. Не е изяснен пълния фаунистичен списък. 
            Не е изяснена биологията и екологията на видовете и тяхната консервационна значимост.  

Orthopterida. Не е изяснен видовия състав и разпространение на првокрилите на 
територията на парка. Липсват точни данни за фенологията и трофична привързаност на 
отделните видове. 

Plecoptera. Не са извършвани специални теренни изследвания включващи  изясняването 
на видовия състав и количествените параметри на популациите в отделните хабитати. 

Heteroptera. Не е изяснен видовия състав и разпространение на хетероптерите на 
територията на парка. 

Не са изяснени количествените параметри на популациите в отделните хабитати, 
особено тези които са консервационно значими. 

Липсват точни данни за фенологията и трофична привързаност на отделните видове. 
Coleoptera. Недостатъчно проучени са някои от най-големите семейства твърдокрили 

насекоми в страната (Staphylinidae, Pselaphidae, Scarabaeidae, Curculionidae). 
 Липсват фаунистични данни за семействата Ptiliidae, Scydmaenidae, Nitidulidae, 

Cryptopgagidae, Melandrydae, Mordelidae), всяко едно от които е с вероятен видов състав в 
България между 30 и 100 вида.  

Hymenoptera. Познанията върху фауната на ципокрилите от района могат да бъдат 
обединени в два раздела: 1. Напълно непроучени групи Hymenoptera и 2. Крайно недостатъчно 
проучени групи Hymenoptera. От около шестдесетте семейства, които могат да бъдат намерени 
на територията на НП Пирин по литературни данни се срещат едва единадесет. Напълно 
липсват данни за многобройни по отношение на видов състав и популационна численост 
семейства (Braconidae, Eutytomidae, Cynipidae, Megachilidae), за групи, обединяващи редки, 
реликтни и стенатапни таксони (Xyelidae, Orussidae, Stephanidae, Embolemidae), за групи 
трофично и топично тясно свързани с флората на Парка (Cephidae, Diprionidae, Siricidae, 
Xiphydriidae). Единични видове са съобщени от сравнително богати по отношение на видов 
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състав на територията на Западна Палеарктика семейства (Tenthredinidae, Formicidae, Sphecidae, 
Anthophoridae).  

Тrichoptera. Не са извършвани специални теренни изследвания включващи  
изясняването на видовия състав и количествените параметри на популациите в отделните 
хабитати. 

Lepidoptera.  Няма целогодишни фаунистични изследвания. 
 Не са иçïîëçâàíи ñúâðåìåííè êîëåêöèîííè ìåòîäè: ëîâåíå ñ æèâà÷íî-
ëóìèíèñöåíòíè è óëòðàâèîëåòîâè ëàìïè; èçïîëçâàíå íà ñâåòëèííè ëîâèëêè; 
èçïîëçâàíå çà ïðèìàìêà íà ñïåöèôè÷íè è óíèâåðñàëíè ôåðîìîíè çà 
ïðåäñòàâèòåëèòå íà ñåìåéñòâî Sesiidae; èçïîëçâàíå íà õðàíèòåëíè ïðèìàìêè îò âèíî 
è çàõàð. 
 Ëèïñà íà íîùíè ëîâèòáè âúâ âèñîêèòå ÷àñòè íà пàðêà íàä 2300 ì. 

Ïðè äîñåãàшните èçñëåäâàíèÿ íîùíîàêòèâíèòå ïåïåðóäè ñà ëîâåíè íà 
ñâåòëèíà íà ëàìïè ïðåäèìíî îêîëî òóðèñòè÷åñêèòå õèæè. 

Mollusca. Не са извършвани специални теренни изследвания включващи  изясняването 
на видовия състав и количествените параметри на популациите в отделните хабитати. 

 
Неизследвани райони 
Òðÿáâà äà ñå ïðèåìå, ÷å êàòî öÿëî àëïèéñêàòà è ñóáàëïèéñêàòà çîíà íà 

ïëàíèíàòà å ñëàáî ïðîó÷åíà. Òîâà îñîáåíî âàæè çà ðåçåðâàòèòå и периферните 
територии на ïàðêà, à ïîçíàâàíåòî íà òÿõíàòà áåçãðúáíà÷íà ôàóíà å îò ïðèîðèòåòíî 
çíà÷åíèå çà îïàçâàíåòî íà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå â Áúëãàðèÿ. 

Що се отнася до неизследваните райони засягащи  отделните групи положението е 
следното: 
 Araneae. Слабо проучени са най-ниските дялове на парка и районите на резерватите 
Юлен и Джинджирица. 
 Myriapoda. Като цяло, територията на Н.П. Пирин е сравнително слабо проучена. 
Напълно непроучени са районите: Сини връх, Мозговишки рид, Кози рид, Грънчарски рид, 
Бойков рид, Поповоезерен циркус, Брезнишки рид, Дисилишки рид и др. Слабо проучени са: 
районите около хижите “П. Яворов”, “Бъндерица”, “Пирин” и “Демяница”, и върховете 
Каменитица, Безбог и Вихрен. На този етап добре изследвани територии в Н.П. Пирин не могат 
да бъдат определени. Основните ни познания се отнасят до видове събирани около хижите “П. 
Яворов”, “Бъндерица”, “Демяница” и “Пирин”, над Банско, около връх Вихрен и по основните 
туристически пътеки. Сравнително голяма част от тях (15) са събирани извън парка, или в 
непосредствена близост до него.  
 Ephemeroptera. Групата е почти непроучена в рамките на парка. 

Odonata. Не са изследвани торфищата около Синанишките езера, Рибно Бъндеришко 
езеро, Влахинско езеро, Георгийските езера, Кременските езера и др.; 
поречието на река Мозговица между Мозговишки и Кози ридове; местността Равнако над х. 
“Вихрен”. 

Orthopteroida. Добре проучени са само долините на Бъндерица и Демяница. 
Съществуват откъслечни данни за долината на Дисилица, Безбог, Попово езеро, Шаралия, 
Попина лъка, Беговица (хижа Каменица) и хижа Пирин. 
           Hetroptera.  Непроучени са субалпийската и алпийската зони на парка, както и районите 
на хижите, Гоце Делчев, Безбог, Каменица.  

Plecoptera. Êàòî åäèíñòâåíî ïî-äîáðå ïðîó÷åíà àêâàòîðèÿ â ïàðêà ñå 
î÷åðòàâà âîäîñáîðúò íà ðåêà Áúíäåðèøêà, êúäåòî ñà óñòàíîâåíè ãîëÿìà ÷àñò îò 
âèäîâåòå. Ñðåäíà äî ñëàáà å ïðîó÷åíîñòòà íà ðàéîíèòå íà ð. Äåìÿíèöà è ð. Êðèâà 
(Áåãîâèøêà). Ñ èçêëþ÷åíèå íà ãîðíîòî òå÷åíèå íà ð. Äèñèëèöà, òå÷åíèÿòà, êîèòî 
îòâîäíÿâàò èçòî÷íèòå ñêëîíîâå íà Ïèðèí ñà íåïðîó÷åíè. Ñúùîòî, âïðî÷åì, äî ãîëÿìà 
ñòåïåí å â ñèëà è çà íÿêîè îò öèðêóñèòå è ïîòîöèòå â Öåíòðàëåí è Ñåâåðîçàïàäåí 
Ïèðèí.  

Coleoptera. Слабо проучени са най-ниските дялове на парка и районите на хижите: 
Гоце Делчев, Безбог, Каменица, Яворов. 
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Neuropterida. Слабо проучени са районите от северозападната граница на парка до 
циркусите Разложки Суходол, Каменитица и Баюви дупки. Непроучени са западните склонове 
на планината и обширни високопланински райони в южната част на парка. Правокрилите са 
значително по-добре изследвани от мрежокрилите. 
 Hymenoptera. Проучеността на фауната на видиво ниво е 1%, а на ниво семейство - 
18%. Няма никакви изследвания върху екологията на групата и биологичните особености при 
отделните представители.  
 Trichoptera. Най-слабо изследвани, както и напълно неизследвани са районите в 
Северозападната част на парка и някои циркуси в Централен Пирин (Поповоезерен, Кременски, 
Демиркапийски) и приточните потоци в долината на р. Пиринска Бистрица и др. 
 Lepidoptera. Слабо проучени са най-ниските дялове на парка и районите на хижите: 
Гоце Делчев, Безбог, Каменица, Яворов. Данни за дневните пеперуди от алпийската зона на 
планината са сравнително оскъдни. 

Mollusca. Значителна част от територията на Пирин остава непроучена. Това особено 
важи за карстовата част на Северен Пирин северозападно от вр. Каменитица, а също и повечето 
райони в силикатната част на планината, които не са в близост с популярните туристически 
маршрути. 
 

4. Материал и методи 
 При настоящото проучване се приложени няколко подхода: 

 1. Библиографско проучване за издирването на всички публикации, съдържащи данни 
за таксономията, фауната и екологията на изследваните групи безгръбначни животни в Пирин.  

 2. Издирване, преглеждане и детерминиране на съществуващите неопределени и 
непубликувани материали в колекциите на Института по зоология и Националния 
природонаучен музей, както и ревизиране на много от публикуваните материали. 

 3. Установяване на оригинални фаунистични и екологични данни вследствие 
проведените теренни изследвания в слабо проучени територии на планината. 

 При теренните проучвания са îïðåäåëåíè ìàðøðóòè (трансекти), които пресичат 
планината така че, обхващаха всички височинни и растителни пояси. При  преминаването на 
трансектите са прилагани различíè ìåòîäè, с оглед да бъдат обхванати най-добре различните 
хабитати и екосистеми в планината. Тези методи обхващат: 

Събиране на фаунистичен материал чрез îáðúùàíå íà êàìúíè, ïàäíàëè äúðâåòà, 
ïúíîâå è äðóãè îðãàíè÷íè è íåîðãàíè÷íè îáåêòè, ïðåäñòàâëÿâàùè възможни óáåæèùà 
íà безгръбначни животни.  

Косене на тревните площи с помощта на ентомологичен сак. 

Поставяне íà ïî÷âåíè êàïàíè. В çåìÿòà ñå ïîñòàâÿò ïëàñòìàñîâè êîôè÷êè 
ïúëíè ñ êîíñåðâàíò. Разполагат се през 10 метра в редици по 15-20 броя и се проверяват 
един път месечно.  

Пðåñÿâàíå íà øóìà è ïî÷âà. Иçïîëçâà ñå ñèòî ñ íåãîëåìè ðàçìåðè íà 
îòâîðèòå. Така се хващат видове които не могат да бъдат намерени под камъни или паднали в 
капаните. 

Стръскване на клоните на храсти и дървета върху специални "чадъри", където попадат 
дендробионтни представители на различните групи. 

Събраните и детерминирани материали се консервират в 70 % алкохол или 4 % 
формалин и се съхраняват в стъклени епруветки и банки. Насекомните видове се препарират и 
съхраняват в ентомологични кутии. 
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5. Богатство на таксоните 
 В резултат на проведениото проучване са установени 2091 вида и подвида 
безгръбначни животни. Установените таксони принадлежат към 6 класа, 15 разреда и 207 
семейства. В това число са включени 294 редки (стенотопни) вида, 216 ендемита, 176 реликта и 
15 видa присъстващи в световни и европейски списъци на застрашените видове (IUCN, ESC, 
BC, HD, CITES). Óñòàíîâåíèÿò áðîé îáà÷å представлява 50-55 % îò очакваните за района 
около  600 вида (Таблица 1, 2). 
Таблица 1. Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи в България и 

НП Пирин. 
   

 
INVERTEBRATA 

Видове в 
България

Проученост 
в България 

(%)  

Видове в 
парка 

Процент от 
видовете в 
България 

Проучен. в 
парка (% 

  ARACHNIDA      

  Araneae 912 70 321 35 53 

  MYRIAPODA      

  Chilopoda   130 21 21 16 26 

  Diplopoda 105 15 15 15 21 

  INSECTA      

  Epheme4roptera 102 78 2 2 2 

  Odonata 64 85 9 14 20 

  Orthoptera 207 94 60 28 50 

  Blattaria 15 75 3 20 30 

  Plecoptera 101 82 40 40 50 

  Heteroptera 1020 97 323 32 50 

  Coleoptera 5900 74 639 11 50 

  Neuroptera 113 94 22 20 30 

  Rhaphidioptera 14 82 1 8 15 

  Megaloptera 3 75 2 65 80 

  Hymenoptera 4000 33 36 1 3-4 

  Trichoptera 250 96 59 23 40 

  Lepidoptera. 2860 28 449 16 40 

MOLLUSCA      

 447 85 89 24 82 

Общо 16243 70 2091 21.6 40 
 
 Araneae. - 321 вида от 28 семейства, което представлява 35 % от видовете установени в 
България. Най-многобройни във видово отношение са семействата: Linyphiidae - 80 (25 %), 
Lycosidae - 33 (10.28 %), Gnaphosidae - 26 (8 %) и Salticidae 25 (8 %) и родовете: Lepthyphantes 
(18), Pardosa (16), Philodromus (10) Clubiona, Zelotes и Xysticus по 9 вида. 
 Разпределението на паяците в отделните части на парка показва предпочитание главно 
към североизточните склонове на силикатната и варовиковата части. По-слабото  представяне 
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на фауната в югозападните склонове на силикатната и варовиковата части се дължи до голяма 
степен и на това, че тези райони са по-слабо изучени.   
 Най-много видове са установени в иглолистния пояс (286, 83.80 %) (таблица 1). Тук 
монтанни елементи са холарктичните видове: Achaearanea ohlerti, Bolyphantes luteolus, 
Lepthyphantes pinicola, Micartia aenea, M. romana и Araeoncus anguineus, Cineta gradata, 
Gonatium orientale, Lepthyphantes alacris, Pardosa blanda, P. ferruginea, Zelotes talpinus, 
Philodromus vagulus, характерни и за планините на Европа. Такива елементи са и ендемитите: 
Coelotes jurinitschi, C. karlinskii, C. kulczynskii, Tegenaria montana, Zodarion pirini and Xysticus 
macedonicus, както и медитеранските Robertus mediterraneus and Zelotes pr. olimpi.   
 Картината засягаща буковия пояс е почти същата. Тук са установени 232 вида (72.27 %), 
като почти всички монтанни елементи характерни за иглолистния пояс са намерени и тук 
(таблица 1). Видовете Araeoncus anguineus, Cineta gradata и Gonatium orientale не са установени 
в този пояс. Ендемитите Coelotes jurinitschi, C. karlinskii, C. kulczynskii, Tegenaria montana, 
Zodarion pirini също са представени тук а от медитеранските видове е добавен и Araniella 
opistoghrapha. 
 Субалпийският пояс се обитава от 101 species (31.46 %), някои от които живеят и в 
горската зона (таблица 1). Тук доминират планински (Achaearanea ohlerti, Ceratinela brevis, 
Bolyphantes luteolus, Meioneta gulosa) и високопланински (Teridion petraeum,  Evansia merens, 
Mecynargus paetulus, Micaria aenea, Araeoncus anguineus Cineta gradata, Diplocephalus 
foraminifer, Walckenaeria capito, Lepthyphantes pulcher, Pardosa albatula, P. blanda, P. ferruginea, 
Clubiona alpicola, Philodromus vagulus) елементи. Сред ендемитите също различаваме 
планински (Centromerus paucidentatus,  Lepthyphantes rectilamellus, Coelotes kulczynskii, 
Tegenaria montana, Zodarion pirini, Xysticus macedonicus) и високопланински  (Araeoncus 
clivifrons, Erigone pirini, Pardosa drenskii, Cryphoeca pirini) елементи. Любопитно е 
разпространението на Anthrohyphantes rhodopensis, намерен само в алпийската зона и в пещери. 
От медитеранските видове характерни високопланински елементи са, Aculipeira talisha и 
Pardosa incerta.  В останалите пояси са установени почти еднакъв брой видове, пояса на 
субмедитеранската растителност - 38 (1.83 %), пояса на мезофилните и ксеромезофилни 
смесени гори - 33 (10.28 %) и  
 Aлпийският пояс обхваща 35 вида (10.90 %) обхващащ главно високопланински 
елементи (таблица 1). Тези които не са намирани под 2500 m са Lepthyphantes improbulos, L. 
quadrimaculatus, Pardosa nigra and Xysticus boneti. Най-характерни са обаче ендемитите, 
Lepthyphantes lithoclasicolus, Metopobactrus orbelicus, известни само от най-високите части на 
Рила и Пирин и Diplocephalus altimontanus и Drepanotylus pirinicus установени само в 
алпийския пояс на Пирин. Към тях трябва да прибавим и Araeoncus clivifrons, Erigone pirini, 
Pardosa drenskii and Cryphoeca pirini, обитаващи субалпийския и алпийски пояси на двете 
планина. Високопланински елементи са и аркто-алпииските видове Entelecara media и 
Mecynargus paetulus, които разглеждаме като глациални реликти. Като преглациални реликти 
приемаме монтан-медитеранските видове Аculepeira talishia и Pardosa incerta.  Алпийската зона 
се достига (главно като "аеронавтичен" и "протократичен" феномен) и от видове като, Meioneta 
rurestris, Haplodrassus signifer, Thanatus formicinus.  
 В пояса на мезофилните и ксеромезофилни смесени гори са установени 38 (1.83 %). 
 Myriapoda. 36 вида и подвида от 10 семейства и 8 разреда (Chilopoda - 21 вида и 
подвида от 5 семейства и 3 разреда;  Diplopoda - 15 вида и подвида от  7 семейства и 6 разреда. 
Това представлява 20 % от видовете установени в България.  
 Най-богати на видове са семействата Lithobiidae и Julidae, съответно с по 16 и 12 вида. 
Род Lithobius е най-многочисленият, представен от 12 вида, следван от род Polydesmus - 3 вида.  
 Многоножките са разпространени главно в горските части на паркаи по-малко в 
субалпийския и алпийския пояси на планината. Почти липсват пещеролюбиви и синантропни 
видове. 
 Три вида многоножки са сравнително често срещани в субалпииския и алпийския пояс 
на планината. Това са: Lithobius forficatus, Lithobius borisi и Leptoiulus borisi. Непостоянни 
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(случайни) обитатели на субалпийския пояс на Пирин са Lithobius viriatus, Clinopodes 
trebevicensis, Glomeris balcanica и Polydesmus complanatus.  
 Представители на горската фауна в Н.П. Пирин са: Eupolybothrus transsylvanicus, 
Lithobius erythrocephalus, Lithobius microps, Harpolithobius anodus, Cryptops parisi, Cylindroiulus 
borisi, Enantiulus nanus, Pachyiulus hungaricus и др.  

 Ephemeroptera.  - 2 вида от едно семейство, което представлява 2 % от установените в 
България видове. 

 Odonata - 9 вида от 4 семейства. Проученост на групата в парка е около 30 %. Районът 
на НП “Пирин” е слабо проучен по отношение на одонатна си фауна, но проведените 
изследвания показаха че одонатите достигат достигат високо разположени езера, като 
Белеметско езеро (2400 м) , Долно Тодорино езеро (2400) и  Тевното езеро (2512 м). Видове 
като Ischnura pumilio и Aeshna cyanea намирани от различни места в страната с височина до 
1500 м. бяха установени на 2100 м. Ларви не са открити, но това се дължи на факта, че 
проучванията съвпадат с периода на излюпване на яйцата на някои видове.  

Orthopterida - 63 вида (Orthoptera – 60, Blattaria – 3), което представлява около 30 % от 
видовете в България, 

Heteroptera - 323 вида от 28 семейства. В това число са включени 7 редки (стенотопни) 
вида, 6 ендемита, 67 реликта. Това е около 32% от известните за България видове. Броят на 
установените таксони и съставът на семействата показва непълно изследване на групата в 
границите на парка. При по задълбочени проучвания могат да се наямерят над 500 вида от 
около 35 семейства.  

Разпространението и проучеността на хетероптерната фауна в различните райони на 
парка са неравномерно представени. Най-богат е видовия състав на хетероптерите в северната 
част на Парка, в района на резерват Баюви дупки – Джинджирица, която е  най-добре проучена. 
Останалите райони са по-слабо проучени или хетероптерната фауна е по-бедна поради 
голямата надморска височина, но със значителна консервационна стойност. 

Хетероптерите са топлолюбива и сухолюбива група и поради това с увеличаване на 
надморската височина видовия състав обеднява. Най-богати на видове в территорията на парка 
са смесените гори, следвани от буковите и иглолистни гори. Най-бедна е хетроптерната фуна в 
субалпийския и алпийския пояс на планината. Наличието на карст дава възможност за 
проникване на по-топлолюбива хетероптерна фауна на по-голяма надморска височина., поради 
по-топлите и благоприятни микроклиматични условия, които създава. Затова северната част на 
Парка е с по богат видов сътав. Неравномерното представяне на данните в отделните хабитати 
до голяма степен зависи от липсата на интензивни и системни изследвания. 

Plecoptera -  40 âèäà ot 6 семейства, èëè 40 % îò áúëãàðñêàòà ïëåêîïòåðíà 
ôàóíà. Íàé-áîãàòè âúâ ôàóíèñòè÷íî îòíîøåíèå ñà 2 ñåìåéñòâà - Nemouridae (16 
âèäà) è Leuctridae (10 âèäà). Ïîñëåäíîòî âêëþ÷âà åäèíñòâåíèÿ ðîä Leuctra, êîéòî ñ 
10-òå âèäà å è íàé-áîãàòî ïðåäñòàâåíèÿò; ñúùî áîãàòè íà âèäîâå ñà ðîäîâåòå  
Protonemura (9 âèäà) è Nemoura (6 âèäà) îò ñåì. Nemouridae. Óíèêàëíîñòòà íà 
ëîêàëíàòà ôàóíà ñå îáóñëàâÿ ïðåäè âñè÷êî îò âèñîêèÿ ïðîöåíò íà åíäåìèòè â íåÿ. Ïî 
òîçè ïîêàçàòåë íàé-ãîëÿìî ñõîäñòâî èìà ñ ôàóíàòà íà Ðèëà. Ñòåïåíòà íà ïðîó÷åíîñò 
å ïî-ñêîðî ñðåäíà; ðîä Leuctra å ïðåäñòàâåí ñ 40 % îò âèäîâåòå â Áúëãàðèÿ (24); 
ñúîòâåòíî Protonemura - 56 % è Nemoura - 40 %. 

Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ïåðëèòå å ñâúðçàíî ñ íàëè÷íèòå âîäîåìè â Ïèðèí. Ïî 
òàçè ïðè÷èíà íàé-ñëàáî ðàçïðîñòðàíåíè â õîðèçîíòàëíî îòíîøåíèå ñà òå â ñóõèòå, 
âàðîâèêîâè òåðåíè íà Ñåâåðîçàïàäíàòà ÷àñò îò ïàðêà. Â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò íåãî, 
îáà÷å, òåçè íàñåêîìè ñà ðàâíîìåðíî ñðåùàíè âúâ âîäîñáîðíèòå ìðåæè íà âñè÷êè 
åçåðíè öèðêóñè è ðå÷íè ñèñòåìè. Âåðòèêàëíîòî ðàçïðîñòðàíåíèå äîñòèãà íàé-÷åñòî  
2200-2300ì. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò âèäîâåòå ñå ñðåùàò äî òåçè âèñî÷èíè îò íàé-
íèñêèòå ÷àñòè íà ïàðêà. Êàòî íàé-áîãàòà â êîëè÷åñòâåíî è êà÷åñòâåíî îòíîøåíèå ñå 
î÷åðòàâàò çîíèòå îò 1500-1600 äî 2000ì íàäì. âèñî÷èíà. 

Coleoptera - 639 вида и подвида (195 от Adephaga и 444 от Polyphaga) от 37 семейства. 
В настоящето изследване обаче, са включени и такива представители на разреда (означени със 
звездичка пред номера на вида в приложение 7.1. и с термина “съмнителен за територията на 
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парка таксон” в графа C от Табл. 1 - на Excel), за които съществува съмнение, че обитават 
парковата територия. Преобладаващата част от съмнителните видове са с находище “Пирин” 
(изключение е направено за Amara morio nivium, който е познат от алпийските/субалпийските 
пояси на Рила, Витоша и Централен Балкан). Останалата част от съмнителни представители 
имат по-точни находища, но те, или са разположени в граничните зони на парка, или са с 
надморска височина не позволяваща да бъдат включени към достоверно установените видове. 
Тук са включени и всички видове с находище “Шаралия”, поради факта, че мнозинството от 
тях са (суб)средиземноморски форми, както и  поради съмнението, че те са събирани доста по-
ниско от самия вр. Шаралия (2172 м). Всички тези непопотвърдени за парка форми, 38 от 
Adephaga и 236 от Polyphaga, се нуждаят от по-нататъшно проучване. Сигурно установени за 
територията на парка са 365 вида и подвида (157 са от Adephaga, а 208 - от Polyphaga). 

С най-много достоверно установени видове са Carabidae (137), Chrysomelidae (55), 
Staphylinidae (35) и Curculionidae (32). Ако включим обаче, и съмнителните за територията на 
парка видове, то най-добре представени са Carabidae (171), Curculionidae (96), Chrysomelidae 
(64), Buprestidae (49) и Staphylinidae (43). Степента на проученост на отделните семейства е 
различна. Най-добре проучени групи, с над 50 % от видовия им състав в района, са Carabidae, 
Dytiscidae и Silphidae (Табл. 2). Сравнително добре са изследвани и листоядите (Chrysomelidae), 
най-вече поради наличието на специалисти в страната, с около 40 % от вероятния им видов 
състав. Всички останалите групи колеоптери са незадоволително или слабо проучени – от 0 до 
30 %. С оглед на достоверно установените таксони, не повече от 20 % от реално живеещите 
видове бръмбари са познати на настоящия етап на познание. Вероятно, територията на НП 
Пирин се населява от около 1800-1900 вида и подвида, принадлежащи на поне 50 семейства 
твърдокрили насекоми.  

Представителността на данните при отделните семейства бръмбари може да се раздели 
на три степени - висока, средна и ниска. Поради участието на редица тесни специалисти по 
отделните групи и сравнително неотдавнашната литературна информация, висока е 
представителността на данните за Carabidae, Dytiscidae, Leiodidae, Staphylinidae, Pselaphidae, 
Dryopidae, Elmidae, Elateridae, Cantharidae, Coccinellidae, Temebrionidae и Curculionidae. 
Вследствие наличието на остарели данни или пък на работата на неспециалисти по дадената 
група, ниска до средна е представителността на данните за такива семесйтва като Georissidae, 
Heteroceridae, Dermestidae, Anobiidae, Malachidae, Anthicidae, Meloidae, Alleculidae, както и за 
шест семейства представени с по един вид всяко.  Поради факта, че ниска достоверност на 
данните имат предимно групи, известни от парка с по 1-3, а средна няколко семейства с не 
многоброен видов състав, то може да заключим, че представителността на около 90 % от 
данните е висока.  

Neuropterida – 25 вида (Neuroptera - 22, Raphidioptera – 1 вид, Megaloptera – 2 вида), 
което представлява 20 % от видовете в България. 

Hymenoptera - 36 вида от 11 семейства 
 Най-богато представено във фаунистично отношение семейство Ichneumonidae - 17 вида 
от 16 рода. На второ място се нарежда семейство Formicidae с 4 рода и 6 вида. За уникалност на 
локалната фауна не може да се говори, тъй като всички съобщавани представители 
принадлежат към широкоареални видове.  
 Особеност в хоризонталното разпространение е установяването на представителите на 
разреда в периферните зони на Парка, равномерно от всички географски посоки. Като функция 
от това вертикалното разпространение на групата се характеризира с най-голям брой видове в 
ниските части от територията на НП Пирин на надморска височина до 1500-1700m.  
 Литературните данни не са достатъчни, за да се направи анализ на разпределението но 
растителни пояси и основни хабитати. Според биологичните и особености е характерна за 
иглолистния пояс, малка част от видовете се срещат в субалпийския пояс и изцяло липсва в 
алпийския пояс. 
 Trichoptera - 59 âèäà, ïðèíàäëåæàùè êúì 9 ñåìåéñòâà, което представлява 24 
% от установените в България видове. Сåì. Limnephilidae, êîåòî å è íàé-ìíîãî÷èñëåíîòî 
êàêòî ó íàñ е най-добре представено и в парка. Îò íåãî íàé-äîáðå ïðåäñòàâåíè ñà ðîä 
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Limnephilus, ñ 10 âèäà, ñëåäâàí îò Drusus (5 âèäà) è Potamophylax (4 âèäà). Нàé-
òèïè÷íàòà îñîáåíîñò íà ðó÷åéíèêîâàòà ôàóíà â ïàðêà å òîâà, ÷å òÿ å ñúñòàâåíà îò 
ðèòðîáèîíòíè ïëàíèíñêè ôîðìè, ñ ïîâèøåíà ÷óâñòâèòåëíîñò êúì øèðîêè 
òåìïåðàòóðíè êîëåáàíèÿ íà âîäíàòà ñðåäà. Òîâà ñà êàòî ïðàâèëî ñòóäåíîëþáèâè 
ñòåíîáèîíòè, ñðåä êîèòî â ïîðÿäúêà íà èçêëþ÷åíèÿ ñà îòäåëíè øèðîêîâàëåíòíè 
ïðåäñòàâèòåëè, êàòî íàïð. Plectrocnemia conspersa, êîéòî å îáèêíîâåí â ëèòîðàëà íà 
ñóáàëïèéñêèòå åçåðà, íî å íàìèðàí è â ñòåíîòåðìíè ïîòîöè ïðè ìîðñêîòî ðàâíèùå. 
Çà îòáåëÿçâàíå ñúùî å ïúëíàòà ëèïñà èëè ñúâñåì îñêúäíîòî ïðåäñòàâÿíå íà 
îáèòàâàùèòå ðàâíèííèòå òå÷àùè èëè íåïðîòî÷íè âîäîåìè (ïîòàìàë è ëèìíàë) íÿêîè 
ãîëåìè ñåìåéñòâà, êàòî Hydroptilidae è  Leptoceridae. Ëèïñâàò ïðåäñòàâèòåëè è íà 
òèïè÷íèòå çà ðàâíèííèÿ ðèòðàë Psychomyiidae.  
 Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ðó÷åéíèöèòå â Ïèðèí å ïðÿêî çàâèñèìî îò íàëè÷èåòî íà 
ïîäõîäÿùè ìåñòîîáèòàíèÿ. Êàòî òèïè÷íî âîäíè íàñåêîìè, òå ïðåêàðâàò ïî÷òè öåëèÿ 
ñè æèçíåí öèêúë â ñëàäêîâîäíèòå âîäîåìè - åçåðà, ìðåæàòà îò ñâúðçâàùè ãè ðó÷åè è 
ïðèòî÷íèòå ñèñòåìè íà ïî-ãîëåìèòå ïëàíèíñêè ïîòîöè è ðåêè. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò 
ïëàíèíàòà â òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà èçîáèëñòâà ñ ïîäõîäÿùè áèîòîïè è õîðèçîíòàëíîòî 
ðàçïðîñòðàíåíèå å ïîâå÷å èëè ïî-ìàëêî ðàâíîìåðíî; èçêëþ÷åíèå ïðàâè 
Ñåâåðîçàïàäíèÿò äÿë (ðåçåðâàò Áàþâè äóïêè-Äæèíäæèðèöà), êúäåòî ïðåîáëàäàâà 
êàðáîíàòåí òåðåí è âîäíàòà ìðåæà å ñèëíî ðåäóöèðàíà çà ñìåòêà íà ìíîãî ñóõîäîëèÿ 
è ïîäçåìíè âîäè. Âúâ âåðòèêàëíà ïîñîêà ðó÷åéíèöèòå ñå ñðåùàò îò íàé-íèñêèòå 
÷àñòè íà ïàðêà äî íàé-âèñîêèòå åçåðà; êàòî íàé-áîãàò â êîëè÷åñòâåíî è êà÷åñòâåíî 
îòíîøåíèå ñå î÷åðòàâà çîíàòà îò 1300-2000ì è òàçè íàä ãîðñêèÿ ïîÿñ - 2000-
2400ì. Âçðàñòíè íàñåêîìè (èìàãî) ñà ñúáèðàíè è íà íàé-âèñîêèòå âúðõîâå (Âèõðåí, 
Êàìåíèöà, Ïîëåæàí è äð.), êàòî ðåçóëòàò íà îòíàñÿíå îò âúçõîäÿùè âúçäóøíè òå÷åíèÿ 
íàä îáèòàâàíèòå âîäîåìè. Õàðàêòåðúò íà ðàñòèòåëíîñòòà â ñúñåäñòâî ñ âîäîåìèòå 
íÿìà ïðÿêî âëèÿíèå âúðõó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà òåçè íàñåêîìè. Â íàé-÷åñòèÿ ñëó÷àé 
ëàðâèòå èì ñà äåòðèòîôàãè, ôèòîôàãè è/èëè õèùíèöè ñ òâúðäå øèðîê õðàíèòåëåí 
ñïåêòúð. Äåôèíèòèâíèòå (èìàãèíàëíè) ôîðìè ñà ñ ðåäóöèðàí óñòåí àïàðàò è 
ïðàêòè÷åñêè íå ñå íóæäàÿò îò õðàíà. 
 Lepidoptera - 116 вида (116 дневни, 333 нощни) от 24 семейства. Степента на 
проученост на групата в парка е около 40 %. Данните от литературата са недостатъчно 
представителни, поради неравномерното проучване в пространствено отношение. Видовият 
състав е правилно определен и достоверен. 
 За много от видовете данните, които са приложени показват не къде са разпространени, 
а откъде е събиран материал. Като пример може да се посочат масови и широкоразпространени 
в цялата страна видове, известни от Парка с единични находища. Това се отнася в голяма 
степен за най-масовите видове дневни пеперуди, които в по-старата литература се посочват с 
твърде обобщено разпространение и поради това не могат да се укажат конкретни находища в 
парка или те са единични. Поради тези причини данните от литературата не можем да 
използваме за изводи и заключения. 
 Гðóïàòà å ðàçïðîñòðàíåíà âúâ âñè÷êè ðàñòèòåëíè ïîÿñè è õàáèòàòè â ïàðêà, 
áåç èçêëþ÷åíèå, като ñ óâåëè÷àâàíåòî íà íàäìîðñêàòà âèñî÷èíà áðîÿò íà âèäîâåòå 
íàìàëÿâà.Голяма част от представителите на разглежданата група се отличават с високата си 
хелиофилност и поради това независимо от растителния пояс, в който са установени, обитават 
предимно открити терени без да са привързани към дадения пояс.  

Mollusca - 89 вида, които принадлежат към 2 класа, 4 разреда и 27 семейства. 
Установените таксони съставляват 27.3 % от малакофауната на България (без морските). Като 
се има предвид, че в Пирин няма подходящи местообитания за повечето сладководни мекотели, 
този процент отнесен само за сухоземните видове (82 вида), е значително по-висок - 34.7%. 

Преобладават сухоземните форми, които са 82 вида, докато водните са 7. Предполага 
се, че са намерени над 65% от възможните видове мекотели. С най-много видове са 
представени семействата Limacidae, Zonitidae и Helicidae, следвани по численост от Clausiliidae 
и Hygromiidae. Прави впечатление по-слабата застъпеност на сем. Clausiliidae, която вероятно 
се дължи на недостатъчната проученост на тази група в разглежданата територия. 
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Хоризонталното разпространение на мекотелите в парка е свързано в голяма степен с 
проучеността на територията от една страна и от друга с факта, че карстовите райони винаги 
имат по-богата малакофауна от силикатните. 

 Водните представители са локализирани около някои извори и плитчините на езерата. 
С изключение на споменатите ограничени райони (от които са известни и най-много видове) не 
са провеждани теренни изследвания извън основните туристически маршрути и околностите на 
хижите. Така големи територии от парка остават напълно непроучени в малакологично 
отношение и картината на разпространение отразява в значителна степен местата на събиране 
на материал. 

Като цяло мекотелите са представени във всички растителни пояси на Пирин. 
Установените видове се разпределят както следва. Големият брой мекотели, установени в пояса 
на буковите гори, се дължи предимно на територията, разположена около границите на парка. 
Ако се има предвид този факт, се вижда че най-много видове са намерени в иглолистния пояс. 
Могат да се обособят комплекси от видове, намирани в определен пояси. Така само в 
иглолистните гори са установени 11 вида (Vitrea bulgarica, Oxychilus depresus, Lindholmiola 
girva, Helicella macedonica, Truncatelina cylindrica, Orcula doliolum, Chondrula tridens, Vitrina 
pelucida, Vitrea sturanyi, Cochlicopa rubricella и Helicigona trizona), в субалпийските храсти - 5 
вида (Pyramidula rupestris, Ena obscura, Clausilia pumila, Zebrina detrita и Macedonica marginata) 
и в алпийските съобщества - 4 вида (Wladislawia polinskii, W. sztolcmani, Phenacilimax annularis 
и Eucobresia diaphana).  
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Таблица 2. Обобщени данни за разглежданите групи  в Национален парк Пирин. 
   

 
INVERTEBRATA 

Ara 
neae 

Myria 
poda 

Odo 
nata 

Orthop
terida

Pleco
ptera

Hetero
ptera 

Coleop
tera 

Neurop
terida

Hymen
optera 

Trichop 
tera 

Lepidop
tera 

Mol
lusca

Общ
о 

  Ñåìåéñòâà 28 12 4 11 6 28 37 22 11 9 24 15 201

  Âèäîâå è ïîäâèäîâå 321 36 9 63 40 323 639 25 36 59 449 32 209
1 

  Локални åíäåìèòè 4 2  4 1 1 18   1 3 5 39

  Áúëãàðñêè åíäåìèòè 12 3  2 5     3 25   7 8 2 67

  Балкански åíäåìèòè 3 13  7 8 2 37   7 26 5 110

  Суб-ендемити 4      8     2 14

  Ïðåãëàöèàë ðåëèêòè 9 1  1  10 1     5 27

  Ãëàöèàëíè ðåëèêòè 47 3  6  57 18    18  149

  Ðåäêè 132 5 3 13  7 31 6 1  125  294

  Çàñòðàøåíè - IUSN 1      3    1 1 5 

                    -  ESC   1      3    9 1 14

                    -  BC       1    4 1 6 

                    -  HD       1     1 2 

                    -  CITES           1  1 

  Çàùèòåíè â Áúëãàðèÿ       3    2  5 
   
 
 
 
6. Консервационна значимост на таксоните 
 

 Опазването на застрашените популации от различните групи безгръбначни животни 
изисква запазването на техните природни местообитания в ненарушен вид, а не çащита на 
отделните представители (Бернска конвенция). Установяването на консервационната значимост 
на различните хабитати за успешното опазване на безгръбначната фауна се извършва на базата 
на критериите (отбелязани в Бернската конвенция): видово и популационно богатство и 
наличието на редки (стенотопни), ендемични, реликтни и застрашени видове (включени в 
световни или европейски Червени книги).  

Консервационната значимост на таксоните (табл. 3) е определяна според това каква част 
от популацията им присъства в Пирин. При локалните ендемити (6 таксона) 100% от 
популациите им са локализирани на територията на планината и те са от най-висока категория - 
световно значение [W]. Към тази категория са включени и българските ендемити тъй като 
имат по-ограничено разпространение. Балканските ендемити и субендемити са разгледани към 
таксоните от европейско значение [E] - 13 вида. Реликтните и редките форми (ако не 
принадлежат и към някоя от другите категории) оформят групата с национално значение [N] - 
8 вида. Helix pomatia (ESC, BC-III, HD-V и CORINE), “ресурсен вид” и разпространен широко в 
планината, не е включен към никоя от групите. 
 
 Ðåäêè (ñòåíîòîïíè) òàêñîíè 

Към тази категория спадат таксони, обитаващи единични находища в малочислени 
популации. В повечето случаи те са привързани към ограничен тип биотопи и изискват 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 

специфични абиотични и биотични условия за живот. Всяка негативна промяна в климата, 
замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените местообитания могат да бъдат 
фатални и да доведат до изчезване  на видове в локален или ареален план.  
 Araneae - 132 òàêñîíà ñà ïðèåòè çà ðåäêè (стенотопни) на територията на парка  
(таблица 2). Те представляват 41.12 % от установените видове в парка. Редки (стенотопни) 
видове са установени в повечето от  районите в парка. Към тази група се отнасят и много от 
установените ендемити  и реликти, но те ще бъдат разгледани самостоятелно. 

Характерни примери са видовете: Atypus piceus, Dysdera erythrina, Callilepis cretica, 
Nomisia exornata и др., свързани главно с горската постелка, детрита и почвата. Трябва да се 
отбележат и видовете свързани с хабитатите в  субалпийския и алпийския пояси. Entelecara 
media Theridion petraeum, Stemonyphantes lineatus, Pardosa nigra са привързани към скалните и 
сипейни биотопи. Субалпийските и алпийски поляни се обитават от: Meioneta fuscipalpis, 
Pardosa drenskii, P. incerta и др. 
 Myriapoda - 3 вида могат да бъдат споменати в тази категория. Това са видове: 
Pachymerium flavum, Polydesmus zonkovi и Apfelbeckiella trnowensis. Тук трябва да бъдат 
причислени всички локални ендемити, които до момента са известни единствено от 
територията на Пирин, но те ще бъдат разгледани отделно. 
.  Heteroptera - 7 вида принадлежат към тази категория  на територията на парка. Това 
са монтанмедитеранският реликт Alloenotus egregius и глациалните реликти Sigara (Arctocorisa) 
carinata, Sigara (Arctocorisa) germari, Salda littoralis littoralis, Phoenicocoris modestus, Aradus 
frigidus и Elasmucha fieberi.Видовете Sigara (Arctocorisa) germari, Alloenotus egregius, Aradus 
frigidus и Elasmucha fieberi са установени само в единични находища, докато Sigara 
(Arctocorisa) carinata, Salda littoralis littoralis и Phoenicocoris modestus са установени в повече 
райони в парка.  
 Coleoptera - 31 вида и подвида от Carabidae (11), Dytiscidae (1), Hydrochidae (1), 
Histeridae (3), Staphylinidae (2), Elateridae (1), Dermestidae (1), Tenebrionidae (2), Anthribidae (1), 
Curculionidae (7) и Scolytidae (1). От всички тези стенотопни бръмбари, 13 са установени в 
територията на НП Пирин - Leistus parvicollis, Bembidion stomoides, B. grandipenne, Pterostichus 
quadrifoveolatum, Harpalus progrediens, Dromius fenestratus, Microlestes seladon, Syntomus 
foveatus, Hydroporus longulus, Psephidonus nigrita, Quedius boopoides, Dermestes aurichalceus и 
Pityophthorus lichtensteini. Останалите редки таксони се нуждаят от потвърждение за 
територията на парка. 
 Lepidoptera -  125 (33 - Rhopalocera, 92 Noctuidae) таксона на видово ниво, някои от 
които са и ендемити или реликти. Всички тези видове са обозначени във фаунистичния списък. 

  Mollusca - 3 вида, като Helicigona kattingeri и H. haberhaueri, които същевременно са и 
ендемити. Редките мекотели са намерени в различни части на изследваната територия, но броят 
им е сравнително малък. 
 
 Ендемити 

Åíäåìèòèòå ñà âèäîâå îãðàíè÷åíè â îòäåëíà òåðèòîðèÿ ïîðàäè èñòîðè÷íè, 
åêîëîãè÷íè è ôèçèîëîãè÷íè ïðè÷èíè. Êúì òàçè êàòåãîðèÿ ðàçãëåæäàìå òàêñîíè, 
установени само в една планина или район в България (локални) на територията на повече 
райони в България (Български ендемити), Балканския полуостров (Балкански ендемити) и 
Балканският полуостров и съседни регион (субендемити). Åíäåìèòèòå ñà âàæåí åëåìåíò ñ 
âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò ïðè îöåíêàòà íà äàäåíà çàùèòåíà òåðèòîðèÿ è 
ïîêàçâàò óíèêàëíîñòòà íà ôàóíàòà.  

Araneae - 23 вида ( 4 локални, 12 български, 3 балкански, 4 субендемити) или 7.5 % от 
установените видове в парка (таблица 2). 

Най-широко разпространени са видовете Coelotes kulczynskii, Zodarion pirini  и Gonatium 
orientale. Coelotes kulczynskii обитава иглолистния пояс, като достига и субалпийската зона. 
Може да се използва, като мониторен вид, стабилността на неговите популации е индикатор за 
състоянието на гората. Gonatium orientale е важен елемент от фаунистичния комплекс обитаващ  
хвойновите хабитати. Zodarion pirini е разпространен в повечето български планини, като 
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обитава сипейните хабитати. Трябва да се отбележи, че по-голямата част от ендемитите са 
âèñîêîïëàíèíñêè åëåìåíòè. Такива са локалните ендемити Diplocephalus altimontanus, 
Drepanotilus pirinicus,  Tegenaria montana и българските ендмити, Araeoncus clivifrons, Erigone 
pirini, Lepthyphantes lithoclasicolus, Pardosa drenskii, Те могат да бъдат разглеждани като 
деривати на Средно или Северно Европейски видове вследствие на дизюнкция на ареалите им 
през глациацията и интерглациацията.  Обитават само алпийския и субалпийския пояс на Рила 
и Пирин.  Подобно е разпространението и на балкано-малоазиатските ендемити  Aculepeira 
talishia и Pardosa incerta, които приемаме за остатък от древната монтан-медитеранска фауна.  

Всички ендемити без Antrohyphantes rhodopensis и Cheiracantium macedonicus могат да 
се разглеждат като неоендемити, деривати на тяхните Холарктични, Палеарктични и 
Европейски сестрински видове. Antrohyphantes rhodopensis е близко родствен с род Fageiella 
(известен само от пещери в Босна и Херцеговина) и може да се разглежда като реликт от 
древната медитеранска фауна. 
 Myriapoda. 19 вида (2 локални, 4 български, 13 балкански ендемита) или 52 % от 
установените видове в парка (таблица 2). 
 Видовете: Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum и Xestoiulus pirinicus,. са известни 
единствено от типовите им находища - хижите “Демяница” и “Бъндерица”. Необходимо е да 
бъде осъвременена информацията за тях. 
 Към българските ендемити спадат видовете: Polydesmus zonkovi, Leptoiulus borisi и 
Apfelbeckiella trnowensis. 
 Балканските ендемити са представени от видовете: Lithobius borisi, Lithobius 
lakatnicensis, Lithobius beroni, Clinopodes polytrichus, Clinopodes trebevicensis, Strigamia 
transsilvanica, Glomeris balcanica, Polydesmus herzogowinensis, Brachyiulus apfelbecki, 
Brachyiulus lusitanus, Megaphyllum hercules, Megaphyllum rhodopinum и Pachyiulus cattarensis. 
Освен България, ареалът на всеки един от тях включва и някоя от съседните на страната ни 
държави. Седем от тях имат холобалканско разпространение; 5 вида: Lithobius borisi, Lithobius 
lakatnicensis, Lithobius beroni, Glomeris balcanica и Megaphyllum rhodopinum обитават източната 
половина на Балканския полуостров. 
 Heteroptera - 6 вида, (1 локален, 3 български, 2 балкански) или 2 % от установените 
видове в парка (таблица 2). 

Видът Compsidolon (Apsinthophylus) balcanicum е известен за сега само от еинични 
находища в Пирин. Dimorphocoris fuscus, Dicyphus digitalidis, и Mecomma ambulans 
montanus са намирани и в други български планини. Балканските ендемити са видовете: 
Orthonotus pseudoponticus, и Velia saulii serbica. Видовете Mecomma ambulans 
montanus и Velia saulii serbica са неоендемити, докато Compsidolon (Apsinthophylus) 
balcanicum, Dicyphus digitalidis, Dimorphocoris fuscus и Orthonotus pseudoponticus са 
палеоендемити с терциерен произход. 
 Plecoptera. 14 вида (1 локален, 5 български, 8 балкански) или 35 % от установените 
в парка видове. Видът Leructra kumanskii å èçâåñòåí ñàìî îò Ïèðèí, а  âèäîâåòå 
Nemoura bulgarica, N. pirinensis, Protonemura tarda, Leuctra joosti, L. marani ñà 
ðàçïðîñòðàíåíè è â äðóãè íàøè ïëàíèíè.  При бàëêàíñêèòå åíäåìèòè, 
рàçïðîñòðàíåíèåто íàé-÷åñòî âêëþ÷âà è íÿêîè ïëàíèíñêè ìàñèâè â Ð Ìàêåäîíèÿ 
è/èëè Ãúðöèÿ.  
 Âñè÷êèòå 14 âèäà ñ êîíñåðâàöèîííà çíà÷èìîñò ñà ñòåíîáèîíòè. Òå îáèòàâàò 
áîãàòî àåðèðàíèòå, ñòåíîòåðìíè âîäè â ïëàíèíàòà. 
 Coleoptera -  88 вида и подвида, принадлежащи към трите най-големи семейства 
колеоптери - Carabidae (25), Curculionidae (23) и Staphylinidae (16). Относителният дял на 
ендемитите към общия брой видове и подвидове е 13,77 %, цифра която най-вероятно е близка 
до реалната, въпреки слабата проученост на твърдокрилата фауна в парка. Като правило, по-
висок е относителният дял на ендемитите при такива групи, чиито представители са обитатели 
на наземни и почвени хабитати (Carabidae, Leiodidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Curculionidae). 
Същият процент е по-умерен при дендробионтите и хербиколите (обитатели на листа и стъбла 
на тревистата растителност) - Buprestidae, Cerambycidae, Chrysomelidae. Най-нисък е 
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относителният дял на ендемитите при водните обитатели (Dytiscidae). При копрофилите 
(обитатели на екскрементите на различни бозайници), сапрофилите (обитатели на разлагащи се 
органични вещества от растителен произход) и кадаврофилите (обитатели на разлагащи се 
органични остатъщи от животински произход), като Histeridae, Silphidae и някои Scarabaeidae, 
не са установени ендемити. 

Локалните ендемити са 18, като най-много от тях са от Staphylinidae (6), Carabidae (5) и 
Curculionidae (4). Всичките ендемити от този тип са установени на територията на парка. С 
изключение на видът Otiorrhynchus endrodii, типичните находища (loc. typ. или находището от 
което е описан даден вид) на останалите локални ендемити се намират в територията на парка. 

Българските ендемити са 25, като над половината от тях принадлежат към Carabidae (9) 
и Curculionidae (7). Единствено два вида от тези ендемити, Trechus bohemorum, (установен от 
граничните югозападни района на парка) и Zabrus incrassatus tuleschkovi, са съмнителни за 
парка. Интерес представляват пет от българските ендемити (Nebria rhilensis, Trechus 
bohemorum, Olophrum leonhardi, Dicentrius balcanicus pirinensis и Dicentrius zerchei), срещащи 
се само на Рила и Пирин. Те могат да бъдат определени и разглеждани като рило-пирински 
ендемити. Типичните находища на пет от българските ендемити (Trechus bohemorum, Agabus 
balcanicus, Omalium bulgaricum, Olophrum leonhardi, Otiorrhynchus joakimoffi), и най-вероятно 
това на Ctenicera schneebergi, се намират в границите на НП Пирин. 

Балканските ендемити са 37, като най-много от тях са от Carabidae (9), Curculionidae (9) 
и Staphylinidae (7). Една трета от балканските ендемити са съмнителни за територията на парка 
- Carabus violaceus dryas, Calathus ellipticus, Atheta fuscicolor, A. palata, Sphenoptera buresi, S. 
sceptrifera, Anthaxia thessalica, Agrilus aurichalceus calciola, Saphanus ganglbaueri, Apion hilfi, A. 
rhodopensis, Otiorrhynchus juglandis. Една от задачите на бъдещите изследвания на 
твърдокрилата фауна в парка би могла да бъде тяхното потвърждение или отхвърляне. Един от 
балканските ендемити, съмнителния за парка Sphenoptera buresi, има типово находище (loc. 
typ.) “Пирин”. 
 Субендемитите са 8, като вероятно техният брой ще се увеличи след по-нататъшните 
изследвания. Основната област на разпространение на тези видове се намира в Балканския п-в, 
като една повече или по-малко незначителна част от видовия им ареал е извън полуострова. 
 Trichoptera - 15 вида (1 локален, 5 вида и 2 подвида, 6 вида и 1 подвид), èëè 25 % îò 
âèäîâåòå â ïàðêà. Вèäът Rhyacophila pirinica  å известен ñàìî îò òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà. 
Видовете Rhyacophila pseudotristis, Rh. braaschi, Synagapetus montanus, Drusus romanicus 
meridionalis и подвидовете Dr. discophorus pallidus, Chaetopteroides bulgaricus, Psilopteryx 
schmidi са намирани и в други планини в България. Îñòàíàëèòå 6 âèäà è åäèí ïîäâèä ñà èçâåñòíè è 
â äðóãè ðàéîíè îò Áàëêàíñêèÿ ï-îâ. Åíäåìè÷åí çà Áàëêàíñêèÿ ï-îâ å è ðîäúò Chaetopteroides.  
 Âñè÷êè åíäåìèòè ñà ñ ïîñòãëàöèàëåí ïðîèçõîä (íåîåíäåìèòè).  Èçâåñòíèòå îò Ðèëà 
ãëàöèàëåí åíäåìèò Chionophylax monteryla è àðêòîàëïèéñêèÿò âèä Asynarchus lapponicus 
äîñåãà íå ñà íàìåðåíè â Ïèðèí, íî òîâà å äîñòà âåðîÿòíî. Êàòî ðåäêè âèäîâå ñìå îçíà÷èëè 
ñàìî îíåçè îò åíäåìèòèòå, êîèòî â íàõîäèùàòà ñè íå ñà ìàñîâè. Òå ñà è ñ íàé-âèñîêà ñòåïåí 
íà óÿçâèìîñò. Ïîñëåäíàòà å ñâúðçàíà ñ õèäðîòåõíè÷åñêî  (âîäîõâàùàíèÿ, êîðåêöèè íà 
òå÷åíèÿ) è äðóãî ñòðîèòåëñòâî, íàðóøàâàùî âîäîñáîðíèòå ñèñòåìè, çàìúðñÿâàíåòî èì ñ 
áèòîâè îòòî÷íè âîäè â òóðèñòè÷åñêèòå êîìïëåêñè è íèñêàòà õèãèåíà ïîêðàé òóðèñòè÷åñêèòå 
ìàðøðóòè îêîëî åçåðàòà è ïîòîöèòå íà ïàðêà. 
 Lepidoptera - 37 (15 - Rhopalocera, 22 - Noctuidae) вида (3 локални, 4/4 български, 
10/16 балкански)(Таблица 2). 
 Локалните ендемити се срещат главно в иглолистния и алпийския пояси. Îò 
 Áúëãàðñêèòå åíäåìèти ñå ñðåùàò â èãëîëèñòíия пояс - 4, â ñóáàëïèéñêèÿ ïîÿñ - 3 è â 
àëïèéñêèÿ ïîÿñ - 1.  
 Îò áàëêàíñêèòå è ñóááàëêàíñêèòå åíäåìè÷íè òàêñîíè 13 ñå ñðåùàò â èãëîëèñòíàòà 
çîíà, 14 â ñóáàëïèéñêèÿ ïîÿñ è 4 - â àëïèéñêèÿ ïîÿñ. Òåçè äàííè îáà÷å íå ñà ïðåäñòàâèòåëíè 
ïîðàäè íåðàâíîìåðíîòî ñúáèðàíå íà ìåòåðèàëà. Â àëïèéñêèÿ ïîÿñ íå å ëîâåíî íà ñâåòëèííà 
ëîâèëêà, çàòîâà òàì ñà óñòàíîâåíè ãëàâíî äíåâíîëåòÿùèòå åíäåìè÷íè òàêñîíè. Ïîäîáíî å è 
ïîëîæåíèåòî ñúñ ñóáàëïèéñêèÿ ïîÿñ - äàííèòå îò íåãî ñà ïðåäèìíî îò âèñîêîïëàíèíñêèòå 
õèæè, ðàçïîëîæåíè íà ãðàíèöàòà íà èãëîëèñòíàòà çîíà è ñóáàëïèéñêèÿ ïîÿñ. Çàòîâà â 
ïîâå÷åòî ñëó÷àè äàííèòå îò äâàòà ïîÿñà ñå ïðèïîêðèâàò. 
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Mollusca - 23 ендемични таксона (6 локални, 2 български, 13 балкански, 2 субендемита) 
или 26%  от известните за района видове. Ендемити са намерени във всички части на 
планината, но най-много те са по карстовите масиви от долината на р. Бъндерица до вр. 
Каменитица. Установени са 6 локални ендемита: Macedonica marginata frivaldskiana - намерен 
при х. “Бъндерица”, M. marthae - известен от околностите на върховете Вихрен и Синаница, 
Idyla castalia boschi - събиран над Банско, долината на р. Бъндерица, Казаните и вр. Вихрен, 
Tandonia piriniana - съобщен извън парка към южните му части, Wladislawia polinskii - от най-
високите части над х. “Вихрен”, Казаните, върховете Вихрен, Каменитица, Баюви дупки и 
Синаница и W. sztolcmani - намерен в Казаните и върховете Вихрен и Баюви дупки. Приема се, 
че 100% от популацията на тези видове е концентрирана в Пирин. Може да се смята, че 
ендемизмът сред мекотелите на Пирин е висок и в планината ссъществуват локални 
формообразуващи центрове. 
 
 Реликти  

Реликтната безгръбначна фауна в Пирин планина е резултат от сложни палеогеографски 
и палеоклиматични промени, протекли от средата на терциера до днешни дни. Ïðîèçõîäúò èì 
å ðàçëè÷åí - ïðåãëàöèàëíè (òåðöèåðíè), è ãëàöèàëíè (êâàòåðíåðíè), ïîðàäè êîåòî 
ðåëèêòèòå ñà õåòåðîãåííà ãðóïà, ïðèäàâàò ñïåöèôè÷íîñò è óíèêàëíîñò íà ôàóíàòà è 
èìàò âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò.  

Araneae - Îáùèÿò áðîé íà реликтите, óñòàíîâåíè â Националния парк Пирин å 42 
(33 глациални, 9 преглациални)  или 18.0 % от установените видове в парка (таблица 2). 

Преглациалните елементи са остатък от терциерната планинска фауна и са свързани с 
иглолистния, субалпийския и алпийски пояси (Aculepeira talishia, Pardosa incerta). 
Глациалните рåëèêòíè âèäîâå ñà ïðèâúðçàíè също към иглолистния, субалпийския и 
алпийски пояси и ïðåäñòàâëÿâàò ïðåäèìíî áîðåîìîíòàííè (Robertus mediterraneus, 
Diplocephalus foraminifer, Pithyohyphantes phrygianus, Pardosa albatula), бореоалпийски 
(Theridion petraeum, Bolyphantes alticeps, Cineta gradata, Philodromus vagulus) и 
арктоалпийски âèäîâå (Entelecara media, Mecynargus paetulus). Техните основни ареали 
обхващат главно Ñðåäíà è Ñåâåðíà Åâðîïà.  

Myriapoda - Към тази категория могат да бъдат причислени общо 4 вида многоножки 
(таблица 2). 
 Видът Lithobius lakatnicensis е с терциерен произход. Другите три таксона: Lithobius 
borisi Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum и Xestoiulus pirinicus, вероятно са произлезли по 
време на заледяванията като локални изолати на по-широко разпространени близкородствени 
таксони. Необходими са по-задълбочени изследвания за изясняване на въпроса, особено що се 
отнася до възрастта на Xestoiulus pirinicus и отчасти на Lithobius borisi. 

Heteroptera -  57 глациални и 10 преглациални реликтни форми. Последните са остатък 
от древната монтанмедитеранска фауна населявала нашите планини през терциера- 8 от тях са 
свързани с иглолистния и субалпийския пояс на планината (Dimorphocoris fuscus,Dichrooscytus 
valesianus, Alloenotus egregius, Compsidolon (Apsinthophylus) balcanicum, Dicyphus digitalidis, 
Heterocordylus cytisi, Orthonotus pseudoponticus, Carpocoris melanocerus), а останалите с пояса 
на бука (Montanorthops foreli, Acalypta finitima). Глациалните реликтни видове са привързани 
главно към иглолистния пояс. Това са главно бореомонтанни видове, чиито основни ареали са в 
Средна и Северна Европа. Някои от тези видове като Acompocoris alpinus, Atractotomus 
magnicornis, Cremnocephalus alpestris, Phytocoris pini, Pinalitus rubricatus принадлежат към 
дендробионтната фауна и са трофично свързани със смърча. Арктоалпийскитe видoве Sigara 
(Arctocorisa) carinata, Sigara (Arctocorisa) germari и Salda littoralis littoralis са свързани с 
езерата и влажните зони в субалпийския пояс. Броят на реликтните видове при едни бъдещи 
изследвания може да се увеличи значително. 

Plecoptera - âèäът Arcynopteryx compacta å ñ àðêòîàëïèéñêî ðàçïðîñòðàíåíèå 
è å ñ÷èòàí çà ãëàöèàëåí ðåëèêò ñ åâðîïåéñêà ñòåïåí íà êîíñåðâàöèîííà çíà÷èìîñò.  
 Coleoptera -  19 вида принадлежащи към следните групи: Carabidae (8), Dytiscidae (7), 
Elateridae (2) и Hydrophilidae (1). От тях само Xenion ignitum е преглациален (терциерен) реликт, 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 

представител на монотипичен род от древна група принадлежаща към семейството на 
бръбмарите -бегачи. Освен реликт, видът е и балканския ендемит. Той обитава почвената 
постилка в горските местообитания. Останалите реликти са глациални и принадлежат основно 
към две групи доминиращи в сухоземните и водни високопланински местообитания - Carabidae 
и Dytiscidae. Тези видове се срещат както в северните части на Евразия, така и във алпийските 
и/или субалпийските зони на високите централно- и южноевропейски планини. Такъв тип 
глациални реликти са 11 студенолюбиви вида (Nebria rufescens, Amara erratica, A. quenseli, 
Hydroporus nigrita, Hydroporus tartaricus, Oreodytes davisi, Nebrioporus griseostriatus, Agabus 
solieri, Helophorus glacialis, Hypnoidus riparius, Ctenicera cuprea). Вторият тип глациални 
реликти са алпийските (Nebria jockischi nigricornis, Bembidion bipunctatum nivale, B. glaciale, 
Amara  morio nivium, A. messae, Hydroporus nivalis, H. longulus). Те също са криофилни 
(студенолюбиви) таксони формирали се най-вероятно в района на Алпите, в условия твърде 
сходни с тези в тундрата или тайгата. По-късно, вероятно в периода на последното заледяване, 
подобно на борео-монтанните форми, алпийските видове колонизирали и други високи 
планини в Средна и Южна Европа. Там те заели тези екологични ниши, които са най-сходни с 
тези в първоначалната им родина. Алпийските реликти, за разлика от борео-монтанните, не 
обитават северните райони на Евразия. 
 Ако разгледаме таксоните от родовата група, може да установим, че освен 
монотипичния род Xenion, в парка са установени и други две групи с преглациален (терциерен) 
произход. Това са подрод Aphaon от Carabidae и род Ophtalmoniphetodes от Staphylinidae. И 
двата таксона се срещат, освен на Пирин, на Рила и Витоша. Най-близките родственици на 
Aphaon обитават високопланинските райони в западната част на Балканския п-в, а тези на   
Ophtalmoniphetodes - Алтайските планини (Централна Азия). 
 Trichoptera - Âñè÷êè åíäåìèòè ñà ñ ïîñòãëàöèàëåí ïðîèçõîä (íåîåíäåìèòè).  
Èçâåñòíèòå îò Ðèëà ãëàöèàëåí åíäåìèò Chionophylax monteryla è àðêòîàëïèéñêèÿò 
âèä Asynarchus lapponicus äîñåãà íå ñà íàìåðåíè â Ïèðèí, íî òîâà å äîñòà âåðîÿòíî.  

Lepidoptera - 18 ðåëèêòíè òàêñîíè îò âèäîâàòà è ïîäâèäîâàòà ãðóïè. Òå ñà 
îáîçíà÷åíè âúâ ôàóíèñòè÷íèÿò ñïèñúê êàòî òàêèâà. Âñè÷êèòå ðåëèêòíè òàêñîíè ñà 
ãëàöèàëíè ðåëèêòè ñ áîðåîìîíòàíåí èëè àðêòîàëïèéñêè òèï àðåàë. Ãëàöèàëíèòå 
ðåëèêòè ñ áîðåîìîíòàíåí òèï àðåàë ñà 15, ãëàöèàëíèòå ðåëèêòè ñ àðêòîàëïèéñêè òèï 
àðåàë ñà 3. Îò ðåëèêòíèòå òàêñîíè 14 ñå ñðåùàò â èãëîëèñòíàòà çîíà, 10 â 
ñóáàëïèéñêèÿ ïîÿñ è ñàìî åäèí â àëïèéñêèÿ ïîÿñ. Òåçè äàííè îáà÷å íå ñà 
ïðåäñòàâèòåëíè ïîðàäè íåðàâíîìåðíîòî ñúáèðàíå íà ìåòåðèàëà, îáñúäåíî ïðè 
åíäåìèòèòå.  

Mollusca - 5 вида, приемат се за преглациални или “стари” реликти, някои от които 
(Pomatias elegans и P. rivulare) имат широко разпространение. Те са включени в списъка на 
консервационнозначимите таксони за пълнота. Останалите видове (Limax flavus, Helix vulgaris и 
H. figulina) са намерени около границите на парка. 
 
 Застрашени видове 

Приетите като застрашени видове се включват в Световни или Европейски Червени 
книги или регистри. Европейските Червени списъци са насочени главно към фуната на 
Централна Европа, но в тях все по-често попадат и видове обитаващи Югоизточна Европа.  

 
 Видове включени в Европейски Червени книги - 15 таксона 

Araneae - На територията на парка е установен вида Eresus cinnaberinus включен в 
списъка на IUCN. 
 Coleoptera - Видовете включени към Червени списъци на различни европейски и 
световни конвенции са 3. Това са Calosoma sycophanta и Carabus intricatus от Carabidae и 
Rosalia alpina alpina от Cerambycidae. И трите вида едновременно са включени в IUCN (червен 
лист на световно застрашените животни, към Световния Център за Мониторинг и Опазване на 
Околната Среда), ESC (червен лист на застрашените животни и растения в Европа, към 
Икономическия и Социален Съвет на ООН) и CORINE (списък на защитените безгръбначни 
животни по проекта за защита на местообитанията CORINE, към Комисията на Европейската 
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Общност). Rosalia alpina alpina е включен и към други три международни конвенции: BC – II 
(приложение II и III на Конвенцията на Европейската Дива Природа и Естествените Хабитати 
или Бернската Конвенция към Съвета на Европа), SP (списък предложен от M. Speight за 
подготовка на Директивата за Хабитатите, която не е възприета все още официално от Съвета 
на Европа), HD - II/IV (приложения II и IV към Директивата за Хабитатите, приведена в 
изпълнение в Маастрихт, 1991). 
 Lepidoptera - От дневните пеперуди, установени в границите на парка 9 вида са 
включени в Европейската Червена книга за дневните пеперуди (VAN SWAAY & WARREN, 1999) - 
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775), Parnassius apollo (Linnaeus, 1758), Glaucopsyche rebeli 
(Hirschke, 1904), Glaucopsyche arion (Linnaeus, 1758), Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835), 
Erebia medusa ([Denis & Schiffermuller], 1775), Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781]), 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) и Boloria titania (Esper, [1793]).  

В Приложение II на Бернската конвенция са включени 4 вида: Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758), Parnassius apollo (Linnaeus, 1758), Glaucopsyche arion (Linnaeus, 1758) и 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775).  

Видът Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) е включен още в CITES и Червения списък на 
IUCN. Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) - âèä îò ïðèëîæåíèå II íà Áåðíñêàòà 
êîíâåíöèÿ è îò ×åðâåíèÿ ñïèñúê íà IUCN. 

Mollusca. От мекотелите на Пирин, видът Helix pomatia е включен в регистрите на ESC, 
BC-III, HD-V и системата CORINE. H. pomatia e разпространен широко в изследваната 
територия.  
 
 Видове включени в списъци от Закона за Защита на Природата 

Coleoptera - Видове от парка, включени в този списък са 3. Това са два вида от 
Carabidae (Calosoma sycophanta, Carabus gigas gigas) и един от Cerambycidae (Rosalia alpina 
alpina). С изключение на първия таксон, поместването на останалите видове в този списък е 
изключително уместно. 

Lepidoptera - По действащите закони в Република България защитени са само 3 вида 
дневни пеперуди. Два от тях са установени в границите на Парка: Parnassius apollo (Linnaeus, 
1758) и Erebia rhodopensis Nicholl, 1900. 

Защитени от нашето законодателство са троглобионтите и троглофилите, между които 
попадат и представителите на пещерната фауна. 
 

Пещерна фауна 
Ограничените ареали, ниската численост и силната уязвимост на троглофилните и 

троглобионтните форми при унищожаване на местообитанията им или изменение на условията 
в тях обуславят високата им консервационна значимост. На територията на НП Пирин са 
изследвани някои пещери и пропасти главно в циркусите, Байови дупки, Каменитица, Бански 
суходол и Разложки суходол и е установена пещерна фауна от безгръбначни животни.  

Характерен обитател е паякът Antrohyphantes rhodopensis, известен само от 
високопланински пещери в Пирин, Рила и Родопите. От изследваната територия са известни 6 
вида охлюви (2 троглофилни и 4 троглоксенни форми), които често са  елемент на пещерните 
съобщества и попадат под защита, поне що се отнася до пещерите. По тази причина са 
включени в списъка на таксоните с консервационно значение. 
 

Стопански значими видове 
Предмет на търговски интерес у нас (събиране и изкупуване на живи охлюви) са преди 

всичко 2 вида охлюви от род Helix: Helix pomatia, чиито биотопи по-често са локализирани на 
по-голяма надморска височина (предимно в планините) и Helix lucorum, който има повсеместно 
разпространение и се изкачва в планините до към 1200 m (рядко до 1400 m). H. pomatia е 
включен в регистрите на ESC, BC-III, HD-V и системата CORINE.  Размножаването на тези 
видове обхваща месеците април и май. До края на май, в зависимост от влагата, температурата 
и надморската височина, охлювите се чифтосват, обменят сперматозоиди и отлагат яйца. През 
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тези месеци  (април, май) те са най-уязвими, тъй като полово зрелите екземпляри имат яйца и 
събирането им понижава силно възпроизводствените възможности на популациите.  

Оптималният период за събиране на охлювите, съобразен с размножаването им, е от 20 
май до 20 юни. За съжаление преди 2 години под натиска на фирмите, изкупуващи охлюви 
(въпреки категоричното експертно мнение), МОСВ изтегли този период напред - от 20 април до 
20 май. Необходимо е възстановяване на стария период за събиране и изкупуване на охлюви.  

Двата “ресурсни” вида са разпространени широко в Пирин. 
 

 

7. Екологична оценка на популациите 
 

Поради липса на количествени изследвания върху структурата на ценозите от 
безгръбначни животни в Пирин оценката е направена като са използвани само беглитеи данни 
установени в литтературата. 
 

Уязвимост 
Силно уязвими са малките изолирани популации от реликтен и рефугиален тип. Като 

уязвими трябва да се разглеждат всички локални ендемити, част от редките видове и старите 
реликти (ако имат ограничено разпространение). Много висока е чувствителността на 
троглобионтните и троглофилни  форми към най-малките изменения на условията в пещерите. 
Такъв вид е Antrohyphantes rhodopensis намерен във високопланинските пещери на НП Пирин. 
Хидробионтните форми също са твърде чувствителни към всяка антропогенна дейност, 
свързана със замърсяване на водата, промяна в речните системи или други изменения на 
местообитанията. Едни от най-чувствителните хидробионти са кренофилните гастроподи от 
семейство Hydrobiidae. Техните биотопи се унищожават при каптиране на водоизточници. 

Степента на уязвимост на консервационно значимите елементи на безгръбначната 
фауна в НП Пирин може да бъде определена като висока.. 
 

Рядкост 
Средна е степента на рядкост на консервационно значимите елементи на 

безгръбначната фауна в НП Пирин. 
С висока степен по този показател трябва да се отбележат популациите на видовете, 

които се срещат у нас само в Пирин. Причина за тяхната рядкост е силно изразената им 
стенотопност. При Araneae редките видове са 41 % от всички видове в парка при Neuropterida - 
24 %, а при Orthopterida - 21 %.  

Това е достатъчно да се определи висока степен на рядкост при популациите на 
повечето групи безгръбначни животни. 
 

Естественост 
В парка няма интродуцирани безгръбначни животни, обособили популации. Всички 

установени видове са автохтонни. Известна част от тях са възникнали в специфичните за 
Северен Пирин формообразуващи огнища и придават висока степен на уникалност на фауната.  

Това определя висока степен на естественост при популациите на  безгръбначните 
животни. 

 
Типичност 
Популациите на безгръбначните животни образуват типични съобщества за различните 

хабитати в карстовите и силикатни терени в планината.  
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Въпреки, че подобни съобщества обитават същите хабитати характерни и за други наши 
планини, определяме степента на типичност консервационно значимите елементи на 
безгръбначната фауна в НП Пирин, като висока. 

.  
Разнообразие 
В цялата територия на парка групата на безгръбначните животни е представена с близо 

30 % от видовете в България.  
Като се има предвид, че проучеността на безгръбначната фауна в планината не 

надхвърля 40%, разнообразието от таксони може да се прецени като високо. Реално процентите 
и степента ще се окажат по-високи след пълното проучване на парка. 
 

Стабилност 
В литературата липсват данни за стабилността на популациите на безгръбначните 

животни в парка. Съвсем ориентировъчни сведения в това направление е възможно да се 
получат само от по-новите публикации, в които понякога става дума за броя на намерените 
екземпляри и постоянното присъствие на определени видове. Поради естествения характер на 
съобществата и слабо проявеното антропогенно натоварване популациите на видовете, 
представени с висока численост, са стабилни. Редките изолирани популации трудно се 
поддават на отчитане и на практика липсват данни за тяхната стабилност в наличната 
литература.  

Сегашното ниво на проучване на безгръбначната фауна в парка не позволява реална 
преценка на стабилността на популациите за повечето видове.  
 
8. Райони и съобщества с висока консервационна стойност 
 

Натрупаните данни позволяват да се очертаят 2 приоритетни територии, които 
притежават консервационна стойност, определена въз основа на ендемити, реликти, редки 
видове, видово и ценотично богатство и значими популации. Те обаче не са напълно проучени 
(табл. 4). 
• Територията западно от р. Бъндерица, включваща главното карстово било с 

върховете Вихрен, Кутело, Бански суходол, Баюви дупки, Каменитица и Разложки 
суходол с прилежащите им циркуси и суходолия, поради присъствието на редица 
уникални и много богати съобщества, тяхната добра съхраненост и незначително 
антропогенно въздействие.  

• Територията югозападно от Муратов връх, включваща гранитно-мраморните масиви 
на Синанишкото било, върховете Георгийца, Синаница, прилежащите им циркоси и 
трогови долини. Тази територия е недостатъчно проучена и наличните данни трябва да се 
разглеждат като ориентировъчни. 

 
• Територията обхващаща долината на Дисилица, Дженгал, Безбог, Превала, Тевно езеро, 

Попово езеро и Кременските езера и прилежащите им циркуси и трогови долини. Тази 
територия е недостатъчно проучена и наличните данни трябва да се разглеждат като 
ориентировъчни. 

 
 
9. Ñúâðåìåííè è ïîòåíöèàëíè çàïëàõè çà ôàóíàòà 
 

Íàñòîÿùåòî ïðîó÷âàíå е  недостатъчно за получаване на точна и конкретна 
информация по проблема, но може да определи основните  тенденции. 
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Ãîëÿìà çàïëàõà çà ïëàíèíñêèòå åêîñèñòåìè å èçñèчàíåòî íà ãîðèòå è 
ðàçîðàâàíåòî íà íÿêîè òåðåíè. Òîâà ñå îòðàçÿâà çëå âúðõó ÷èñëåíîñòòà íà  
ðàçãëåæäàíаòа ãðóïа.  

Строителните äåéíîñòи в планината âëèÿå îòðèöàòåëíî âúðõó áèîòàòà, êàêòî ÷ðåç 
ïðÿêîòî ñè âúçäåéñòâèå âúðõó çàîáèêàëÿùèòå ñúîáùåñòâà, òàêà è êàòî ïðåäïîñòàâêà 
çà çàñèëâàùî ñå àíòðîïîãåííî íàòîâàðâàíå.  

При строежите се прокарват временни пътища, което се отразява пагубно върху 
планинските и особено на високопланинските хабитати, поради силната ерозия, която ги 
съпътства. 

 Ïîòåíöèàëíà çïëàõà çà âñè÷êè áåçãðúáíà÷íè, îáèòàâàùè âîäíèòå áàñåéíè 
(включително и подземните) å çàìúðñÿâàíåòî íà âîäèòå ñ химикали, ïðîìèøëåíè è 
áèòîâè îòïàäúöè.  

Голям проблем е сèëíîто çàìúðñÿâàíå â çîíèòå íà àêòèâåí òóðèçúì è â  районите 
на ïîвечето от õèæèте. 

 Âîäîõâàùàíèÿòà ñúùî èìàò îñîáåíî òåæêè ïîñëåäèöè çà ôàóíàòà íà 
ïëàíèíñêèòå ðàéîíè, êîèòî ñà ìíîãî ÷óâñòâèòåëíè êúì ïðîìÿíàòà íà âîäíèÿ ðåæèì â 
ðå÷íèòå ñèñòåìè.  

Çàëåñÿâàíåòî ñ íåïîäõîäÿùè ðàñòèòåëíè âèäîâå äðàñòè÷íî èçìåíÿ ñúñòàâà íà 
ñúîáùåñòâàòà è ìèêðîêëèìàòà, êîåòî âîäè äî èç÷åçâàíå íà îïðåäåëåíè, îáèêíîâåíî 
ñòåíîòîïíè òàêñîíè ñ âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò. 

Ïðè íåðåãóëèðàí ïàñèùåí ðåæèì ïðîòè÷àò äåãðàäàöèîííè ïðîìåíè, êîèòî 
ñúùî îêàçâàò íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó ôàóíèñòè÷íèòå êîìïëåêñи. 
 
10. Заключение 

 

 Събраните данни äàâàт âúçìîæíîñò да се направи предварителна îöåíêà âúðõó 
áîãàòñòâîòî è êîíñåðâàöèîííàòà çíà÷èìîñò íà паякообразната ôàóíà óñòàíîâåíà íà 
òåðèòîðèàòà íà ïàðêà. Те позволяват да се посочат и предложат и някои препоръки. 

Изводи 

1. Âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå íà óñòàíîâåíèòå 2091 âèäà îò моделните групи 
безгръбначни животни (Arachnida, Myriapoda, Ephemeroptera, Odonata, Orthopterida, 
Plecoptera, Heteroptera, Coleoptera, Neuropterida, Hymenoptera, Trichopttera, 
Lepidoptera, Mollusca) ïîêàçâà, ÷å Националния парк Пирин å òåðèòîðèÿ ñúñ çíà÷èòåëíî 
ôàóíèñòè÷íî áîãàòñòâî. Òîçè ôàêò ñå îïðåäåëÿ è îò íàëè÷èåòî íà 216 åíäåìè÷íè,  
176 реликтни и 294 редки (стенобионтни) òàêñîíà, сред които присъстват и 15 вида 
включени в Световни и Европейски Червени списъци.   

2. Áðîÿò íà óñòàíîâåíèòå âèäîâå îáà÷å ïðåäñòàâëÿâà около 40 % îò 
î÷àêâàíèòå çà ðàéîíà около 4500 âèäà. 

3.   Аëïèéñêàòà è ñóáàëïèéñêàòà çîíà íà ïëàíèíàòà å ñëàáî ïðîó÷åíà. 

4.   Периферните територии на ïàðêà са слабо и неравномерно проучени. 

5. Установените данни за фенологията, поведението и хабитатните предпочитания на 
видовете от разглежданите групи са оскъдни и не могат да се използват за оценка. 

6. Не са получени достатъчно данни çà êà÷åñòâåíèòå è êîëè÷åñòâåíè ïàðàìåòðè 
íà îñíîâíèòå ïîïóëàöèè íà åíäåìèòèòå è ðåëèêòèòå è ñòåíîáèîíòíèòå ðåäêè âèäîâå. 

7. Не са установени достатъчно äàííè çà íåãàòèâíîòî àíòðîïîãåííî âëèÿíèå 
âúðõó ôàóíàòà îáèòàâàùà ïëàíèíàòà. 
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8. Събраният материал от трансектните линии от капани заложени в края на месец юли 
са събрани през октомвр и ще бъдат обработени и детерминирани през зимата на 2002 година. 

 Ïðåïîðúêè 

 Инветаризация на фауната 

 1. Да се разработи и осъществи дългосрочна програма за проучването на 
неизследваните територии в НП Пирин. 

 2. Трябва да бъде направена пълна инвентаризация на видовия състав на всички групи 
от безгръбначната фауна обитаваща ттериторията на парка. 

 3. Необходимо е да бъдат изяснени хабитатните и популационни параметри на: 
åíäåìèòèòå, ðåëèêòèòå è ðåäêèòå ñòåíîáèîíòíè âèäîâå. Òîâà ùå ïîìîãíå çà 
èçÿñíÿâàíå íà òÿõíàòà ÷óâñòâèòåëíîñò êúì íåãàòèâíèòå àíòðîïîãåííè âëèÿíèÿ. 

5. Да се създаде система и организира банка от данни за биологичнот разнообразие в 
парка. Ñúçäàâàíåòî è ðåäîâíîòî äîïúëâàíå íà áàçà îò ôàóíèñòè÷íè äàííè çà 
áåçãðúáíà÷íèòå æèâîòíè å çàäúëæèòåëíî óñëîâèå ïðè събирането, запазването и 
управлението на получената информация, както и за осъществяването на биологичен 
мониторинг 
 
 Мониторинг в райони с голямо видово богатство 

 Необходимите условия за провеждането на биологичен мониторинг са: 

 1. Разработване на система за мониторинг върху съобщества от безгръбначни животни. 

 2. Стартирането на проект за прилагането на разработената система за мониторинг 
върху съобщества от безгръбначни животни. 

3. Ñúçäàâàíå è ðåäîâíîòî äîïúëâàíå íà áàçà îò ôàóíèñòè÷íè äàííè çà 
áåçãðúáíà÷íèòå æèâîòíè. 
 
  
Опазване на фаунистичното разнообразие 

1. Дà ñå èçãîòâÿò ÷åðâåíè списъцè çàñÿãàùè îòäåëíèòå ãðóïè, съобразени със 
съвременните международни категории на застрашеност, è ñå ïðåäëîæàò êîíêðåòíè ìåðêè 
çà çàùèòà íà застрашени õàáèòàòè è òåðèòîðèè. 

2. На туристическите карти за НП Пирин да се отбележат районите с фаунистично 
разнообразие чувствително към антропогенно влияние. 

3. Да се определят територии с обилно фаунистично разнообразие, където може да се 
провеждат практични занимания с ученици, студенти, без да бъде нарушена численността на 
популациите от безгръбначни животни.  

4. Да се разработят туристични екологични маршрути с определена познавателна и 
консервационна насока. 

5. Предложените маршрути да бъде представен в специални за целта илюстрирани 
брошури с висока познавателна стойност. 

6. Âñè÷êè ðåçóëòàòè îò ïðîó÷âàíèÿòà âúðõó áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå, 
îöåíêè, ïðåïîðúêè, карти и илюстрации ñâúðçàíè ñ ïëàíà çà óïðàâëåíèå íà 
Íàöèîíàëíèÿ ïàðê Пирин äà áúäàò ïóáëèêóâàíè â îòäåëåí òîì. 

7. Важна необходимост е създаването на експертен консултативен съвет на парка. Той 
ще набелязва проблемите по контрола и опазването на биоразнообразието и ще търси 
рационални и съвременни начини за тяхното решаване. 
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Приложение 1 
ЛИТЕРАТУРА   
 
Arachnida, Araneae 
Делчев, Х., 1988a. Преглед на видовете от сем. Lycosidae (Аraneae) на Пирин. Сборник 
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1. Въведение 
  
 Историчното развитие и екологичните дадености на НП Пирин са главната 
предпоставка за голямото видово разнообразие на обитаващите го организмови съобщества.  
Събирането, анализирането и систематизирането на съществуващата информация засягаща 
групата на паякообразните в Пирин, както и допълването и с нови оригинални данни 
вследствие проведените частични теренни проучвания дават възможност за  модерно 
инвентаризиране и анализ на безгръбначната фауна в парка. Резултатите от тези изследвания 
ще послужат за отразяване  на проблемите на безгръбначната фауна в Плана за управление на 
НП Пирин. 
  
2. История на проучването 

 
Първите сведения за аранеофауната в Пирин публикува Дренски (1921),  съобщавайки 

около 90 вида. Следващите работи  (Дренски 1936, 1937, 1939, 1938, 1940 1943) са обобщаващи 
и третират същата информация. Първите съвременни данни относно ликозидните паяци на 
Пирин публикува Buchar (1968). След него,  нова информация, засягаща главно 
високопланинската аранеофауна в планината, намираме в работите на Deltshev (1980, 1983а, 
1983b, 1983c, 1984, 1985, 1987а, 1987b, 1988a, 1988b, 1990, 1992, 1993, 1996, 1996, 1997. 
Knoflach (1993) представя нови данни за разпространението на род Robertus в Пирин. Deltshev 
& Blagoew (1995) не съобщават нова информация, за Пирин, но ревизират и привеждат към 
съвременната номенклатура  списъка на българските ликозиди. 
 
3. Оценка на литературните данни 

 
Àíàëèçúò íà ñúáðàíàòà íàëè÷íà èíôîðìàöèÿ îáõâàùà 27 íàó÷íè ïóáëèêàöèè, 

çàñÿãàùè îòäåëíè ÷àñòè èëè öÿëàòà òåðèòîðèÿ íà ïàðêà. Óñòàíîâåíèÿò áðîé 
ïðåäñòàâëÿâà îколо 100 % îò ñúùåñòâóâùàòà ëèòåðàòóðà èìàùà îòíîøåíèå êúì 
ôàóíèñòè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå íà аранеите îáèòàâàùè Пирин ïëàíèíà. Íàó÷íàòà 
ëèòåðàòóðà å îáõâàíàòà èçöÿëî, êàòî íàó÷íî-ïîïóëÿðíèòå ïóáëèêàöèè íå ñòîÿò â 
îáñåãà íà ïðîó÷âàíåòî, íî äîïóñêàìå, ÷å â íÿêîè îò òÿõ áè ìîãëî äà ñå íàìåðÿò íÿêîè 
äàííè.  

 
Основни пропуски в досегашните проучвания 
Êàòî îñíîâåí ïðîïóñê íà âñè÷êè ïóáëèêации ñå î÷åòàâàò íåäîñòàòú÷íèòå  

åêîëîãè÷íè, а в някои отношения и фаунистични и таксономични èçñëåäâàíèÿ. Ïî÷òè íèùî 
íå å íàïðàâåíî в консервационно отношение.  Äîñåãà íå å ñúñòàâåí è ïóáëèêóâàí 
×åðâåí лист íà паякообразните животни â Áúëãàðèÿ. 

 
Неизследвани райони 
Òðÿáâà äà ñå ïðèåìå, ÷å êàòî öÿëî àëïèéñêàòà è ñóáàëïèéñêàòà çîíà íà 

ïëàíèíàòà å ñëàáî ïðîó÷åíà. Òîâà îñîáåíî âàæè çà ðåçåðâàòèòå и периферните 
територии на ïàðêà, à ïîçíàâàíåòî íà òÿõíàòà áåçãðúáíà÷íà ôàóíà å îò ïðèîðèòåòíî 
çíà÷åíèå çà îïàçâàíåòî íà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå â Áúëãàðèÿ. 
 
4. Материал и методи 
  
 При насточщето проучвансе прилагат няколко подхода: 
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 1. Библиографско проучване за издирването на всички публикации, съдържащи данни 
за таксономията, фауната и екологията на изследваните групи безгръбначни животни в Пирин.  
 2. Издирване, преглеждане и детерминиране на съществуващите неопределени и 
непубликувани материали в колекциите на Института по зоология и Националния 
природонаучен музей, както и ревизиране на много от публикуваните материали. 
 3. Установяване на оригинални фаунистични и екологични данни вследствие 
проведените теренни изследвания в слабо проучени територии на планината. 
 При теренните проучвания áÿõà îïðåäåëåíè ìàðøðóòè (трансекти), които пресичаха 
планинната така че, обхващаха всички височинни и растителни пояси. При  преминаването на 
трансектите се прилагаха различíè ìåòîäè, с оглед да бъдат обхванати най-добре различните 
хабитати, биотопи и екосистеми в планината. Тези методи се изразяваха в: 

Зàëàãàíå íà ïî÷âåíè êàïàíè, â çåìÿòà ñå ïîñòàâÿò ïëàñòìàñîâè êîôè÷êè ïúëíè 
ñ êîíñåðâàíò. Разполагат се през 10 метра в редици по 15-20 броя и се проверяват един път 
месечно.  

Пðåñÿâàíå íà øóìà è ïî÷âà, èçïîëçâà ñå ñèòî ñ íåãîëåìè ðàçìåðè íà 
îòâîðèòå. Така се хващат видове които не могат да бъдат намерени под камъни или паднали в 
капаните. 

Събраните и детерминирани материали се консервират в 70 % алкохол или 4 % 
формалин и се съхраняват в стъклени епруветки и банки. 
Включени са и много непубликувани данни събирани в предишни години  
  
5. Богатство на таксоните 
 
 В резултат на проведените главно библиографски изследвания са установени 321 вида 
от 28 семейства, представляващи 35.2 % от известните за България видове. В това число са 
включени 106 редки (стенотопни) вида, 23 ендемита, 43 реликта и 1 вид присъстващ в списъка 
на застрашените видове на IUCN. Óñòàíîâåíèÿò áðîé îáà÷å представлява 50-55 % îò 
очакваните за района около  600 вида. 
 Най-многобройни във видово отношение са семействата: 
Linyphiidae - 80 (25 %), Lycosidae - 33 (10.28 %), Gnaphosidae - 26 (8 %) и Salticidae 
25 (8 %) и родовете: Lepthyphantes (18), Pardosa (16), Philodromus (10) Clubiona, 
Zelotes и Xysticus по 9 вида. 
 Разпределението на паяците в отделните части на парка показва предпочитание главно 
към североизточните склонове на силикатната и варовиковата части. По-слабото  представяне 
на фауната в югозападните склонове на силикатната и варовиковата части се дължи до голяма 
степен и на това, че тези райони са по-слабо изучени.   
 Най-много видове са установени в иглолистния пояс (286, 83.80 %) (таблица 1). Тук 
монтанни елементи са холарктичните видове: Achaearanea ohlerti, Bolyphantes luteolus, 
Lepthyphantes pinicola, Micartia aenea, M. romana и Araeoncus anguineus, Cineta 
gradata, Gonatium orientale, Lepthyphantes alacris, Pardosa blanda, P. ferruginea, 
Zelotes talpinus, Philodromus vagulus, характерни и за планините на Европа. Такива елементи 
са и ендемитите: Coelotes jurinitschi, C. karlinskii, C. kulczynskii, Tegenaria montana, 
Zodarion pirini and Xysticus macedonicus, както и медитеранските Robertus 
mediterraneus and Zelotes pr. olimpi.   
 Картината засягаща буковия пояс е почти същата. Тук са установени 232 вида (72.27 %), 
като почти всички монтанни елементи характерни за иглолистния пояс са намерени и тук 
(таблица 1). Видовете Araeoncus anguineus, Cineta gradata и Gonatium orientale не са установени 
в този пояс. Ендемитите Coelotes jurinitschi, C. karlinskii, C. kulczynskii, Tegenaria montana, 
Zodarion pirini също са представени тук а от медитеранските видове е добавен и Araniella 
opistoghrapha. 
 Субалпийският пояс се обитава от 101 species (31.46 %), някои от които живеят и в 
горската зона (таблица 1). Тук доминират планински (Achaearanea ohlerti, Ceratinela brevis, 
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Bolyphantes luteolus, Meioneta gulosa) и високопланински (Teridion petraeum,  Evansia 
merens, Mecynargus paetulus, Micaria aenea, Araeoncus anguineus Cineta gradata, 
Diplocephalus foraminifer, Walckenaeria capito, Lepthyphantes pulcher, Pardosa 
albatula, P. blanda, P. ferruginea, Clubiona alpicola, Philodromus vagulus) елементи. Сред 
ендемитите също различаваме планински (Centromerus paucidentatus,  Lepthyphantes 
rectilamellus, Coelotes kulczynskii, Tegenaria montana, Zodarion pirini, Xysticus 
macedonicus) и високопланински  (Araeoncus clivifrons, Erigone pirini, Pardosa drenskii, 
Cryphoeca pirini) елементи. Любопитно е разпространението на Anthrohyphantes rhodopensis, 
намерен само в алпийската зона и в пещери. От медитеранските видове характерни 
високопланински елементи са, Aculipeira talisha и Pardosa incerta.  В останалите пояси са 
установени почти еднакъв брой видове, пояса на субмедитеранската растителност - 38 (1.83 %), 
пояса на мезофилните и ксеромезофилни смесени гори - 33 (10.28 %) и  
 Aлпийският пояс обхваща 35 вида (10.90 %) обхващащ главно високопланински 
елементи (таблица 1). Тези които не са намирани под 2500 m са Lepthyphantes improbulos, L. 
quadrimaculatus, Pardosa nigra and Xysticus boneti. Най-характерни са обаче ендемитите, 
Lepthyphantes lithoclasicolus, Metopobactrus orbelicus, известни само от най-високите части на 
Рила и Пирин и Diplocephalus altimontanus и Drepanotylus pirinicus установени само в алпийския 
пояс на Пирин. Към тях трябва да прибавим и Araeoncus clivifrons, Erigone pirini, Pardosa 
drenskii and Cryphoeca pirini, обитаващи субалпийския и алпийски пояси на двете планина. 
Високопланински елементи са и аркто-алпииските видове Entelecara media и Mecynargus 
paetulus, които разглеждаме като глациални реликти. Като преглациални реликти приемаме 
монтан-медитеранските видове Аculepeira talishia и Pardosa incerta.  Алпийската зона се достига 
(главно като "аеронавтичен" и "протократичен" феномен) и от видове като, Meioneta rurestris, 
Haplodrassus signifer, Thanatus formicinus.  
 В пояса на мезофилните и ксеромезофилни смесени гори са установени 38 (1.83 %). 
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Òàáëèöà 1. 
Обобщени дàííè çà безгръбначните животни (non Insecta) в Национален парк Пирин 
   

 
 Arachnida: Araneae 

 
Îáù 
áðîé 

Мезоф. 
смесени
гори 

Букови 
гори 

Иглол. 
гори 

Субалп. 
расти 

Алпийск
а 

раст. 

       
  Ñåìåéñòâà 28 17 17 21 14 8 

  Âèäîâå è ïîäâèäîâå 321 38 232 286 110 35 

  Локални åíäåìèòè 4 2 1 2 2 2 

  Áúëãàðñêè åíäåìèòè 12 1 5 5 7 5 

  Балкански åíäåìèòè 3   2 2 10 

  Субендемити 4  1 1 3 3 

  Ïðåãëàöèàëíè ðåëèêòè 9 6 2 4 2 2 

  Ãëàöèàëíè ðåëèêòè 34  1 27 10 14 

  Ðåäêè 106 50 18 34 14 7 

  Çàñòðàøåíè - IUSN 1  1    

  Çàùèòåíè â Áúëãàðèÿ       
 
 
6. Консервационна значимост на таксоните 
 
 Опазването на застрашените популации от различните групи безгръбначни животни 
изисква запазването на техните природни местообитания в ненарушен вид, а не çащита на 
отделните представители (Бернска конвенция). Установяването на консервационната значимост 
на различните хабитати за успешното опазване на безгръбначната фауна се извършва на базата 
на критериите (отбелязани в Бернската конвенция): видово и популационно богатство и 
наличието на редки (стенотопни), ендемични, реликтни и застрашени видове (включени в 
световни или европейски Червени книги).  
 
 Ðåäêè (ñòåíîòîïíè) òàêñîíè 

Към тази категория спадат таксони, обитаващи единични находища в малочислени 
популации. В повечето случаи те са привързани към ограничен тип биотопи и изискват 
специфични абиотични и биотични условия за живот. Всяка негативна промяна в климата, 
замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените местообитания могат да бъдат 
фатални и да доведат до изчезване  на видове в локален или ареален план.  
 Îáùî 106 òàêñîíà ñà ïðèåòè çà ðåäêè (стенотопни) на територията на парка  
(таблица 2). Те представляват 41.12 % от установените видове в парка. Редки (стенотопни) 
видове са установени в повечето от  районите в парка. Към тази група се отнасят и много от 
установените ендемити  и реликти, но те ще бъдат разгледани самостоятелно. 

Характерни примери са видовете: Atypus piceus, Dysdera erythrina, Callilepis 
cretica, Nomisia exornata и др., свързани главно с горската постелка, детрита и почвата. 
Трябва да се отбележат и видовете свързани с хабитатите в  субалпийския и алпийския пояси. 
Entelecara media Theridion petraeum, Stemonyphantes lineatus, Pardosa nigra са привързани към 
скалните и сипейни биотопи. Субалпийските и алпийски поляни се обитават от: Meioneta 
fuscipalpis, Pardosa drenskii, P. incerta и др. 
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 Åíäåìèòè 
Åíäåìèòèòå ñà âèäîâå îãðàíè÷åíè â îòäåëíà òåðèòîðèÿ ïîðàäè èñòîðè÷íè, 

åêîëîãè÷íè è ôèçèîëîãè÷íè ïðè÷èíè. Êúì òàçè êàòåãîðèÿ ðàçãëåæäàìå òàêñîíè, 
установени само в една планина или район в България (локални) на територията на повече 
райони в България (Български ендемити), Балканския полуостров (Балкански ендемити), 
Балкански полуостров и съседни области (субендемити). Åíäåìèòèòå ñà âàæåí åëåìåíò ñ 
âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò ïðè îöåíêàòà íà äàäåíà çàùèòåíà òåðèòîðèÿ è 
ïîêàçâàò óíèêàëíîñòòà íà ôàóíàòà.  

Îáùèÿò áðîé íà åíäåìèòèòå, óñòàíîâåíè â НП Пирин е 23 (4 локални, 12 български, 
3 балкански, 4 субендемита) или 7.2 % от установените видове в парка (таблица 2). Най-широко 
разпространени са видовете Coelotes kulczynskii, Zodarion pirini  и Gonatium orientale. Coelotes 
kulczynskii обитава иглолистния пояс, като достига и субалпийската зона. Може да се използва, 
като мониторен вид, стабилността на неговите популации е индикатор за състоянието на 
гората. Gonatium orientale е важен елемент от фаунистичния комплекс обитаващ  хвойновите 
хабитати. Zodarion pirini е разпространен в повечето български планини, като обитава 
сипейните хабитати. Трябва да се отбележи, че по-голямата част от ендемитите са 
âèñîêîïëàíèíñêè åëåìåíòè. Такива са лока;лните ендемити Diplocephalus altimontanus, 
Drepanotilus pirinicus,  Tegenaria montana и българските ендмити, Araeoncus clivifrons, Erigone 
pirini, Lepthyphantes lithoclasicolus, Pardosa drenskii, Те могат да бъдат разглеждани като 
деривати на Средно или Северно Европейски видове вследствие на дизюнкция на ареалите им 
през глациацията и интерглациацията.  Обитават само алпийския и субалпийския пояс на Рила 
и Пирин.  Подобно е разпространението и на балкано-малоазиатските ендемити  Aculepeira 
talishia и Pardosa incerta, които приемаме за остатък от древната монтан-медитеранска фауна. 
Всички ендемити без Antrohyphantes rhodopensis и Cheiracantium macedonicus могат да се 
разглеждат като неоендемити, деривати на тяхните Холарктични, Палеарктични и Европейски 
сестрински видове. Antrohyphantes rhodopensis е близко родствен с род Fageiella (известен само 
от пещери в Босна и Херцеговина) и може да се разглежда като реликт от древната 
медитеранска фауна. 
 
 Релиêòè  

Реликтната безгръбначна фауна в Пирин планина е резултат от сложни палеогеографски 
и палеоклиматични промени, протекли от средата на терциера до днешни дни. Ïðîèçõîäúò èì 
å ðàçëè÷åí - ïðåãëàöèàëíè (òåðöèåðíè), è ãëàöèàëíè (êâàòåðíåðíè), ïîðàäè êîåòî 
ðåëèêòèòå ñà õåòåðîãåííà ãðóïà, ïðèäàâàò ñïåöèôè÷íîñò è óíèêàëíîñò íà ôàóíàòà è 
èìàò âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò.  

Îáùèÿò áðîé íà реликтите, óñòàíîâåíè â Националния парк Пирин å 43 (9 
преглациални, 34 глациални)  или 18.0 % от установените видове в парка (таблица 2). 

Преглациалните елементи са остатък от терциерната планинска фауна и са свързани с 
иглолистния, субалпийския и алпийски пояси (Aculepeira talishia, Pardosa incerta). Глациалните 
рåëèêòíè âèäîâå ñà ïðèâúðçàíè също към иглолистния, субалпийския и алпийски пояси и 
ïðåäñòàâëÿâàò ïðåäèìíî áîðåîìîíòàííè (Robertus mediterraneus, Diplocephalus 
foraminifer, Pithyohyphantes phrygianus, Pardosa albatula), бореоалпийски (Theridion 
petraeum, Bolyphantes alticeps, Cineta gradata, Philodromus vagulus) и арктоалпийски 
âèäîâå (Entelecara media, Mecynargus paetulus). Техните основни ареали обхващат главно 
Ñðåäíà è Ñåâåðíà Åâðîïà.  
 
 Зàñòðàøåíè видове 

Приетите като застрашени видове се включват в Световни или Европейски Червени 
книги или регистри. Европейските Червени списъци са насочени главно към фуната на 
Централна Европа, но в тях все по-често попадат и видове обитаващи Югоизточна Европа.  

На територията на парка е установен вида Eresus cinnaberinus включен в списъка на 
IUCN. 
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7. Чувствителност към негативен антропогенен натиск 
 
 Íàé-âèñîêà å ÷óâñòâèòåëíîñòòà íà ïåùåðíèòå îðãàíèçìè, ñòåíîòîïíèòå ðåäêè 
âèäîâå, ëîêàëíèòå è â ìíîãî ñëó÷àè ðåãèîíàëíèòå åíäåìèòè. Òóê ñ îñîáåíà 
÷óâñòâèòåëíîñò ñå îòëè÷àâàò ìàëêèòå èçîëèðàíè ïîïóëàöèè îò ðåëèêòåí è ðåôóãèàëåí 
òèï âúâ âèñîêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíèòå, както и такива обитаващи горския пояс ïðè 
åêîòîííè óñëîâèÿ.  
 
 Ñúâðåìåííè è ïîòåíöèàëíè çàïëàõè çà ôàóíàòà 

Íàñòîÿùåòî ïðîó÷âàíå е  недостатъчно за получаване на точна и конкретна 
информация по проблема, но може да определи основните  тенденции. 

Ãîëÿìà çàïëàõà çà ïëàíèíñêèòå åêîñèñòåìè å èçñèчàíåòî íà ãîðèòå è 
ðàçîðàâàíåòî íà íÿêîè òåðåíè. Òîâà ñå îòðàçÿâà çëå âúðõó ÷èñëåíîñòòà íà  
ðàçãëåæäàíаòа ãðóïа.  

Строителните äåéíîñòи в планината âëèÿå îòðèöàòåëíî âúðõó áèîòàòà, êàêòî ÷ðåç 
ïðÿêîòî ñè âúçäåéñòâèå âúðõó çàîáèêàëÿùèòå ñúîáùåñòâà, òàêà è êàòî ïðåäïîñòàâêà 
çà çàñèëâàùî ñå àíòðîïîãåííî íàòîâàðâàíå.  

При строежите се прокарват временни пътища, което се отразява пагубно върху 
планинските и особено на високопланинските хабитати, поради силната ерозия, която ги 
съпътства. 

 Ïîòåíöèàëíà çïëàõà çà âñè÷êè áåçãðúáíà÷íè, îáèòàâàùè âîäíèòå áàñåéíè 
(включително и подземните) å çàìúðñÿâàíåòî íà âîäèòå ñ химикали, ïðîìèøëåíè è 
áèòîâè îòïàäúöè.  

Голям проблем е сèëíîто çàìúðñÿâàíå â çîíèòå íà àêòèâåí òóðèçúì è â  районите 
на ïîвечето от õèæèте. 

 Âîäîõâàùàíèÿòà ñúùî èìàò îñîáåíî òåæêè ïîñëåäèöè çà ôàóíàòà íà 
ïëàíèíñêèòå ðàéîíè, êîèòî ñà ìíîãî ÷óâñòâèòåëíè êúì ïðîìÿíàòà íà âîäíèÿ ðåæèì â 
ðå÷íèòå ñèñòåìè.  

Çàëåñÿâàíåòî ñ íåïîäõîäÿùè ðàñòèòåëíè âèäîâå äðàñòè÷íî èçìåíÿ ñúñòàâà íà 
ñúîáùåñòâàòà è ìèêðîêëèìàòà, êîåòî âîäè äî èç÷åçâàíå íà îïðåäåëåíè, îáèêíîâåíî 
ñòåíîòîïíè òàêñîíè ñ âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò. 

Ïðè íåðåãóëèðàí ïàñèùåí ðåæèì ïðîòè÷àò äåãðàäàöèîííè ïðîìåíè, êîèòî 
ñúùî îêàçâàò íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó ôàóíèñòè÷íèòå êîìïëåêñи. 
 
 
8. Заключение 

 
 Установените данни äàâàт âúçìîæíîñò да се направи предварителна îöåíêà âúðõó 

áîãàòñòâîòî è êîíñåðâàöèîííàòà çíà÷èìîñò íà паякообразната ôàóíà óñòàíîâåíà íà 
òåðèòîðèàòà íà ïàðêà. Те позволяват да се посочат и предложат и някои препоръки. 

Изводи 

1. Âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå íà óñòàíîâåíèòå 321 âèäà îò паякообразните 
(Araneae) ïîêàçâà, ÷å НП Пирин  ïëàíèíà å òåðèòîðèÿ ñúñ çíà÷èòåëíî ôàóíèñòè÷íî 
áîãàòñòâî. Òîçè ôàêò ñå îïðåäåëÿ è îò íàëè÷èåòî íà 23 åíäåìè÷íè,  43 реликтни и 106 
редки (стенобионтни) òàêñîíà.  

2. Áðîÿò íà óñòàíîâåíèòå âèäîâå îáà÷å ïðåäñòàâëÿâà около 55 % îò 
î÷àêâàíèòå çà ðàéîíà 600 âèäà. 

3. Аëïèéñêàòà è ñóáàëïèéñêàòà çîíà íà ïëàíèíàòà å ñëàáî ïðîó÷åíà. Òîâà 
îñîáåíî âàæè çà ðåçåðâàòèòå и периферните територии на ïàðêà. 
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4. Установените данни за фенологията, поведението и хабитатните предпочитания на 
видовете от разглежданите групи са оскъдни и не могат да се използват за оценка. 

5. Не са получени достатъчно данни çà êà÷åñòâåíèòå è êîëè÷åñòâåíè ïàðàìåòðè 
íà îñíîâíèòå ïîïóëàöèè íà åíäåìèòèòå è ðåëèêòèòå è ñòåíîáèîíòíèòå ðåäêè âèäîâå. 

6. Не са установени достатъчно äàííè çà íåãàòèâíîòî àíòðîïîãåííî âëèÿíèå 
âúðõó ôàóíàòà îáèòàâàùà ïëàíèíàòà. 

7. Събраният материал от трансектните линии от капани заложени в края на месец юли 
са събрани през октомвр и ще бъдат обработени и детерминирани през зимата на 2002 година. 
 

 Ïðåïîðúêè 

 Инветаризация на фауната 

1. За окончателната оценка на биоразнообразието на безгръбначните животни в НП 
Пирин е необходимо теренните проучвания през 2002 година да обхванат месеците май, юни, 
юли.  

2. Необходимо е да бъдат изяснени хабитатните и популационни параметри на: 
åíäåìèòèòå, ðåëèêòèòå è ðåäêèòå ñòåíîáèîíòíè âèäîâå. Òîâà ùå ïîìîãíå çà 
èçÿñíÿâàíå íà òÿõíàòà ÷óâñòâèòåëíîñò êúì íåãàòèâíèòå àíòðîïîãåííè âëèÿíèÿ. 

3. Да се създаде система и организира банка от данни за биологичнот разнообразие в 
паркаè. Ñúçäàâàíåòî è ðåäîâíîòî äîïúëâàíå íà áàçà îò ôàóíèñòè÷íè äàííè çà 
áåçãðúáíà÷íèòå æèâîòíè å çàäúëæèòåëíî óñëîâèå ïðè събирането, запазването и 
управлението на получената информация, както и за осъществяването на биологичен 
мониторинг 
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 Опазване на фаунистичното разнообразие 

1. Дà ñå èçãîòâÿò ÷åðâåíè списъцè çàñÿãàùè îòäåëíèòå ãðóïè, съобразени със 
съвременните международни категории на застрашеност, è ñå ïðåäëîæàò êîíêðåòíè ìåðêè 
çà çàùèòà íà застрашени õàáèòàòè è òåðèòîðèè. 

2.  На туристическите карти за НП Централен Балкан да се отбележат районите с 
фаунистично разнообразие чувствително към антропогенно влияние. 

3. Да се разработят туристични екологични маршрути с определена познавателна и 
консервационна насока. 

4. Предложените маршрути да бъде представен в специални за целта илюстрирани 
брошури с висока познавателна стойност. 

5. Âñè÷êè ðåçóëòàòè îò ïðîó÷âàíèÿòà âúðõó áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå, 
îöåíêè, ïðåïîðúêè, карти и илюстрации ñâúðçàíè ñ ïëàíà çà óïðàâëåíèå íà 
Íàöèîíàëíèÿ ïàðê Пирин äà áúäàò ïóáëèêóâàíè â îòäåëåí òîì. 

6. Важна необходимост е създаването на експертен консултативен съвет на парка. Той 
ще набелязва проблемите по контрола и опазването на биоразнообразието и ще търси 
рационални и съвременни начини за тяхното решаване. 
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Приложение 1 
ЛИТЕРАТУРА  (ARACHNIDA, ARANEAE ) 
 
Делчев, Х., 1988a. Преглед на видовете от сем. Lycosidae (Аraneae) на Пирин. Сборник 

материали, II: 170-176.  
Дренски, П., 1921. Паяците от Източна Македония и Пирин планина. Сп. БАН, 23: 1-80.  
Дренски, П., 1938. Фауната на паяците (Araneae) в България. II. Подразред Arachnomorphae, I 

клон Tetrastica, семейства: Filistatidae, Dysderidae и Oonopidae. Известия на Царските 
природо-научни институти в София, XI: 81-106.  

Дренски, П., 1939. Фауната на паяците (Araneae) в България. III. Подразред Arachnomorphae, II 
клон Trionychia, семейства: Urocteidae, Uloborodae, Sicaridae, Pholcidae и Eresidae. 
Известия на Царските природо-научни институти в София, XII: 231-252.  

Дренски, П., 1940. Фауната на паяците (Araneae) в България. IV. Подразред Arachnomorphae, II 
клон Trionychia, семейства: Zodariidae, Dictynidae и Amaurobiidae. Известия на Царските 
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Приложение 2 
Видове с консервационна значимост от Araneae с находища в НП Пирин  
 

Вид Статус Находища 
1. Atipus piceus (Sulzer, 1776) R Банско (900-1000) 
2. Scytodes thoracica (Latreille, 1802) R Банско (900-1000) 
3. Segestria senoculata (Linne, 1758) R,RG Банско, х. Вихрен, Демяница, Бъндерица 
4. Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) R Банско, Демяница 
5. Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) R Банско 
6. Harpactea lepida (C.L. Koch, 1838) R Банско 
7. Ero furcata (Vitters, 1789) R Беговишка порта 
8. Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789) IUCN Банско 
9. Achaearanea ohlerti (Thorell, 1870) R,FG Бъндерица, х. Вихрен; c. Демяница, 

Демянишка поляна 
10. Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837) R Банско 
11. Episinus truncatus Latreille, 1809 R Банско 
12. Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836) R Банско 
13. Robertus mediterraneus Eskov, 1987 R,RG c. Демяница 
14. Theridion betteni Wiehle, 1960 R,RG c. Бъндерица, c. Демяница; х. Беговица 
15. Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767) R,RG Банско; х. Вихрен, c. Демяница, х. Беговица
16. Theridion nigrovariegatum Simon, 1873 R,RG Банско; х. Г. Делчев, Валявишки езера 
17. Theridion petraeum L. Koch, 1872 R,RG Валявишки езера, Тевно езеро, Газей; х. 

Вихрен, в. Вихрен, в. Типиц, Муратово 
езеро, Дженгалска порта, Разложки суходол,

18. Theridion tinctum (Walckenaer, 1802) R Бъндерица, c. Демяница 
19. Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931) BG,RP Бански суходол  
20. Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869) R Превалски езера, Тевно езеро, х. Вихрен, 

Рибно езеро,  х. Демяница, Демянишка 
поляна 

21. Araeoncus clivifrons Deltvshev, 1987 BG,RG Превалски езера, Тевно езеро 
22. Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) R,RG Превалски езера, Тевно езеро 
23. Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) R,RG х. Вихрен 
24. Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) R Предела  
25. Bolyphantes alticeps (Sundewall, 1832) R,RG Тияците, х. Беговица, х. Г. Делчев 
26. Bolyphantes luteotus (Blackwall, 1833) R,RG Bunderica; Демяница, Тияците, Спано поле, 

в. Типиц, Муратово езеро, Валявишки 
езера, Разложки суходол, Рибно езеро 

27. Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) R Банско, Бъндерица 
28. Centromerus lakatnikensis Drensky, 1931 BG,RP х. Вихрен 
29. Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983 BG,R Превалски езера, Тевно езеро, Тияците, х. 

Демяница, Попово езеро, в. Вихрен 
30. Ceratinella brevis (Wider, 1834) R Василашки циркус 
31. Cineta gradata (Simon, 1881) R х. Яворов 
32. Diplocephalus altimontanus Deltshev, 1983 PL в. Вихрен, Бански суходол, Рибно езеро, в. 

Кралев двор,  Валявишки чукар 
33. Diplocephalus foraminifer (O.P.-Cambridge, 1875) R,RG в. Вихрен, Тевно езеро, Тияците, х. 

Демяница, Василашки циркус, Жабешко 
езеро, Солището,  Муратово езеро 

34. Drapestisca socialis (Sundewall, 1832) R Пирин 
35. Drepanotylus pirinicus Deltshev, 1992 PL в. Вихрен 
36. Entelecara media Kulczynski, 1887 R,RG Тевно езеро 
37. Erigone pirini Deltshev, 1983 BG,RG в. Вихрен, Превалски езера, Тевно езеро, 
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Жабешко езеро, в. Синаница, Валявишки 
чукар, Солището 

38. Evansia merens O.P.-Cambridge, 1900 R в. Вихрен 
39. Gonatium orientale Fage, 1931 SU,RG Демяница; Муратово езеро 
40. Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871) R c. Демяница 
41. Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853) R,RG Демянишка поляна; Тияците 
42. Lepthyphantes centromeroides Kulczynski, 1914 BK,RP  Превалски езера 
43. Lepthyphantes improbulus Simon, 1929 R,RP  в. Типиц, Бъндеришка порта, в. Синаница 
44. Lepthyphantes lithoclasicolus Deltshev, 1983 BG,RG в. Вихрен, Тевно езеро, в. Кралев двор, 

Превалски езера, Газейско езеро, в. 
Каменитица, в. Бански суходол 

45. Lepthyphantes mansuetus (Thorell, 1875) R Тияците 
46. Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) R Бъндерица, Демяница;  p. Газей, Тевно 

езеро 
47. Lepthyphantes pinicola Simon, 1884 R,RG х. Вихрен 
48. Lepthyphantes pulcher (Kulczynski, 1881) R,RG Тевно езеро, Тияците 
49. Lepthyphantes quadrimaculatus Kulczynski, 1898 R в. Вихрен 
50. Lepthyphantes rectilamellus Deltshev, 1988 BG,RG Демяница, Тияците 
51. Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890 R Беговица 
52. Maso gallicus Simon, 1894 R, Каменица, Тевно езеро 
53. Mecynargus paetulus (O.P.-Cambridge, 1875) R,RG Тевно езеро, Жабешко езеро, в. Типиц, 

Превалски езера 
54. Meioneta fuscipalpis (C.L. Koch, 1836) R  ц.. Каменитица 
55. Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985 BG, RGв. Вихрен, в. Валявишки чукар 
56. Microtenonyx subitanea (O.P.-Cambridge, 1875) R,RG Тодорина орница 
57. Oedothorax gibbifer (Kulczynski, 1882) R Предела 
58. Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879) R Тевно езеро 
59. Pelecopsis elongata (Wider, 1834) R  х. Вихрен 
60. Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) R в. Вихрен 
61. Porrhomma convexum (Westring, 1861) R,RP  в. Вихрен, Превалски езера 
62. Stemonyphantes lineatus (Linne, 1757) R,RG  Банско 
63. Tapinopa longidens (Wider, 1834) R  х. Яворов  
64. Tiso vagans (Blackwall, 1834) R,RG Тевно езеро 
65. Walckenaeria capito (Westring, 1861) R Валявишки чукар, Дженгалска порта 
66. Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) R Муратово езеро 
67. Aculepeira talishia (Zawadski, 1902) SU,RP Бъндерица, в. Тодорин, Валяавишки превал, 

Газей 
68. Araneus angulatus Clerck, 1757 R Банско, Бъндерица 
69. Araneus circe (Audouin, 1825) R Демяница 
70. Araniella alpica (L. Koch, 1869) R Бъндерица 
71. Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) R Банско, Бъндерица, Вихрен 
72. Alopecosa pentheri (Nosek, 1905) R,RP Банско 
73. Arctosa maculata (Hahn, 1822) R Банско 
74. Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) R Банско 
75. Pardosa drenskii Buchar, 1968 BG,RG в. Вихрен, Тодорина порта, в. Вихрен, 

Бански суходол, Солището Кралевдворска 
порта 

76. Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) R Тодорина порта, Солището 
77. Pardosa incerta Nosek, 1905 SU,RP в. Вихрен, х. Вихрен, Рибното езеро, 

Тевното езеро, Тодорина порта,  Бански 
суходол, Кралевдворска порта, Митровото 
езеро, Валявишки езера 
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78. Pardosa mixta (Kulczynski, 1887) R,RG Превала, Тевното езеро, Тияците, в. Вихрен, 
Тодорина порта, Попово езеро, в. Демяница

79. Pardosa morosa (L. Koch, 1870) R Банско 
80. Pardosa nigra (C.L. Koch, 1834) R,RG Тевното езеро 
81. Pardosa palustris (Linne, 1758) R Банско, Тияците 
82. Pirata hygrophilus (Thorell, 1872) R Банско 
83. Pirata latitans (Blackwall, 1841) R Банско 
84. Cicurina cicur (Fabricius, 1793) R c. Пирин 
85. Coelotes jurinitschi (Drensky, 1915) BK r. Бъндерица 
86. Coelotes karlinskii Kulczynski, 1906 SU Банско, Демяница, Бъндерица 
87. Coelotes kulczynskii (Drensky, 1915) BK р. Демяница, р. Бъндерица, в. Тодорин, в. 

Газей 
88. Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 R,RG х. Гоце Делчев 
89. Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) R Бъндерица, Банско 
90. Mastigusa macrophtalma (Kulczynski, 1897) R х. Вихрен 
91. Tegenaria montana Deltshev, 1993 PL Валявишки езера, Момин двор, Попово 

езеро, Демир капия, в. Бъндерица, р. 
Бъндерица, Тевното езеро, в. Тодорин, 
Рибно езеро, Митровско езеро, в. Вихрен, 
Демянишка поляна, Тодорина порта, х. 
Яворов, Муратово езеро, х. Синаница, 
Газейски езера, Превалски езера, х. 
Беговица 

92. Textrix denticulata (Oliver, 1789) R Банско 
93. Antistea elegans (Blackwall, 1841) R Демяница, Бъндерица, Банско 
94. Cryphoeca pirini (Drensky, 1921) BG,RG х. Вихрен, Бъндерица, Демяница, Тияци, 

Тевно езеро, Синаница 
95. Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834) R Попина лъка, Тодорина орница 
96. Dictyna pusilla Thorell, 1856 R Банско 1 200 м 
97. Calobius balcanicus Drensky, 1942 BG Банско 1 200 м; Арамийска поляна 
98. Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1831) R Демяница, Бъндерица 
99. Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) R Банско, Разлог 

100. Cheiracanthium macedonicum Drensky, 1921 PL Разлог;  Тремощница 
101. Cheiracanthium mildei (L. Koch, 1864) R,RG Банско, Разлог, Бъндерица, Дамяница 
102. Clubiona alpicola Kulczynski, 1882  Демяница, Бъндерица, х. Вихрен, Превала, 

Валявица, Момин двор, Демир капия 
103. Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) R Банско, х. Г. Делчев 
104. Clubiona saxatilis L. Koch, 1844 R Беговишка порта 
105. Zodarion pirini Drеnsky, 1921 BG,RG Банско, Бъндерица, х. Вихрен, Демяница 
106. Gnaphosa luciphuga (Walckenaer, 1802) R,RG Банско, Разлог 
107. Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) RG Банско, Разлог, Демяница; Бъндерица, х. 

Вихрен, в. Типиц 
108. Micaria aenea Thorell, 1871 R Бъндерица, в. Газей 
109. Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839) R Банско, Разлог 
110. Poecilochroa conspicua (L. Koch, 1866) R Банско, Разлог 
111. Scotophaeus quadripunctatus (Linne, 1758) R Банско, Бъндерица 
112. Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) R Банско, Разлог, Демяница 
113. Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) R Бъндерица 1 800 м 
114. Zelotes pr. olympi, (Kulczynski, 1903) R Банско 
115. Philodromus vagulus Simon, 1875 R,RG Бъндерица, Демяница, (1 600 - 2 200 м) 
116. Tanatus arenarius L. Koch, 1872 R Бъндерица, 1800 м; в. Вихрен 2500 м 
117. Herieus graminicola (Doleschall, 1802) R Бъндерица, 1800 м 
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118. Herieus mellottei Simon, 1886 R Бъндерица, 1800 м 
119. Misomenops tricuspidatus (Fabricius, 1775) R Банско (1 200 м) 
120. Ozyptila blackwalli Simon, 1875 R Бъндерица, 1800 м 
121. Tmarus piger (Walckenaer, 1802) R Банско ( 1 000) м 
122. Xysticus bonneti Denis, 1937 R.RP в. Вихрен (2 000 - 2 900 м) 
123. Xysticus gallicus Simon, 1875 R Банско 1 200 м 
124. Xysticus macedonicus Silhavi, 1944 R,RG Превала (2100 м) 
125. Xysticus ninni Thorell, 1872 R Банско 
126. Dendriphantes rudis (Sundevall, 1833) R Банско (1 000 м) 
127. Euophrys petrensis L. Koch, 1837 R х. Вихрен 2 000 м 
128. Neon reticulatus (Blackwall, 1853) R Пирин до 2 500 м 
129. Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) R х. Вихрен (1500-2500 м) 
130. Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1803) R Пирин до 2 000 м 
131. Salticus scenicus (Clerck, 1757) R Пирин до 2 000 м 
132. Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) R Бъндерица 1 850 м 
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Приложение 3. 
 
Списък на консервационно значимите таксони от Arachnida в НП Пирин 

 
Таксони Редки Лок.

енд. 
Бъл.
енд. 

Балк
енд. 

КБал 
енд. 

БМал 
енд. 

Рели-
кти 

IUCN

Atipus piceus (Sulzer, 1776) +        
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) +        
Segestria senoculata (Linne, 1758) +      +  
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) +        
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) +        
Harpactea lepida (C.L. Koch, 1838) +        
Ero furcata (Vitters, 1789) +        
Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789) +       + 
Achaearanea ohlerti (Thorell, 1870)       +  
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837) +        
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) +        
Episinus truncatus Latreille, 1809 +        
Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836) +        
Robertus mediterraneus Eskov, 1987 +        
Theridion betteni Wiehle, 1960 +      +  
Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767) +        
Theridion nigrovariegatum Simon, 1873 +        
Theridion petraeum L. Koch, 1872 +      +  
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802) +        
Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931) +  +    +  
Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869) +      +  
Araeoncus clivifrons Deltvshev, 1987 +  +    +  
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) +        
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) +      +  
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) +        
Bolyphantes alticeps (Sundewall, 1832) +      +  
Bolyphantes luteotus (Blackwall, 1833)       +  
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) +        
Centromerus lakatnikensis Drensky, 1931 +      +  
Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983 +  +      
Cineta gradata (Simon, 1881) +      +  
Diplocephalus altimontanus Deltshev, 1983 + +     +  
Diplocephalus foraminifer (O.P.-Cambridge, 
1875) 

      +  

Drapestisca socialis (Sundewall, 1832) +      +  
Drepanotylus pirinicus Deltshev, 1992 + +     +  
Entelecara media Kulczynski, 1887 +      +  
Erigone pirini Deltshev, 1983   +    +  
Evansia merens O.P.-Cambridge, 1900 +        
Gonatium orientale Fage, 1931 +    +    
Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 
1871) 

+        

Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853) +      +  
Lepthyphantes centromeroides Kulczynski, 
1914 

   +   +  

Lepthyphantes improbulus Simon, 1929 +      +  
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Lepthyphantes lithoclasicolus Deltshev, 1983 +  +    +  
Lepthyphantes mansuetus (Thorell, 1875) +        
Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) +        
Lepthyphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 
1871) 

+        

Lepthyphantes pinicola Simon, 1884 +      +  
Lepthyphantes pulcher (Kulczynski, 1881) +        
Lepthyphantes quadrimaculatus Kulczynski, 
1898 

+        

Lepthyphantes rectilamellus Deltshev, 1988   +      
Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890 +        
Maso gallicus Simon, 1894 +      +  
Mecynargus paetulus (O.P.-Cambridge, 1875) +      +  
Megalepthyphantes collinus (C.L.Koch, 1872) +        
Meioneta fuscipalpis (C.L. Koch, 1836) +        
Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985 +  +      
Microtenonyx subitanea (O.P.-Cambridge, 
1875) 

+      +  

Oedothorax gibbifer (Kulczynski, 1882) +        
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 
1879) 

+        

Pelecopsis elongata (Wider, 1834)       +  
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) +      +  
Porrhomma convexum (Westring, 1861) +      +  
Sintula retroversus (O.P.-Cambridge, 1875) +      +  
Stemonyphantes lineatus (Linne, 1757)       +  
Tapinopa longidens (Wider, 1834) +      +  
Tiso vagans (Blackwall, 1834)       +  
Walckenaeria capito (Westring, 1861) +        
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) +        
Aculepeira talishia (Zawadski, 1902) +     + +  
Araneus angulatus Clerck, 1757 +      +  
Araneus circe (Audouin, 1825) +        
Araniella alpica (L. Koch, 1869)       +  
Cyclosa sierae Simon, 1870 +        
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) +        
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) +        
Alopecosa pentheri (Nosek, 1905) +      +  
Arctosa maculata (Hahn, 1822) +        
Pardosa drenskii Buchar, 1968 +  +      
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) +        
Pardosa incerta Nosek, 1905 +     + +  
Pardosa morosa (L. Koch, 1870)       +  
Pardosa nigra (C.L. Koch, 1834) +      +  
Pardosa palustris (Linne, 1758) +      +  
Pirata hygrophilus (Thorell, 1872) +        
Pirata latitans (Blackwall, 1841) +        
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) +      +  
Coelotes jurinitschi (Drensky, 1915)    +     
Coelotes karlinskii Kulczynski, 1906     +    
Coelotes kulczynskii (Drensky, 1915)    +     
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868       +  
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Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) +        
Mastigusa macrophtalma (Kulczynski, 1897) +        
Tegenaria campestris C.L.Koch, 1834       +  
Tegenaria montana Deltshev, 1993 + +     +  
Textrix denticulata (Oliver, 1789) +        
Antistea elegans (Blackwall, 1841) +        
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)   +    +  
Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834) +        
Dictyna pusilla Thorell, 1856 +        
Calobius balcanicus (Drensky, 1940) +  +      
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1831) +        
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) +        
Agroeca cuprea Menge, 1873) +        
Cheiracanthium macedonicum Drensky, 1921 + +       
Cheiracanthium mildei (L. Koch, 1864) +        
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) +        
Clubiona alpicola Kulczynski, 1882 +      +  
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) +        
Clubiona saxatilis L. Koch, 1844 +        
Zodarion morosum Denis, 1935 +        
Zodarion pirini Drеnsky, 1921   +      
Gnaphosa luciphuga (Walckenaer, 1802) +        
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)       +  
Micaria aenea Thorell, 1871 +        
Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839) +        
Poecilochroa conspicna (L. Koch, 1866) +        
Scotophaeus quadripunctatus (Linne, 1758) +        
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) +        
Zelotes hermani (Chyzer, 1897) +        
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) +        
Zelotes pr. olympi, (Kulczynski, 1903) +        
Philodromus vagulus Simon, 1875 +        
Thanatus lineatipes Simon, 1870 +        
Herieus graminicola (Doleschall, 1802) +        
Herieus mellottei Simon, 1886 +        
Misomenops tricuspidatus (Fabricius, 1775) +        
Ozyptila blackwalli Simon, 1875 +        
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) +        
Xysticus bonneti Denis, 1937 +      +  
Xysticus gallicus Simon, 1875 +        
Xysticus macedonicus Silhavi, 1944 +   +     
Xysticus ninni Thorell, 1872 +        
Dendriphantes rudis (Sundevall, 1833) +        
Euophrys petrensis L. Koch, 1837 +        
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) +        
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) +        
Salticus scenicus (Clerck, 1757) +        
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) +        
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Приложение  4 
 
 
Находища на консервационно значимите таксони от Araneae в Националния парк Пирин 
 

Находища № на видовете 

над Предела (1200 m) (№ 20) 24,57, 
хижа Яворов (1750 m) (№ 58) 31,63,91, 
циркус Разложки суходол (1900 m) (№ 59) 17,26, 
циркус Каменитица (2450-2700 m) (№ 70, 72, 73) 44,54, 
циркус Бански суходол (2200-2700 m) (№ 114, 1039) 19,32,44,75,77, 
вр. Вихрен (№ 1065) 17,32,33,35,37,38,44,55, 

49,60,75,75,78,116,122 
хижа Вихрен (1950 m) (№ 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076) 3,9,15,172023,28,29,47, 

59,61,71,75,77,90,91,94, 
102,107,127,129, 

хижа Бъндерица (1800 m) (№ 126) 14,85, 
Бъндерица, долината (№ 121, 122, 123, 124) 3,9,18,26,27,46,67,68,70,

71,86,89,91,93,94,98,101,
102,105,107,108,111,113,
115,116,117,118,120,132 

циркус Рибно езеро (2400 m) (№ 1084, 1086) 20,26,32,77,91, 
циркус Жабешко езеро 2400 m) (№ 1088) 33,37,53 
Тодорина порта (2500 m) (№ 1104) 67,75,76,77,78,91, 
Долината на р. Демяница (1200-1700 м) (№ 151,152,172) 86,87,93,98,101,102,105,

107,112,115, 
Демянишка поляна (1600 m) (№ 156) 9,20,41,91, 
хижа Демяница (1900 m) (№ 158, 165, 167) 3,4,9,13,14,15,18,20,26, 

29,33,39,40,46,50,69,78, 
Тодорина орница 2200 m) (№ 150) 56,95,97, 
 Банско (1000 m) (№ 147, 186) 1,2,3,4,5,6,810,11,12,15, 

16,27,62,68,71,72,73,74, 
79,81,82,83,86,89,92,93, 
96,97,99,101,103,105,106
101,103,105,106,107,109,
110,111,112,114,119,121,
123,125,126, 

Муратов циркус (Гранитен) (2400 m) (№ 1078) 17,26,33,39,66,91, 
Бъндеришка порта (2500 m) (№ 1323) 43, 
вр. Типиц (2200 m) (№ 1141) 17,26,43,53, 
Тияците (2200 m) (№ 1047) 25,26,29,33,41,45,48,50, 

78, 
Превалски езера (2400 m) (№ 1153) 20,21,22,29,37,42,44,53, 

61,78,124,61,91, 
Дженгалска порта (Самодивска) (2500 m) (№ 258) 17,65, 
Попово езеро (2300 m) (№ 294) 29,78,91, 
циркус Синаница (2400 m) (№ 455) 38,43,91, 
Газейски циркус (2500 м) (№ 1165) 17,44,46,67,91,108, 
Василашки циркус (2200-2250 m) (№ 1130, 1400) 30,33, 
Тевно езеро (2550 м) (№ 1278) 17,20,21,22,29,32,33,36, 

44,46,48,52,53,58,64,77, 
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78,80,91,94, 
Кралевдворска порта (2600 m) (№ 1277) 44,75,77, 
Моминдворска порта (2600 м) (№ 296) 102,91, 
Митрово езеро (2400 m) (№ 1233) 77,91 
Валявишки циркус (2200-2250 m) (№ 158, 163 16,17,26,32,37,55,65,67, 

77,91,102, 
Солището (1800 m) (№ 1245) 33,38,75,76 
Спано поле (1800 m) (№ 395) 26, 
Беговишка порта (2000 м) (№ 1273) 7 
х. Беговица (Каменица) (№ 375) 14,15,25,51,91, 
х. Пирин (1700 м) (№ 334, 335) 84 
Попина лъка (2000 м) (№ 380) 95 
Тремошница (1600 м) (№ 405) 100 
х. Гоце Делчев ((№ 243, 244) 16,25,88,103, 
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1. Въведение  
До момента в България са установени приблизително 130 вида и подвида диплоподи от 
18 семейства и 105 вида и подвида хилоподи от 10 семейства. Това прави общо 235 
таксона от видовата група, принадлежащи към 28 семейства. Проучеността на клас 
Diplopoda не надхвърля 70%; при Chilopoda този процент е малко по-висок - около 
80%. Много таксони, особено от клас Chilopoda, се нуждаят от преразглеждане и 
вероятно при бъдещи ревизии ще бъдат синонимизирани (Stoev, 2002). При 
диплоподите, напротив, се очаква да бъдат установени много нови за страната и 
науката видове.  
 
Другите два класа на Myriapoda: Symphyla и Pauropoda са много слабо проучени. Само 
три публикации се отнасят до пауроподната фауна на България, а за симфилите 
напълно липсват такива. Най-малко 50 вида ще бъдат открити в страната в бъдеще.  
 
Докато представителите на класовете Symphyla и Pauropoda са предимно 
широкоареални животни, чиито общ брой в света не надхвърля 1000 вида, то сред 
другите два класа се наблюдават голям брой ендемити и реликти, обитаващи 
ограничена територия. От всички представители на Myriapoda, клас Diplopoda е най-
богат на видове. Около 11 000 вида са описани в света до момента. Предварителни 
изчисления показват, че реалният им брой в природата е между 50000-80000 вида 
(Geoffroy, 2001: http://perso.worldonline.fr/ myriapoda). При клас Chilopoda се очаква да 
бъдат описани още около 4000 нови за науката вида към досега известните около 3200.  
 
Значението на многоножките за процесите в природата е много голямо. Хилоподите 
играят основна роля в трофичните взаимоотношения на безгръбначните животни, 
които обитават листната подстилка и почвата. Те заемат едни от крайните нива на 
хранителната верига, тъй като са силно специализирани хищници. Диплоподите са 
предимно детритофаги и фитофаги. Тяхната роля за разграждане на падналата листна 
маса и дървесина е голяма и може да бъде сравнена единствено с тази на дъждовните 
червеи. В отделни местообитания те дори могат да доминират и да разграждат до 25% 
от годишния отпад. Отделяните от диплоподите екскременти стимулират развитието на 
различни бактерии, плесени и гъби, които от своя страна разграждат 90% от падналата 
листна маса.  
 
2. Преглед на досегашните проучвания 
В настоящата глава са обобщени всички литературни източници, отнасящи се до 
многоножковата фауна на Пирин. Тези статии, които разглеждат видове намерени само 
извън територията на Н.П. Пирин, са маркирани със символа (*). Тъй като групата не е 
била обект на специални теренни проучвания по време на проекта за изследване на 
биоразнообразието на парка, повечето данни произхождат предимно от стари 
публикации. За по-голяма пълнота на изследването са добавени и непубликувани данни 
от колекцията на Националния природонаучен музей (приложение 10.3.2). 
 
Първата публикация за многоножка, намерена на територията на Пирин е тази на 
Verhoeff (1926), където авторът описва новия за науката вид Leptoiulus borisi. След него 
отделни сведения за мириаподна фауна на Пирин намираме в работите на: Verhoeff 
(1928, 1937*), Schubart (1934), Lang (1935, 1958), Folkmanova (1936)*, Strasser (1966, 
1973), Gulička (1967), Matic & Golemansky (1967a,b,c), Kaczmarek (1969, 1970, 1975), 
Eason (1983), Ribarov (1992, 1996), Golovatch & Kondeva (1992), Stoev & Ribarov (1995)*, 
Beron (1994)*, Deltshev et al. (1998), Beron (1999), Stoev (2001a*, b, 2002) и Stoev & Beron 
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(2001). Stoev & Enghoff* описват нов за науката вид диплопода от Южен Пирин и 
Славянка; публикацията е все още в процес на подготовка.  
 
3.  Оценка на литературните данни 
 
3.1. Основни пропуски в досегашните проучвания 
Пропуските в познанията ни за многоножките на Н.П. Пирин се отнасят най-вече до 
липсата на съвременни изследвания, които да са основани върху материал от цялата 
територия на парка. Повечето данни са резултат от случайни находки, най-често по 
време на туристически преходи в планината. При досегашните изследвания е използван 
предимно ръчен сбор. Необходимо е да се използват и методи като: залагане на 
почвени капани, пресяване на листна подстилка, използване на апарт на Винклер и др. 
По този начин видовият списък ще бъде значително обогатен. Не е провеждан 
мониторинг на съобществата и консервационно значимите видове в парка. Някои 
таксони, съобщени за Пирин, се нуждаят от потвърждаване, тъй като става въпрос за 
единични екземпляри на видове с неясен таксономичен статус. Към тази категория 
спадат три вида съобщени от Lang (1958): Ophyiulus pilosus (Newport, 1842), 
Megaphyllum sjaelandicum (Meinert, 1868) и Megaphyllum projectus Verhoeff, 1894, които 
в по-късната, обобщаваща работа на Strasser (1966), са изключени от списъка на 
българските диплоподи. Необходими са допълнителни изследвания за да се изясни, 
дали тези таксони реално обитават парковата територия. Основната причина за слабата 
проученост на парка е липсата на достатъчно мириаподолози, силно разнородния релеф 
и липсата на финансиране за провеждането на системни теренни изследвания.  
 
3.2. Проученост на района  
От гледна точка на многоножковата фауна, територията на Н.П. Пирин е сравнително 
слабо проучена. Основните ни познания се отнасят до видове събирани около хижите 
“П. Яворов”, “Бъндерица”, “Демяница” и “Пирин”, над Банско, около връх Вихрен и по 
основните туристически пътеки. Сравнително голяма част от тях (15) са събирани 
извън парка, или в непосредствена близост до него (над с. Мусомища, с. Пирин, 
Попови ливади). Отделни термофилни видове като: Scolopendra cingulata, Dignathodon 
microcephalus, Brachyiulus apfelbecki, B. lusitanus и Megaphyllum hercules обитават 
планината, но във височина не достигат до границите на парковата територия. Напълно 
непроучени са следните райони: Сини връх, Мозговишки рид, Кози рид, Грънчарски 
рид, Бойков рид, Поповоезерен циркус, Брезнишки рид, Дисилишки рид и др. Слабо 
проучени са: районите около хижите “П. Яворов”, “Бъндерица”, “Пирин” и 
“Демяница”, и върховете Каменитица, Безбог и Вихрен. На този етап добре изследвани 
територии в Н.П. Пирин не могат да бъдат определени. 
 
4.  Богатство на таксоните 
 
4.1. Фаунистичен състав 
От клас Chilopoda в Пирин са намерени 29 вида и подвида от 11 рода, 5 семейства и 3 
разреда. От тях 8 вида са намирани само извън територията на парка. От клас Diplopoda 
до момента са установени 22 вида и подвида от 15 рода, 7 семейства и 6 разреда. От тях 
шест вида са намерени само извън територията на парка. Други три вида са вероятно 
грешно съобщени за страната (и съответно за Пирин) и поради тази причина са 
изключени от списъка на пиринските многоножки. Така общият брой на известните от 
Пирин таксони е 51 вида и подвида от 26 рода, 12 семейства и 9 разреда (Таблица 10.3). 
В границите на Н.П. Пирин са установени общо 36 таксона от видовата група от 20 
рода, 10 семейства и 8 разреда. Разред Callipodida (сем. Schizopetalidae) е установен до 
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момента само извън границите на парка. Един вид - Megaphyllum rhodopinum е съобщен 
за Пирин без конкретно находище.  
 
Най-богати на видове са семействата Lithobiidae и Julidae, съответно с по 16 и 12 вида. 
Тези данни отразяват пропорционално представеността на групите в страната и не са 
изненада. Род Lithobius (sensu lato) е най-добре представен във фауната на Пирин с 14 
вида (12 в Н.П. Пирин), следван от род Polydesmus с три вида. Нов за науката и все още 
непубликуван представител на разред Callipodida бе наскоро установен в пещера в 
Южен Пирин, извън границите на парка. Намирането му спомага за изясняване на 
произхода на пещерната фауна на Рило-Родопския масив.  
 
Настоящите данни показват, че приблизително 20% от българските хилоподи и 
диплоподи обитават изследваната територия. След провеждане на системни 
изследвания се очаква броят им да надхвърли 100 вида (около 50% от фауната на 
страната). 
 
Въпреки слабата си проученост пиринската многоножкова фауна показва сравнително 
висока степен на консервационна значимост. Прави впечатление и наличието на голям 
брой видове с медитерански произход, които обитават ниските части на планината, в 
някои случаи и в непосредствена близост до границите на парка. По долините на 
реките Струма и Места, преминаващи съответно западно и източно от Пирин, 
проникват значителна част от медитеранските елементи в българската фауна. Пирин се 
явява и граница за някои от тях.  
 
По отношение на процентаната представеност на популациите от ендемични видове на 
територията на Н.П. Пирин може да се отбележи, че тя е 100% за локалните ендемити: 
Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum и Xestoiulus pirini. Lithobius borisi е вид, 
описан от парка и по-късно съобщен за някои планини на Гърция (Zapparoli, 1994), без 
да е сигурно, че видът е правилно идентифициран. Цялата група от близкородствени 
видове от групата на Lithobius erythrocephalus, където спада и L. borisi, се нуждае от 
ревизия и едва тогава може точно да бъде определена зоогеографската принадлежност 
на вида (Stoev, 2002). Тук видът се разглежда като балкански ендемит.  
 
Три вида: Polydesmus zonkovi, Apfelbeckiella trnowensis и Leptoiulus borisi, от 
обитаващите парка, са български ендемити. Докато систематичната позиция на първите 
два таксона остава неясна, то последният е широко разпространен в страната. 
Изглежда, че видът е привързан към местообитания с иглолистна растителност като по 
този начин достига до субалпийските и алпийските части на планините в съобщества от 
клек. Същият вид достига до рекордни височини в Н.П. Пирин, където е известен и от 
района на връх Вихрен (Beron, 1999; Stoev, непубл. данни).  
 
Неендемични видове, но с единични находища на територията на страната, са: 
Geophilus flavus, Dignathodon microcephalus, Brachyiulus apfelbeckii, B. lusitanus и 
Megaphyllum rhodopinum. Докато Megaphyllum rhodopinum е съобщен за Пирин без 
точно находище (Strasser, 1973), то останалите четири вида са установени до момента 
само в ниските части на планината. 
 
4.1.2. Разпространение на групата в районите на парка 
Липсата на системни изследвания е основната причина за непълнотата на данните за 
разпространението на многоножките на територията на парка. Повечето литературни 
източници не посочват надморската височина и местообитанията, в които са намерени 
видовете, обитаващи Пирин. Не са провеждани целенасочени теренни изследвания 
извън основните туристически пътеки и околностите на хижите. По този начин големи 
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части от парка и от планината като цяло остават напълно непроучени в 
мириаподологично отношение. Най-много информация и съответно видово най-богати 
са районите на река Бъндерица и околностите на хижите “Демяница”, “П. Яворов” и 
“Бъндерица”. Изненада представлява недостатъчната информация за района на Банско, 
хижите “Вихрен”, “Каменица”, “Пирин” и “Безбог”, както и за голяма част от 
централните части на парка.  
 
4.1.3. Разпространение на групата в растителните пояси и основните 
хабитати на парка 
По отношение на хабитатите може да се отбележи преобладаването на горски видове и 
такива, които обитават субалпийския и алпийския пояс на планината. Малко, или почти 
липсват пещеролюбиви и синантропни видове. Съвсем слабо, или напълно непроучени 
остават местообитания като: иглолистни гори, термо-медитерански храстови 
формации, тревни съобщества на влажни терени, сипеи, пещери и т.н. Всички изброени 
местообитания най-вероятно се обитават целогодишно от многоножките, с промяна на 
числеността им през различните сезони. Възможни са незначителни миграции във 
вертикално и хоризонтално направление през различните месеци.  
Три вида многоножки са сравнително често срещани в субалпииския и алпийския пояс 
на планината. Това са: Lithobius forficatus, Lithobius borisi и Leptoiulus borisi. 
Непостоянни (случайни) обитатели на субалпийския пояс на Пирин са Lithobius 
viriatus, Clinopodes trebevicensis, Glomeris balcanica и Polydesmus complanatus.  
 
Представители на горската фауна в Н.П. Пирин са: Eupolybothrus transsylvanicus, 
Lithobius erythrocephalus, Lithobius microps, Harpolithobius anodus, Cryptops parisi, 
Cylindroiulus borisi, Enantiulus nanus, Pachyiulus hungaricus и др.  
 
Медитерански видове, които се срещат само в ниските части на планината, привързани 
предимно към храстовидна растителност и открити терени, са: Scolopendra cingulata, 
Dignathodon microcephalus, Brachyiulus apfelbecki, B. lusitanus и Megaphyllum hercules. 
 
5. Консервационна значимост на таксоните 
Многоножките са безгръбначни животни с голяма консервационна значимост. 
Приблизително 20% от представителите на клас Chilopoda и около 45% от клас 
Diplopoda в страната са български ендемити. Значителен процент ендемичните 
диплоподи са тясно локализирани видове, най-често обитаващи конкретен планински 
масив, където са привързани и към специфичен хабитат. Многоножките са сред най-
старите животни на планетата като първите и представители са живели още през края 
на Палеозоя. Днес, на територията на страната (включително и в Пирин) живеят 
видове, чиито произход датира от началото на Терциера (терциерни реликти), и които 
са успели да оцелеят единствено благодарение на тясната си специализация към 
определени местообитания. Застудяването в началото на Кватернера и последвалите 
глациации са допринесли за образуването на някои неоендемити.  
 
По отношение на зоогеографските категории в Пирин са установени 2 локални, 4 
български и 13 балкански ендемита. Към тези цифри трябва да се добави и наличието 
на 2 терциерни реликта и вероятно 3 други с глациален произход. Единадесет вида са 
редки за фауната на планината, а 32 вида са широко разпространени. 
 
5.2. Ендемити 
Един вид и един подвид многоножки са описани от територията на Н.П. Пирин и в 
последствие не са съобщавани извън нея. Това са представителите на клас Diplopoda: 
Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum и Xestoiulus pirinicus. И двата вида са 
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известни единствено от типовите им находища - хижите “Демяница” и “Бъндерица”, 
като първият е установен и на двете места. И двата таксона са с неясен таксономичен 
статус и е необходимо да бъде осъвременена информацията за тях.  
 
Към българските ендемити спадат следните таксони: Polydesmus zonkovi, Leptoiulus 
borisi и Apfelbeckiella trnowensis. В допълнение на тях трябва да бъде споменат и новият 
за науката вид от род Balkanopetalum, намерен в Южен Пирин и Славянка, които в 
момента се описва в обща ревизия на рода (Stoev & Enghoff, в подготовка). 
 
Към балканските ендемити спадат следните таксони: Lithobius borisi, Lithobius 
lakatnicensis, Lithobius beroni, Clinopodes polytrichus, Clinopodes trebevicensis, Strigamia 
transsilvanica, Glomeris balcanica, Polydesmus herzogowinensis, Brachyiulus apfelbecki, 
Brachyiulus lusitanus, Megaphyllum hercules, Megaphyllum rhodopinum и Pachyiulus 
cattarensis. Освен България, ареалът на всеки един от тях включва и някоя от съседните 
на страната ни държави. Седем от тях имат холобалканско разпространение; 5 вида: 
Lithobius borisi, Lithobius lakatnicensis, Lithobius beroni, Glomeris balcanica и 
Megaphyllum rhodopinum обитават източната половина на Балканския полуостров. 
 
5.3. Реликти 
Към тази категория могат да бъдат причислени общо 5 вида многоножки. Два от тях, а 
имено Lithobius lakatnicensis и новият за науката вид от род Balkanopetalum са с 
терциерен произход. Другите три таксона: Lithobius borisi Mastigophorophyllon 
bulgaricum pirinicum и Xestoiulus pirinicus, вероятно са произлезли по време на 
заледяванията като локални изолати на по-широко разпространени близкородствени 
таксони. Необходими са по-задълбочени изследвания за изясняване на въпроса, 
особено що се отнася до възрастта на Xestoiulus pirinicus и отчасти на Lithobius borisi. 
 
5.4. Редки (стенотопни) таксони 
Към тази категория трябва да бъдат причислени всички локални ендемити, които до 
момента са известни единствено от територията на Пирин. Освен тях, редки за парка са 
и следните видове: Pachymerium flavum, Polydesmus zonkovi и Apfelbeckiella trnowensis. 
Единствено чрез системни изследвания на почвената фауна на парка могат да бъдат 
определени редките за парка таксони и техните местообитания. 
 
5.5. Застрашени видове 
Всички локални ендемити се нуждаят от защита, обоснована върху дългосрочен 
мониторинг на популациите им. На този етап, без конкретни проучвания върху 
популационната динамика могат да бъдат направени единствено умозрителни 
предложения за опазване на всички ендемични и реликтни видове в пиринската 
мириаподна фауна. Цялостната инвентаризация на фауната е дългосрочен процес, 
изискващ усилията на много специалисти. Едва след приключването и могат да бъдат 
надежно очертани районите с най-голямо видово разнообразие, рефугиумите на древна 
фауна и местообитанията, нуждаещи се от конкретна защита. Всички местообитания на 
редки, ендемични и реликтни видове трябва да бъдат защитени.  
 
6. Райони и съобщества с висока консервационна значимост 
Райони със сравнително висока консервационна значимост са, на първо място, 
околностите на хижите “Бъндерица” и “Демяница”, от където до момента единствено 
са известни двата локални ендемита Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum и 
Xestoiulus pirinicus. Други два консервационно значими вида: Apfelbeckiella trnowensis и 
Polydesmus zonkovi също обитават тези райони. Lithobius borisi е описан от високите 
части на връх Каменитица, а в последствие е намерен и на други места в парка, но 
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таксономичният му статус все още не е достатъчно изяснен. Българският ендемит 
Leptoiulus borisi обитава горската, субалпийската и алпийската зона на парка. 
Последният вид е един от малкото представители на клас Diplopoda в България, които 
успяват да достигнат и да съществуват в диапазона от 2500-2900 m н.в. Изглежда видът 
е хабитатно привързан към иглолистните гори и благодарение на това успява да 
достигне, предимно в съобщества от клек, до тези екстремални за групата височини.  
 
7. Екологична оценка на популациите 
Поради липсата на изследвания върху структурата и динамиката на многоножковите 
популации от Н.П. Пирин, в настоящата глава са разгледани само някои техни общи 
черти. На първо място трябва да се отбележи високата естественост на популациите. До 
момента в границите на парка не са установени алохтонни видове. Това не 
представлява особена изненада, тъй като по принцип голяма част от биоразнообразието 
в изследваната територия има естествен произход, а сравнително слабата антропогенна 
намеса, все още не е допринесла за заселването на нетипични за планината видове. На 
този етап разнообразието от многоножки не е особено голямо, но това най-вече се 
дължи на факта, че не са провеждани системни изследвания в естествените им 
местообитания. Многоножките като цяло са влаголюбиви животни, които обитават 
листната подстилка и горния почвен слой. Диплоподите и пауроподите са детритофаги 
и фитофаги и са трофично свързани с горите, и то предимно широколистните гори. 
Хилоподите са хищници и при тях тази привързаност е по-слабо изразена, въпреки че и 
те предпочитат влажните местообитания. До момента в Н.П. Пирин са изследвани 
предимно районите около хижите и основните туристически пътеки като по този начин 
са изолирани естествените и вероятно видово най-богати хабитати, каквито са 
широколистните и смесените гори в средния планински пояс. Непроучени са и 
пещерите и пропастите в района на връх Вихрен, където е възможно да бъдат открити 
пещеролюбиви видове. Използването на различни методи за събиране на материал в 
тези неглежирани части на планината ще доведе до значително обогатяване на фауната, 
включително и с видове нови за науката.  
По отношение на уязвимостта, двата локални ендемита: Mastigophorophyllon bulgaricum 
pirinicum и Xestoiulus pirinicus могат да бъдат категоризирани като силно уязвими, тъй 
като и двата вида са известни по еденични екземпляри единствено от типовите им 
находища. Популацията на Lithobius borisi на връх Каменитица също трябва да се смята 
за уязвима, тъй като все още не е напълно изяснен въпросът с обитаването на извън 
типовото му находище.  
Редки за страната, и съответно за Н.П. Пирин, могат да бъдат категоризирани следните 
видове: Lithobius piceus, Pachymerium flavum, Polydesmus zonkovi и Apfelbeckiella 
trnowensis. И четирите вида са известни от не много на брой находища в България, а в 
Н.П. Пирин са намерени само по веднъж. Въпреки че до момента Dignathodon 
microcephalus e намерен само извън границите на парка, видът като цяло е рядък (Stoev, 
2002). Находището при с. Голешево е четвъртото в страната.  
 
8. Съвременни и потенциални заплахи за фауната 
Както повечето безгръбначни животни и многоножките са застрашени от изчезване 
единствено при по-сериозни промени на местообитанията им или климата. Пряк улов 
или унищожение на отделни индивиди би могло да повлияе единствено тесноареалните 
видове (локалните ендемити). В изследвания район такива са: Mastigophorophyllon 
bulgaricum pirinicum и Xestoiulus pirinicus.  
 
За сега не може да бъде направена точна оценка на консервационно значимите 
местообитания. Всички находища на ендемични и реликтни видове трябва да бъдат 
взети под строга защита. Това са околностите на хижите “Демяница” и “Бъндерица”. 
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Въпреки че попада извън територията на парка, не може да не бъде споменато за 
уникалната фауна, обитаваща пещерата Стършелица в Южен Пирин. Там са 
установени няколко троглобионтни вида безгръбначни животни, сред които и два вида 
многоножки.  
 
Сериозна заплаха за биоразнообразието на Н.П. Пирин (включително и за клас 
Myriapoda) представляват пожарите във всичките им разновидности. За целта е 
необходимо да се провежда строг контрол целогодишно, както и да се направят 
противопожарни ивици, които в случай на пожар ще предотвратят разрастването му.  
 
До момента в България не са установени многоножки със стопанско значение или 
такива, които по някакъв начин да нанасят вреда на селскостопанската продукция. В 
страни като Австралия, в които обаче са били интродуцирани нехарактерни за фауната 
видове, се води много усилена борба срещу неконтролираното разрастване на 
популациите им. Поради тази причина е особено важно да се провежда строг контрол 
при внасянето на растения и различни стоки от тропически страни, тъй като много 
лесно могат да бъдат пренесени и съпътстващата ги фауна.  
 
9. Заключение  
 
9.1. Изводи 
От клас Chilopoda в Пирин са намерени 29 вида и подвида от 11 рода, 5 семейства и 3 
разреда. От тях 8 вида са намирани само извън територията на парка. От клас Diplopoda 
до момента са установени 22 вида и подвида от 15 рода, 7 семейства и 6 разреда. От тях 
шест вида са намерени само извън територията на парка. Други три вида са вероятно 
грешно съобщени за страната (и съответно за Пирин) и поради тази причина са 
изключени и от списъка на пиринските многоножки. Така общият брой на известните 
от Пирин таксони е 51 вида и подвида от 26 рода, 12 семейства и 9 разреда (Таблица 
10.3). В границите на Н.П. Пирин са установени общо 36 таксона от видовата група от 
20 рода, 10 семейства и 8 разреда. Най-богати на видове са семействата Lithobiidae и 
Julidae, съответно с по 16 и 12 вида. Род Lithobius (sensu lato) е най-добре представен 
във фауната на Пирин с 14 вида (12 в Н.П. Пирин), следван от род Polydesmus с три 
вида. Както вече стана ясно, много малка част (около 20%) от видовият състав на 
многоножките на Пирин е известна. След провеждане на системни изследвания се 
очаква броят им да надхвърли 100 вида (около 50% от фауната на страната). 
 
Националният природонаучен музей съхранява колекция от многоножки, но само част 
от нея е била обект на изследване. Бъдещи проучвания без съмнение ще доведат до 
установяването на много нови за науката, страната и района видове.  
 
Основните празнини по отношение на многоножковата фауна на района могат да бъдат 
обобщени по следния начин: 
 
• липса на достатъчно специалисти-таксономи  
• липса на системни теренни изследвания в проучвания район; 
• липса на екологични изследвания;  
• липса на мониторинг на популациите на консервационно значимите видове; 
• липса на проучвания върху факторите, застрашаващи многоножковата фауна на 
парка;  
• липса на финансиране за започване на широкообхватна програма, целяща 
инвентаризацията на биологичното разнообразие в този изключително интересен и 
богат на видове район. 
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Това са само част от по-съществените пропуски, след попълването на базовата 
информация за видовия състав на многоножките в Н.П. Пирин, могат да започнат и 
изследвания върху популационната динамика и други аспекти от екологията на 
групата.  
 
9.2. Препоръки 
Във връзка с инвентаризацията на фауната могат да бъдат направени следните 
препоръки: 
 
• да се проведат изследвания върху таксоните с неясен таксономичен статус;  
• да се започне цялостна инвентаризация на безгръбначната фауна в Н.П. Пирин; 
• да се започне дългосрочен мониторинг на популациите от консервационно значими 

видове на територията на Н.П. Пирин; 
• да се започнат изследвания върху хабитатните предпочитания, динамиката и 

пространствената структура на популациите на видовете, обитаващи парка. 
 
По отношение на опазването могат да бъдат направени следните препоръки: 
 
• да се вземат мерки за опазване на районите обитавани от редки, ендемични и 

реликтни видове; 
• да се забранят дейности, свързани с разрушаване на хабитатите, които се обитават 

от редки, ендемични и реликтни видове; 
• да се забрани подмяната на един тип дървесна растителност с друг в райони, 

oбитавани от консервационно значими видове; 
• да се създадат противопожарни ивици, особено в горската част, която е по-силно 

уязвима от възникване на пожари;  
• да се забрани промяната на естествените течения на реките и потоците и 

водохващането в райони, обитавани от консервационно значими видове; 
• да се забрани прокарването на пътища, минаващи през територии, обитавани от 

консервационно значими видове; 
• да се забрани разработването на кариери в райони, обитавани от консервационно 

значими видове;  
• да се ограничи достъпа на туристи до територии, обитавани от консервационно 

значими видове; 
• да се забрани изхвърлянето на отпадъци в района на хижите и други човешки 

постройки. 
  
10. Приложения 
 
10.1. Списък на таксоните с консервационна значимост 
 

# Вид Находище Участък N 
1.  Lithobius (L.) borisi Verhoeff, 1928 връх Каменитица, х. “П. Яворов”, 

южен склон на вр. Вихрен, Долно 
Тодорино езеро, Дженгалска порта 

73, 257, 258, 
1011, 1065, 

1110,  
2.  Lithobius (L.) lakatnicensis Verhoeff, 1926 пещера Стършелица до Голешево 1251 
3.  Lithobius (S.) beroni Negrea, 1965 Кресненски пролом, Роженски 

манастир, под х. “П. Яворов”, между 
с. Пирин и проход Попови ливади 

330, 467, 1011, 
1251  

4.  Geophilus flavus (De Geer, 1778) Кресненски пролом 467 
5.  Clinopodes polytrichus (Attems, 1903) Кресненски пролом, с. Мусомища, с. 327, 467, 1251  
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Рожен 
6.  Clinopodes trebevicensis (Verhoeff, 1898) х. “Демяница”, вр. Окаден  158, 160 
7.  Pachymerium flavum Folkmanova, 1949 х. “Каменица” 375, 376 
8.  Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846) с. Голешево 1251 
9.  Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) Предела, Кресненски пролом, под х. 

“П. Яворов”, Рибно Василашко езеро 
20, 57, 64, 467, 

1086, 1087  
10.  Glomeris (E.) balcanica Verhoeff, 1906 с. Мусомища, Бункера до Стъпалата 327, 1027, 1029 
11.  Polydesmus (P.) herzogowinensis Verhoeff, 1897 в Пирин до гр. Гоце Делчев 328 
12.  Polydesmus (P.) zonkovi Verhoeff, 1937 гр. Банско, по река Бъндерица-1000 

m 
131, 132, 186  

13.  Balkanopetalum sp. n. Stoev et Enghoff,  пещера Стършелица до Голешево 1251 
14.  Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum 

Gulicka, 1967 
х. “Демяница”, х. “Бъндерица” 126, 158, 160 

15.  Leptoiulus (O.) borisi Verhoeff, 1926 вр. Каменитица, х. “П. Яворов”,  
вр. Вихрен  

73, 1011, 1065 

16.  Xestoiulus pirinicus (Gulička, 1967) х. “Демяница” 158, 160 
17.  Brachyiulus apfelbecki Verhoeff, 1898 с. Струмяни 467 
18.  Brachyiulus lusitanus Verhoeff, 1898 с. Мусомища, гр. Мелник, между с. 

Пирин и проход Попови ливади 
327, 330, 1251  

19.  Megaphyllum hercules (Verhoeff, 1901) гр. Сандански, гр. Мелник, с. 
Струмяни, с. Мусомища, Кресненски 
пролом 

327, 378, 467, 
1251 

20.  Megaphyllum rhodopinum (Verhoeff, 1928)  без конкретно находище ? 
21.  Pachyiulus (P.) cattarensis (Latzel, 1884) с. Хотово, гр. Сандански, гр. Мелник, 

с. Струмяни, с. Мусомища, между с. 
Пирин и проход Попови ливади, 
Кресненски пролом  

327, 330, 361, 
378, 467, 1251, 

22.  Apfelbeckiella trnowensis (Verhoeff, 1928) х. “Бъндерица”  126 
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10.3.1 Таблица на всички таксони от класовете Chilopoda и Diplopoda, 
установени в Н.П. Пирин. С една звездичка (*) са отбелязани таксоните 
установени само извън границите на Н.П. Пирин; тези маркирани с две 
звездички (**) са съобщени за Пирин без да се споменава конкретно находище.  
 

Таксони N на горските участъци 
Eupolybothrus transsylvanicus (Latzel, 1882) 40, 52, 327, 473 
Lithobius (L.) agilis C.L. Koch, 1847 57, 64, 1027, 1029 
Lithobius (L.) borisi Verhoeff, 1928 73, 257, 258, 1011, 1065, 1110,  
Lithobius (L.) erythrocephalus C.L. Koch, 1847 46, 47, 126, 131, 132, 158, 160, 163, 330, 

430, 467, 1073, 1090, 1091, 1092, 1141  
Lithobius (L.) forficatus (Linnaeus, 1758) 126, 149, 158, 160, 185, 186, 249, 1027, 

1029, 1073 
Lithobius (L.) lakatnicensis Verhoeff, 1926* 1251 
Lithobius (L.) muticus C.L. Koch, 1847 20, 327 
Lithobius (L.) nigripalpis L. Koch, 1867 73, 158, 160 
Lithobius (L.) piceus L. Koch, 1862 163 
Lithobius (L.) viriatus Sselivanoff, 1878 158, 160, 378, 1011  
Lithobius (M.) crassipes L. Koch, 1862  149, 158, 160, 185, 326, 327, 430, 467  
Lithobius (S.) beroni Negrea, 1965 330, 467, 1011, 1251  
Lithobius (S.) micropodus (Matic, 1980)* 1251 
Lithobius (S.) microps Meinert, 1868 126, 378, 467  
Lithobius (S.) wardaranus (Verhoeff, 1937) 149, 185 
Harpolithobius anodus (Latzel, 1880) 57, 64, 158, 160, 375, 376  
Scolopendra cingulata Latreille, 1829* 467, 473 
Cryptops hortensis (Donovan, 1810) 20, 327, 375, 376, 467 
Cryptops parisi Brölemann, 1920 20, 57, 64, 330, 375, 376, 378, 1011  
Geophilus flavus (De Geer, 1778)* 467 
Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847 1088, 1089 
Clinopodes polytrichus (Attems, 1903)* 327, 467, 1251  
Clinopodes trebevicensis (Verhoeff, 1898) 158, 160 
Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835)* 327, 430, 473  
Pachymerium flavum Folkmanova, 1949 375, 376 
Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846)* 1251 
Henia illyrica (Meinert, 1870)* 327 
Strigamia crassipes (C.L. Koch, 1835) 20, 1065 
Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) 20, 57, 64, 467, 1086, 1087  
Glomeris (E.) balcanica Verhoeff, 1906 327, 1027, 1029 
Glomeris (E.) hexasticha Brandt, 1833 54, 344 
Polydesmus (P.) complanatus (Linnaeus, 1761) 54, 126, 131, 132, 1011, 1073  
Polydesmus (P.) herzogowinensis Verhoeff, 1897 328 
Polydesmus (P.) zonkovi Verhoeff, 1937 131, 132, 186  
Brachydesmus superus Latzel, 1884 344 
Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) 126, 131, 132 
Balkanopetalum sp.n. Stoev et Enghoff * 1251 
Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum Gulička, 1967 126, 158, 160 
Leptoiulus (P.) trilineatus (C.L. Koch, 1847)* 467 
Leptoiulus (O.) borisi Verhoeff, 1926 73, 1011, 1065 
Xestoiulus pirinicus (Gulička, 1967) 158, 160 
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Cylindroiulus (B.) boleti (C.L. Koch, 1847) 131, 132, 467 
Enantiulus nanus (Latzel, 1884) 57, 64, 114, 131, 132, 158, 160, 186  
Brachyiulus apfelbecki Verhoeff, 1898* 467 
Brachyiulus lusitanus Verhoeff, 1898* 327, 330, 1251  
Megaphyllum hercules (Verhoeff, 1901)* 327, 378, 467, 1251 
Megaphyllum rhodopinum (Verhoeff, 1928) ** ? 
Pachyiulus (P.) cattarensis (Latzel, 1884)* 327, 330, 361, 378, 467, 1251,  
Pachyiulus (K.) hungaricus (Karsch, 1881) 131, 132, 344  
Apfelbeckiella trnowensis (Verhoeff, 1928) 126 
Polyzonium germanicum Brandt, 1837 57, 64, 1073  

51 (36 в Н.П. Пирин)  
 
10.4. Таблица на находищата на консервационно значимите видове. С болд 
са дадени участъците от територията на Н.П. Пирин, намиращи се най-близо до 
находищата на консервационно значими видове, които до момента са 
установени само извън територията на парка.    
 
Находище N на участъка Вид # 
вр. Каменитица  73 1; 15 
х. “П. Яворов”  1011 1; 15 
под х. “П. Яворов”  57, 64 3; 9 
южен склон на вр. Вихрен  1065 1 
вр. Вихрен  1065 15 
Долно Тодорино езеро 1110 1 
Дженгалска порта 257, 258 1 
Рибно Василашко езеро 1086, 1087 9 
Бункера до Стъпалата 1027, 1029 10 
гр. Банско 186 12 
х. “Демяница” 158, 160 6; 14; 16  
х. “Бъндерица” 126 14; 22 
по река Бъндерица 131, 132 12 
вр. Окаден  46, 47 6 
х. “Каменица”  375, 376 7 
Предела 20 9 
пещера Стършелица до Голешево 1251  2; 13 
с. Голешево 1251  8 
Кресненски пролом 467 3; 4; 5; 9; 19; 21 
Роженски манастир 1251 3 
с. Рожен 1251 5 
с. Мусомища 327 5; 10; 18; 19; 21 
с. Струмяни 467 17; 19; 21 
гр. Мелник 1251 18; 19; 21 
гр. Сандански 378 19; 21 
между с. Пирин и проход Попови 
ливади 

330 3; 18; 21 

с. Хотово 361 21 
в Пирин до гр. Гоце Делчев 328 11 
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1. Кратък преглед на досегашните проучвания  

Данни за Heteroptera за територията на парка се съдържат в работите на 
Йоакимов (1926); Йосифов (1954, 1957, 1958, 1960, 1964, 1969); Josifov (1964, 1983, 
1993, 1997);  Heiss & Josifov (1990); Stusak (1976). За повечето видове данните са 
представени по основни дялове и пояси и това не дава възможност за точно 
локализиране на слабо изследвани райони. 
 
2. Празнини в познанието за територията на парка 
С изключение работата на Josifov (1997) територията на парка не е била обект на 
специално изследване и е много слабо проучена. Най-добре от територията на парка е 
проучена северната му част – района на резерват Баюви дупки – Джинджирица и 
циркусите в съседство. Значително по добре са изследвани ниските (300-800 m 
надм.вис.) южни, югозападни и западни  части на планината, които за съжаление са 
извън границите на НП “Пирин”.  

Изследванията трябва да продължат с оглед да се попълнят познанията за 
неизследваните райони и конкретните екологобиологични особености на отделните 
видове. Само детайлното познаване на регионалната хетероптерна фауна и 
особеностите й може да позволи вземането на ефективни и адекватни мерки за 
управление и защита.  
 
Необходими са проучвания в следните насоки: 
- Видов състав и разпространение на хетероптерите на територията на парка  
- Видов състав и количествени параметри на популациите в отделните хабитати, 

особено тези които са консервациооно значими 
- Данни за биологията и екологията на отделните видове: фенология, тип 

местообитание, трофична привързаност 
- Данни за антропогенни заплахи и природна уязвимост, които ще позволят 

разработването на конкретни мерки за защита 
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- Изясняване на тенденнциите в изменението на фауната 
- Създаване на система за мониторинг на отделните хабитати и свързаните с тях 

комплекси от видове безгръбначни животни 
 
3. Богатство на таксоните 

 
Установени са 323 вида хетероптери разпределени в 28 семейства. В това число 

са включени 7 редки (стенотопни) вида, 6 ендемита, 67 реликта. Това е около 32% от 
известните за България видове. Броят на установените таксони и съставът на 
семействата показва непълно изследване на групата в границите на парка. При по 
задълбочени проучвания могат да се наямерят над 500 вида от около 35 семейства.  

Разпространението и проучеността на хетероптерната фауна в различните 
райони на парка са неравномерно представени. Най-богат е видовия състав на 
хетероптерите в северната част на Парка, в района на резерват Баюви дупки – 
Джинджирица, която е  най-добре проучена. Останалите райони са по-слабо проучени 
или хетероптерната фауна е по-бедна поради голямата надморска височина, но със 
значителна консервационна стойност. 

Хетероптерите са топлолюбива и сухолюбива група и поради това с 
увеличаване на надморската височина видовия състав обеднява. Най-богати на видове в 
территорията на парка са смесените гори, следвани от буковите и иглолистни гори. 
Най-бедна е хетроптерната фуна в субалпийския и алпийския пояс на планината. 
Наличието на карст дава възможност за проникване на по-топлолюбива хетероптерна 
фауна на по-голяма надморска височина., поради по-топлите и благоприятни 
микроклиматични условия, които създава. Затова северната част на Парка е с по богат 
видов сътав. Неравномерното представяне на данните в отделните хабитати до голяма 
степен зависи от липсата на интензивни и системни изследвания. 

Пълният списък на таксоните и данните за тяхната консервационна значимост 
са представени на таблица 1.  
 
 
4. Консервационна значимост на таксоните 
 
 Установяването на консервационната значимост на различните хабитати за 
успешното опазване на безгръбначната фауна се извършва на базата на критериите 
(отбелязани в Бернската конвенция): видово и популационно богатство и наличието на 
редки (стенотопни), ендемични, реликтни и застрашени видове (включени в световни 
или европейски Червени книги).  
 
 
 Редки (стенотопни) таксони 

 
Към тази категория спадат таксони, обитаващи единични находища в 

малочислени популации. В повечето случаи те са привързани към ограничен тип 
биотопи и изискват специфични абиотични и биотични условия за живот. Те 
присъстват в състава на всяка фауна и имат консервационна значимост, която нараства 
значително в съчетание с реликтност и ендемизъм. Всяка негативна промяна в климата, 
замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените местообитания могат да 
бъдат фатални и да доведат до изчезване  на видове в локален или глобален план.  

Общо 7 вида принадлежат към тази категория  на територията на парка. Това са 
монтанмедитеранският реликт Alloenotus egregius и глациалните реликти Sigara 
(Arctocorisa) carinata, Sigara (Arctocorisa) germari, Salda littoralis littoralis, Phoenicocoris 
modestus, Aradus frigidus и Elasmucha fieberi.Видовете Sigara (Arctocorisa) germari, 
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Alloenotus egregius, Aradus frigidus и Elasmucha fieberi са установени само в единични 
находища, докато Sigara (Arctocorisa) carinata, Salda littoralis littoralis и Phoenicocoris 
modestus са установени в повече райони в парка.  

 
 
 
Ендемити 
 
Към тази категория се разглеждат таксони, които досега не са намирани извън 

границите на балканския полуостров. Те се разделят на балкански (установени в 
значителна част от територията на Полуострова) и български (намирани само в 
България). Ендемитите са важен елемент с висока консервационна стойност при 
оценката на дадена територия. 

Хетероптерната фауна на парка не се отличава с висока степен на ендемизъм. 
Досега са установени 1 локален Compsidolon (Apsinthophylus) balcanicum, 3 български 
Dimorphocoris fuscus, Dicyphus digitalidis, Mecomma ambulans montanus и 2 балкански 
ендемита Orthonotus pseudoponticus, и Velia saulii serbica. Видовете Mecomma ambulans 
montanus и Velia saulii serbica са неоендемити, докато Compsidolon (Apsinthophylus) 
balcanicum, Dicyphus digitalidis, Dimorphocoris fuscus и Orthonotus pseudoponticus са 
палеоендемити с терциерен произход. 
 
 

Реликти 
 
Формирането на реликтната безгръбначна фауна в Пирн планина е резултат от 

сложни палеогеографски и палеоклиматични промени, протекли от средата на терциера 
до днешни дни. Поради това реликтите са хетерогенна група с различен произход – 
преглациални (терциерни) и глациални (кватернерни). Наличието на реликти има 
висока консервационна стойност, придавайки специфичност и уникалност на фауната . 

За хетероптерната фауна на територията на парка са известни 57 глациални и 10 
преглациални реликтни форми. Последните са остатък от древната 
монтанмедитеранска фауна населявала нашите планини през терциера- 8 от тях са 
свързани с иглолистния и субалпийския пояс на планината (Dimorphocoris 
fuscus,Dichrooscytus valesianus, Alloenotus egregius, Compsidolon (Apsinthophylus) 
balcanicum, Dicyphus digitalidis, Heterocordylus cytisi, Orthonotus pseudoponticus, 
Carpocoris melanocerus), а останалите с пояса на бука (Montanorthops foreli, Acalypta 
finitima). Глациалните реликтни видове са привързани главно към иглолистния пояс. 
Това са главно бореомонтанни видове, чиито основни ареали са в Средна и Северна 
Европа. Някои от тези видове като Acompocoris alpinus, Atractotomus magnicornis, 
Cremnocephalus alpestris, Phytocoris pini, Pinalitus rubricatus принадлежат към 
дендробионтната фауна и са трофично свързани със смърча. Арктоалпийскитe видoве 
Sigara (Arctocorisa) carinata, Sigara (Arctocorisa) germari и Salda littoralis littoralis са 
свързани с езерата и влажните зони в субалпийския пояс.Броят на реликтните видове 
при едни бъдещи изследвания може да се увеличи значително. 

 
 
5. Райони  с висока консервационна стойност 
 
Настоящото проучване е  недостатъчно за получаване на точна и конкретна 

информация по проблема. На базата на досегашните изследвания единствено за 
северната част на парка такава оценка може да бъде подкрепена с конкретни данни. В 
северната част на парка се намира най-високо разположения карст в България. Това 
дава възможност за проникване и развитие на по-топлолюбивата хетроптерна фауна на 
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по-голяма надморска височина, поради по-благоприятните условия (значително по сух 
и топъл микроклимат). Това прави района уникален и с много богат и специфичен 
видов състав. 

 
 
 
 
 
6. Заплахи за хетероптерната фауна в границите на парка 
(уязвимост към антропогенна намеса) 
 
Представена е обобщена схема на заплахите/отрицателно действащите фактори за 
хетероптерната фауна като с  * са отбелязани тези, които смятаме за най-значими за 
територията на НП “Пирин”.  
 
Отрицателно действащи фактори: 
 
1. Пряко върху видовете: 
a) * Използване на пестициди в горското и селското стопанство 
b) * Пожари 
c)  Колекциониране и несъзнателно унищожаване поради невежество 
 
2. A. Върху местообитанията: 
 
2.1. Пряко унищожаване на местообитанията 
 
- * пожари  
- * сечи и унищожаване на горите 
- * замяна на автохтонната растителност с неподходящи растителни видове 
- * неконтролируем добив на биологичен ресурс – загуба на хранителна база за 

стенофагни видове хетероптери 
- * замърсяване с битови и химически отпадъци  
- * строителство, прокарване на пътища  
- добив на инертни материали, минно дело, разработка на кариери 
- * водохващания и корекции на водоеми 
- * интензивен туризъм и транспорт – унищоване на микрохабитати в местата на 

концентрция 
 
2.2. Косвено действащи фактори водещи до унищожаване или увреждане на 

местообитанията  
- * създаването на едновъзрастови гори в следствие на неконтролирани 

горскостопански мероприятия 
- * фрагментация на хабитатите 
- * строителство и прокарване на пътища със следващата ги ерозия и увеличване на 

антропогенно натоварване 
- * водохващания и корекции на водоеми водещо до промяна на водния режим, а от 

там засушаване и промяна на микроклиматичните условия 
- * интензивен туризъм и транспорт, безпокойство 
- * интензивна паша, концентрация на домашни животни особено около водоеми и 

влажни зони 
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7. Уязвимост на видовете хетероптери от естествени природни 
фактори 
 
Фактори: 
 
- неблагоприятни климатични условия  
- демографска жизнеспособност на популациита (demographic viability) 
- генетична жизнеспособност на популациита (genetic viability) 
- нисък размножителен потенциал  
- специализация към местообитания и/или храна или начин на хранене 
- географско разпространение и граници на ареал 
 
 
 
8. Мерки за опазване 

Опазването на застрашените популации от различните групи безгръбначни 
животни изисква запазването на техните природни местообитания в ненарушен вид, а 
не защита на отделните представители (Бернска конвенция). Настоящото проучване е  
недостатъчно за получаване на точна и конкретна информация по проблема, но може да 
определи основните  тенденции. 
Представена е обобщена схема на мерки за опазване на хетероптерната фауна като с * 
са отбелязани мерките, които определяме като най-значими на територията на НП 
“Пирин”  
 
 Защита от пряко унищожаване видовете 

- * Забрана на изпозването на пестициди в границите на парка. Каламитетите са 
характерни за нестабилни екосистеми. В случая подържането на стабилни такива, 
като например разновъзрастовите гори, би премахнало нуждата пестициди. 

- * Контрол върху колекционирането на насекоми 
- * Създаване на червен регистър на консервационно значимите видове безгръбначни 

животни за територията на парка  
 
 * Защита на  местообитанията 

- * Запазването на териториите със строг режим на защита (резерватите “Баюви 
дупки – Джинджирица” и “Юлен”) и създаването на нови със същия статут.  

- * Изпълнение на всички противопожарни мерки и мероприятия. Изграждане и 
подържане на система за ранно предупреждение и бърза реакция при  пожар. 

- * Запазване на автохтонната растителност и разновъзрастовата структура на горите. 
- * Ограничаване и спиране на строителството, прокарването на пътища 
- Осигуряване на близък до естествения воден режим на водоемите от 

съществуващите водохващания и недопускане строежа на нови. 
- * Концентриране на масовия туристически поток в зони с по-малка консервационна 

значимост и неговото регламентиране като: места за отдих, бивакуване, палене на 
огън, забрана за движение извън съществуващите пътеки и пътища за да се 
предпазят  намиращите се в близост микрохабитати. 
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- * Контрол на отпадъците и избягване на битовото и химическо замърсяване- 
особено на водите. Създаване на места за събиране на отпадъци и тяхното 
извозване извън границите на парка.  

- * Избягване концентрацията на домашни животни на едно място за повече време 
особено около водоеми, влажни зони и във високите части на планината 

- * Контрол  върху изнасянето на биологични ресурси от парка 
 
 * Спазване на законодателството - адекватно приложение и контрол 

 
 Образователни мероприятия 

-     публикуване на образователни материали 
- разпространението им сред заинтересуваните лица и организации 
- * качествена маркировка с подробни  указания за правата и задълженията на 

туристите 
- образователни програми - целево идентифициране на групите: 
* туристи 
* горските стопанства 
* работещите в парковото дело, туризма, строителството 
природозащитни НПО 
учители / ученици 
- създаването на екологично- познавателни маршрути 
- “личен контакт” с местните хора 
 
 * Проучвания  

- проучвания на видовия състав на отделните групи безгръбначни животни, 
обхващащи продължителен период от време, с цел изясняване тенденциите в 
изменението на фауната 

- точна информация за биологията и екологията на съобществата от безгръбначни 
животни в района, която ще позволи да се разработят адекватни конкретни мерки за 
защитата им 

- информация за природозащитния им статус - отрицателни въздействия и тенденции 
- създаване и поддържане на информационна база данни за биоразнообразието на 

територията на парка 
 
 * Мониторинг на 

- съобществата от безгръбначни животни  
- резултатите от защитните мерки 
 
 * Съгласуване и координация със заинтересувани лица и организации 

 
 * Определяне на приоритетите. Изготвяне на планове за защита и управление 

за конкретни видове и/или местообитания.  
 
 
 
 
9. Изводи 
 
- До момента за територията на НП “Пирин” са установени 323 вида хетероптери 

(за сравнение за територията на НП “Рила” те са 324) като  70 от тях са с 
консервационна значимост (ендемити 6, реликти 67 и редки 7). 
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- Въпреки липсата на системни проучвания, известните до момента видове от 
територията на парка са 32 % от известните за България. Това дава основание 
да се предполага че хетероптерната фауна на НП “Пирин” и на планината като 
цяли е изключително богата. 

- В северната част на парка се намира най-високо разположения карст в България. 
Това дава възможност за проникване и развитие на по-топлолюбивата 
хетроптерна фауна на по-голяма надморска височина, поради по-благоприятните 
условия (значително по сух и топъл микроклимат). Това прави района уникален и 
с много богат и специфичен видов състав.  

- Всичко това прави територията на НП “Пирин” изключително важна за 
запазването на хетероптерната фауна в района. Запазването на териториите със 
строг режим на защита (резерватите Баюви дупки – Джинджирица и Юлен), 
създаването на нови със същия статут, както и запазването на досегашното ниво 
и статукво на природозащита за останалите територии, запазването на 
многообразието от съществуващи хабитати и стари гори единствено би 
спомогнало за запазването на уникалния комплекс от ендемити, реликти и 
редки видове и на уникалния облик на парка по отношение на  
ентомофауната като цяло.  
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1. Въведение 
 

Разглежданите разреди насекоми спадат към две систематични групи: Orthopterida 
(правокрили насекоми в широк смисъл) и Neuropterida (мрежокрили насекоми в широк 
смисъл). От първата група в парка са установени разредите Orthoptera (правокрили 
насекоми в тесен смисъл, а именно скакалци и щурци) и Blattaria (хлебарки), а разред 
Mantodea (богомолки) не се среща в парка. Втората група се състои от три разреда, 
всички представени в парка: Neuroptera (мрежокрили насекоми в тесен смисъл), 
Raphidioptera (камилки) и Megaloptera (голямокрилки). Със средно видово богатство в 
България се характеризират Orthoptera и Neuroptera, а с ниско видово богатство – 
Blattaria, Raphidioptera и Megaloptera. 
 
2. Преглед на досегашните проучвания 
 

Orthopterida. Първите данни за два вида от най-ниската част на парка съобщава 
Чорбаджиев (1926). Bicolorana arnoldi, Poecilimon zwicki и Pholidoptera buresi са описани 
като нови за науката съответно от Ramme (1933, 1939) и Mařan (1957). Първите сведения 
за представител на Blattaria, макар и без точно находище, публикува Дренски (1939). 
Седем вида са установени от Ramme (1951). Разпространението на видовете правокрили в 
цяла България е обобщено от Буреш и Пешев (1955, 1957, 1958), които съобщават по 
литературни и оригинални данни от парка 23 вида скакалци и 2 вида хлебарки. Бей-
Биенко и Пешев (1960) публикуват фаунистичните резултати от една екскурзия по 
долините на Демяница и Бъндерица със сведения за 32 вида. Peshev (1959, 1980, 1981) 
описва новите за науката таксони Isophya bureschi, Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi, 
Poecilimon harzi и Isophya kisi. Пешев и Андреева (1986) съобщават общо 56 вида от 
цялата планина, включително и от Среден Пирин извън парка. Popov (1997) анализира 
ендемичните и реликтните таксони в парка. 

Neuropterida. Изследванията на групата в парка, а и в цялата планина започват 
много късно в сравнение с проучванията на правокрилите и първоначално са резултат от 
сборове на чуждестранни ентомолози (Aspöck, Aspöck, 1971; Zelený, 1971; Joost, 1973). 
Останалите данни за територията на парка се съдържат в 12 публикации на Попов (Popov, 
1986, 1991, 2002 и др.). Сведения за Megaloptera съобщават Zelený (1971) и Popov (1981), 
а за Raphidioptera – Aspöck, Aspöck (1971) и Joost (1973). 
 
3. Оценка на литературните данни 
 

Пълният списък на литературните източници за правокрилите в парка наброява 31 
заглавия, а за мрежокрилите – 15 заглавия. 
 
3.1. Основни пропуски в досегашните проучвания 
 

В 30 от всичко 46 литературни източници се съобщават откъслечни данни за 
разпространението на един или два вида (19 статии за Orthopterida и 11 статии за 
Neuropterida). Литературата посочва находищата и надморската височина и само рядко 
при правокрилите и някои данни за местообитанието. До 1950 са публикувани само 7 
статии за 6 вида Orthoptera и 1 статия за 1 вид Blattaria. Начало на проучването и на трите 
разреда от Neuropterida (Neuroptera, Raphidioptera и Megaloptera) е поставено едва през 
1971. След Националната стратегия за опазване на биоразнообразието (1993) са 
публикувани 6 статии, всички от А. Попов. Те са посветени на ендемичните и реликтни 
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Orthoptera (1 статия), на разпространението и екологията на Neuroptera (5 статии), но в 
тях не се съобщават нови за парка видове. 
 
3.2. Проученост на района 
 

Добре проучени са само долините на Бъндерица и Демяница. Слабо проучени са 
районите от северозападната граница на парка до циркусите Разложки Суходол, 
Каменитица и Баюви дупки. Съществуват откъслечни данни за долината на Дисилица, 
Безбог, Попово езеро, Шаралия, Попина лъка, Беговица (хижа Каменица) и хижа Пирин. 
Непроучени са западните склонове на планината и обширни високопланински райони в 
южната част на парка. Правокрилите са значително по-добре изследвани от 
мрежокрилите. 
 
4. Богатство на таксоните 
 
4.1. Фаунистичен състав 
 

Общо в границите на парка са установени 88 таксона от двете групи насекоми, 
разпределени по разреди както следва: Orthoptera – 60, Blattaria – 3 (или общо 63 таксона 
Orthopterida), Neuroptera – 22 вида, Raphidioptera – 1 вид, Megaloptera – 2 вида (или общо 
25 вида Neuropterida). Най-богатите във фаунистично отношение семейства са между 
правокрилите: Acrididae с 30 вида, Tettigoniidae с 15 таксона и Phaneropteridae с 14 вида. 
Двата подразреда на разред Orthoptera са еднакво представени: Ensifera (дългопипални 
скакалци) и Caelifera (късопипални скакалци) с по 30 таксона. При мрежокрилите 
сравнително богати на видове са семействата Hemerobiidae (кафявокрили златоочици) с 9 
вида и Chrysopidae (златоочици) със 7 вида. Родовете с по-голямо видово богатство са 
приблизително еднакво представени при дългопипалните скакалци (Poecilimon – 7, 
Pholidoptera – 6, Isophya – 5 таксона) и при късопипалните скакалци (Chorthippus – 6, 
Stenobothrus – 5, Omocestus – 4 вида, всички от подсемейство Gomphocerinae на семейство 
Acrididae). От мрежокрилите на първо място е род Hemerobius с 5 вида. 

Степента на проученост на парка е по-висока при правокрилите, но все още не е 
пълна, а при мрежокрилите е недостатъчна. За сравнение в Националния парк Рила са 
установени 82 вида Orthopterida и 59 вида Neuropterida (в Националния парк Пирин 
съответно 63 и 25 вида). Това показва, че данните за фаунистичния състав са 
представителни за правокрилите, но не са представителни за мрежокрилите. 

Уникалността на пиринската фауна се определя от наличието на локални 
ендемити. Ареалите на Poecilimon harzi, Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi и Pholidoptera 
buresi са изцяло в границите на парка, а над 30 % от популациите на Isophya kisi обитават 
южната част на парка. И четирите локални ендемита са дългопипални скакалци. Освен 
това в Пирин са съсредоточени по досегашни данни всички български популации на 5 
стенотопни вида от разредите Neuroptera, Orthoptera и Blattaria (виж раздел 5.3). Подобен 
е случаят с мрежокрилите Aleuropteryx loewii с 90 % от българските популации в Пирин и 
Wesmaelius fassnidgei с около половината от българските популации в парка. 
 
4.2. Разпространение в районите на парка 
 

Данните за хоризонталното разпространение на видовете отговарят на степента на 
проученост на районите в парка (виж раздел 3.2). Най-много видове и от двете групи 
насекоми са известни от долините на Бъндерица и Демяница – 41 вида Orthopterida и 17 
вида Neuropterida. От останалите райони в резултат на сборове от случайни посещения са 
известни малък брой или не са известни никакви видове. Вертикалното разпространение 
на Neuroptera и Raphidioptera е ограничено под горната граница на гората, тъй като 
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установените видове в парка са дендробионти. Двата вида Megaloptera се срещат около 
глациалните езера, в които се развиват ларвите им. Представителите на Orthoptera се 
срещат от долната граница на парка до най-високите върхове на планината (до 2850 m). 
 
4.3. Разпределение в растителните пояси и основните хабитати в парка 
 

Правокрили се срещат във всички растителни пояси в парка. Най-много видове 
обитават иглолистния пояс, но повечето от тях не са свързани с иглолистна растителност, 
а населяват горски поляни. Характерен обитател на иглолистния пояс е балканският 
ендемит Poecilimon orbelicus. Паркът е единствената територия в България, в която на 
пределната за правокрилите у нас височина 2850 m в алпийския пояс се среща комплекс 
от четири вида: Anterastes serbicus, Bohemanella frigida, Gomphocerus sibiricus и 
Aeropedellus variegatus. Това са всичките реликти между правокрилите в парка. Други 
видове се срещат във всички пояси, напр. Isophya speciosa и Poecilimon thoracicus. От 
мрежокрилите представителите на Neuroptera и Raphidioptera в парка населяват само 
поясите на мезофилните широколистни гори и на иглолистните гори, а видовете 
Megaloptera – субалпийския пояс. 

Предпочитаните от мрежокрилите хабитати са буковите и смърчовите гори и 
горите от черна мура. При семейство Hemerobiidae значително преобладават видовете по 
иглолистни, всички Chrysopidae са асоциирани с широколистни, а при Coniopterygidae по 
два вида обитават всеки тип растителност. Само някои правокрили са асоциирани с 
букови и повечето иглолистни хабитати. Болшинството правокрили обитават мезофилни, 
субалпийски и алпийски тревни хабитати, както и бореални, субалпийски и алпийски 
храстови хабитати. 
 
5. Консервационна значимост на таксоните 
 

Проблемът не е обсъждан в литературата. При разглежданите групи насекоми 
най-голямо значение от категориите за консервационна значимост имат ендемитите и 
редките (стенотопни) видове. От трите използвани нива на консервационна значимост 
световното и европейското са много близки помежду си. За разпределението на видовете 
между трите степени виж раздел 8. 
 
5.1. Ендемити 
 

Ендемични са род Ancistrura, подрод Vichetia, 9 вида и 4 подвида. Всички са 
дългопипални скакалци. Ендемичните таксони от семейство Phaneropteridae са повече от 
тези от семейство Tettigoniidae. От общо 13 ендемични таксона над половината или 7 
таксона са балкански, 2 са български и 4 са локални ендемити. От локалните ендемити 
Isophya kisi се среща в южната част на парка над Попина лъка, а също в Среден Пирин и 
Славянка. Останалите локални ендемити са пирински и ареалите им са изцяло в парка. 

Два други вида балкански ендемични скакалци са установени в Среден Пирин на 
9 km извън границите на парка. Psorodonotus fieberi от семейство Tettigoniidae със 
сигурност ще бъде намерен и в парка, защото обитава мезохигрофитни тревисти и 
храстови хабитати главно в иглолистния пояс. Paranocaracris bulgaricus от семейство 
Pamphagidae вероятно не се среща в парка, тъй като е свързан с ксерофитни хабитати по 
варовити терени. 
 
5.2. Реликти 
 

Установени са 7 реликтни вида, от които 4 са правокрили и 3 мрежокрили. 
Единственият преглациален реликт е дългопипалният скакалец Anterastes serbicus. 
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Останалите са глациални реликти, разпределени по равно между семействата Acrididae 
(Orthoptera) и Hemerobiidae (Neuroptera). Скакалците Bohemanella frigida и Aeropedellus 
variegatus имат арктоалпийско разпространение и единствената територия в България, 
където се срещат съвместно, е в парка. 
 
5.3. Редки (стенотопни) таксони 
 

Общият брой на редките видове е 19. Разпределението им по разреди е следното: 
Orthoptera – 12, Blattaria – 1, Neuroptera – 5 и Raphidioptera – 1. От редките правокрили 
Isophya kisi е същевременно и локален ендемит, а Pholidoptera buresi е едновременно и 
пирински ендемит. От редките мрежокрили Wesmaelius fassnidgei и Wesmaelius tjederi са 
същевременно и глациални реликти. При Orthoptera редките дългопипални скакалци са 
два пъти повече от редките късопипални скакалци. При Neuroptera повече от половината 
редки видове са от семейство Hemerobiidae. Най-висока степен на стенотопност е 
характерна за хлебарката Phyllodromica pallida, скакалците Isophya brevipennis и 
Poecilimon ornatus, мрежокрилите Wesmaelius tjederi и Hemerobius marginatus. Всички 
популации в България на тези 5 вида са изцяло съсредоточени в Пирин. 
 
5.4. Застрашени видове от европейски червени книги и по българското 
законодателство 
 

Правокрили и мрежокрили от тази категория не са установени досега в парка. 
Обикновеният мравколъв (Myrmeleon formicarius) се среща при с. Влахи, на 4 km извън 
границите на парка. Включен е в Европейския червен списък. Почти сигурно ще бъде 
намерен и на територията на парка, тъй като обитава разредени гори и горски поляни и се 
среща в Родопите до 1600 m. 
 
6. Райони и съобщества с висока консервационна стойност 
 

Всички находища на консервационно значими видове са разположени в пет 
района: 
1. Най-северозападната част на парка с вр. Пирин, склоновете на вр. Седелец и местн. 
Кулиното; от (1200) 1400 до 1900 m; 9 вида. 
2. Циркусите Разложки Суходол, Каменитица и Баюви дупки; 1500 – 2700 m; 10 вида. 
3. Вр. Вихрен; над 2000 m; 6 вида. 
4. Долината на Бъндерица; 1300 – 1850 m; 11 вида. 
5. Долината на Демяница и Василашки циркус; 1200 – 2250 m; 16 вида. 
6. Долината на Дисилица, Безбог и Попово езеро; 1600 – 2600 m; 6 вида. 
7. Над Попина лъка и хижа Беговица (Каменица) и долината на Арнаутдере 
(Тремошница); 1300 – 2000 m; 5 вида. 
Същевременно това са най-често посещаваните туристически райони на планината. Едва 
след по-задълбочени изследвания може да се потвърди дали те са наистина районите с 
най-висока консервационна стойност. Останалата голяма по площ част на парка не е 
проучвана. 
 
7. Екологична оценка на популациите 
 

Няма данни за екологична оценка на популациите на консервационно важните 
видове. Могат да се направят само някои предположения. 
 
7.1. Уязвимост 
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Най-силно уязвими са популациите на локалните ендемити (виж раздели 4.1 и 5.1) 
поради ниската си численост и ограничената площ на срещане. Следователно степента на 
уязвимост  е висока при дългопипалните скакалци. 
 
7.2. Рядкост 
 

С висока степен по този показател трябва да се отбележат популациите на 
видовете, които се срещат у нас само в Пирин (виж раздел 5.3). Причина за тяхната 
рядкост е силно изразената им стенотопност. При Neuropterida редките видове са 24 % от 
всички видове в парка, а при Orthopterida са 21 %. Това отговаря на висока степен на 
рядкост по критериите на Националната стратегия за опазване на биоразнообразието. 
 
7.3. Естественост 
 

Популациите на всички видове в парка са естествени. Няма видове по 
интродуцирана растителност. Следователно степента на естественост е висока. 
 
7.4. Типичност 
 

Популациите на отделните видове образуват типичните съобщества за 
съответните хабитати при правокрилите (висока степен на типичност) и непълен набор от 
съответните видове при мрежокрилите (средна степен на типичност). Вероятно 
непълният набор се дължи на все още неустановени в парка поради недостатъчна 
проученост видове мрежокрили. 
 
7.5. Разнообразие 
 

В цялата територия на парка групата Orthopterida е представена с близо 30 % от 
видовете в България, а Neuropterida – с близо 20 %. Това отговаря съответно на висока 
степен на разнообразие при правокрилите и средна – при мрежокрилите. Реално 
процентите и степента ще се окажат по-високи след пълното проучване на парка. 
 
7.6. Стабилност 
 

Стабилността на популациите не може да се оцени за систематичните групи като 
цяло, а само за отделните видове. От всички консервационно значими видове и 
подвидове безспорно стабилни са популациите на следните таксони: ендемичните 
дългопипални скакалци Poecilimon harzi, Poecilimon zwicki, Poecilimon orbelicus, 
Metrioptera arnoldi и Pholidoptera aptera karnyi, реликтите Anterastes serbicus и 
Gomphocerus sibiricus от скакалците и Wesmaelius malladai от мрежокрилите. За 
останалите видове в една или друга степен е налице нестабилност на популациите или 
липсват каквито и да е данни. 
 
8. Съвременни и потенциални заплахи за фауната 
 

В литературата за правокрилите и мрежокрилите на парка липсват сведения за 
заплахите. Не са правени и фаунистични проучвания на правокрилите през последните 15 
години и на мрежокрилите през последните 10 години. Поради това могат да се направят 
само някои най-общи предположения за двете групи. 

Природната уязвимост може да се оцени като ниска (степен 1) общо за групите. 
Тя е висока (степен 3) единствено за изключително редките дългопипални скакалци: 
Isophya kisi и Pholidoptera buresi от локалните ендемити, а също и Tettigonia cantans и 
Pholidoptera fallax, които се срещат при нетипични за тях условия в парка. Най-уязвими 
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от мрежокрилите изглеждат реликтите Wesmaelius tjederi и Wesmaelius fassnidgei със 
средна степен (степен 2). 

Заплаха от унищожаване на видове от разглежданите групи насекоми не се 
наблюдава в парка (степен 0). 

Основната група заплахи е свързана с промяна на хабитатите. За представителите 
на Neuroptera силно отрицателно въздействие оказва унищожаването на дървесна 
растителност и залесяването с неподходящи видове (но такива дейности са силно 
ограничени в парка) и свързаното с това засилване на ерозията. За Megaloptera главната 
заплаха е замърсяването на водите (засега те не са сериозно засегнати). За Orthoptera 
отрицателно влияние оказват на първо място интензивната паша и постепенното 
изчезване на горските поляни. По-сериозни заплахи общо за разглежданите групи 
насекоми представляват строежът на нови ски писти и съпътстващите ги влекове, 
постройки и други съоръжения, както и прекалено силното развитие на туризма и 
свързаната с него строителна дейност и битово замърсяване. 

Данните за ареалите и обитаваните хабитати на видовете и влиянието на 
съвременните и потенциалните заплахи определят трите степени на консервационна 
значимост на видовете – световна, европейска и национална. Видовете със световна 
консервационна значимост са локалните ендемити, един от българските ендемити и два 
от глациалните реликти. Европейска значимост имат пет от балканските ендемити, два от 
глациалните реликти и три от редките видове. Консервационна значимост на национално 
ниво имат един от българските ендемити, два от балканските ендемити, единственият 
преглациален реликт, два от глациалните реликти и 12 от редките видове. 
 
9. Заключение 
 
9.1. Изводи 
 

Уникалността на фауната на правокрилите и мрежокрилите насекоми в 
националния парк се определя от наличието на 5 локални ендемита и на 5 стенотопни 
вида, чиито популации в България са съсредоточени изцяло в Пирин. Степента на 
проученост на видовия състав на двете групи насекоми е недостатъчна, особено за 
мрежокрилите. Още по-непълна е картината на разпространението на видовете в 
отделните дялове на парка. Общо в парка са установени 88 таксона, от които 63 са 
правокрили и 25 са мрежокрили. 
 
9.2. Препоръки 
 
9.2.1. Инвентаризация на фауната 
 

Липсата на проучвания на правокрилите и мрежокрилите насекоми в парка през 
последните 10-15 години и недостатъчните познания върху фаунистичното разнообразие 
и особено върху разпространението на видовете налагат допълнителни изследвания. Едва 
след попълване на данните могат да се правят изводи за консервационното значение и 
опазването на двете групи в парка. 

Изследванията трябва да обхванат предимно двата горски растителни пояса в 
южната част на парка и относително по-слабо перспективните западни склонове на 
планината. От защитените територии са необходими изследвания на резервата Юлен и на 
труднодостъпната северозападна част на резервата Баюви дупки – Джинджирица. За 
попълване на данните за двете групи насекоми са необходими тригодишни проучвания с 
трикратна теренна работа по 10 дни или общо 3 години по 30 дни годишно. 
 
9.2.2. Опазване на фаунистичното разнообразие 
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Събраната информация за правокрилите и мрежокрилите на парка е само по 

литература, а в нея не се съдържат данни за консервационното състояние на парка, 
екологичната оценка на видовете и популациите и типа на заплахите за фауната. Поради 
това без съвременни проучвания не е възможно да се направят конкретни препоръки за 
опазване на разглежданите групи насекоми и техните местообитания. Може да се 
предложи изготвянето на Червен списък на двете групи насекоми в парка, допълване на 
списъка на защитените видове в България и реално започване на работата по изготвянето 
на Червена книга на безгръбначните животни на България, но и тези задачи могат да 
бъдат изпълнени качествено само след допълнителни проучвания в парка. 
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Приложение 1 
 
Таксони от Orthopterida и Neuropterida с консервационна значимост в Националния 
парк Пирин 
 

BLATTARIA 
Ectobiidae 

1. Phyllodromica pallida (Brunner von Wattenwyl, 1882) – рядък, установен над 
Банско, не е намиран в България извън Пирин. 
 

ORTHOPTERA 
Phaneropteridae 

2. Isophya brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878 – рядък, намерен между 
хижа Вихрен и вр. Вихрен на 2000-2400 m, не е известен от друго находище в България. 

3. Isophya bureschi Peshev, 1959 – български ендемит, описан като нов за науката 
по екземпляри, събрани над Банско на 1400 m, среща се в долината на Демяница на 1200-
1300 m и в долината на Бъндерица на 1200-1400 m. 

4. Isophya modestior modestior Brunner von Wattenwyl, 1882 – балкански 
ендемичен подвид, намерен под вр. Пирин около границата на парка; находката се 
нуждае от потвърждение. 

5. Isophya kisi Peshev, 1981 – локален ендемит, рядък, описан като нов за науката 
от Попина лъка, 1200-1900 m. 

6. Ancistrura nigrovittata (Brunner von Wattenwyl, 1878) – балкански ендемичен 
род и вид, намерен под вр. Пирин около границата на парка. 

7. Poecilimon ornatus (Schmidt, 1849) – рядък, намерен под вр. Пирин около 
границата на парка, не е известен от друго находище в България. 

8. Poecilimon harzi Peshev, 1980 – пирински локален ендемит, описан като нов за 
науката от резервата Баюви дупки – Джинджирица, известен само от вр. Седелец, до 1920 
m, под хижа Яворов, 1500-1750 m, циркус Каменитица и циркус Баюви дупки, 1860-2400 
m, не се среща извън парка. 

9. Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi Peshev, 1980 – пирински локален ендемичен 
подвид, описан като нов за науката вид и подвид от долината на Бъндерица, 1250-1600 m, 
около хижа Демяница, 1800-2000 m и около хижа Беговица, 1500-2000 m, подвидът не се 
среща извън парка, видът е български ендемит. 

10. Poecilimon zwicki Ramme, 1939 – балкански ендемит, описан като нов за 
науката от района над Банско, 1000-1800 m. 

11. Poecilimon orbelicus Pančić, 1883 – балкански ендемит, съобщен от склона на 
вр. Пирин около границата на парка, хижа Яворов, 1750 m, циркус Каменитица и циркус 
Баюви дупки, 1860-2400 m, долините на Бъндерица и Демяница, 1100-1850 m и 
подножието на вр. Вихрен. 
 

Tettigoniidae 
12. Tettigonia cantans (Füssli, 1775) – рядък, публикуван от местн. Кулиното над 

Предела, 1200-1450 m и наблюдаван в долината на Демяница на 1300-1800 m. 
13. Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi, 1830) – рядък, известен от резервата 

Баюви дупки – Джинджирица, до 2000 m. 
14. Metrioptera (Broughtonia) arnoldi Ramme, 1933 – балкански ендемит, описан 

като нов за науката от подножието на вр. Вихрен и по-късно установен над Предела 
около границата на парка, в долината на Бъндерица на 1300 m и в долината на Демяница 
на 1200 m. 
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15. Metrioptera (Vichetia) oblongicollis Brunner von Wattenwyl, 1882 – балкански 
ендемичен подрод и вид, известен от североизточните склонове на парка без точно 
находище на 950-1700 m. 

16. Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908 – балкански ендемичен подвид, 
съобщен от склона на вр. Пирин около границата на парка, хижа Яворов, 1750 m, 
резервата Баюви дупки – Джинджирица, 1860-2400 m, долината на Бъндерица и хижа 
Бъндерица до 1850 m и долината на Демяница, 1500-1600 m. 

17. Pholidoptera aptera bulgarica Mařan, 1953 – български ендемичен подвид, 
публикуван от долината на Бъндерица, 1300-1850 m и долината на Демяница, 1500-1600 
m, таксономичният статус на подвида е съмнителен. 

18. Pholidoptera buresi Mařan, 1957 – пирински локален ендемит, рядък, описан 
като нов за науката от Попина лъка, 1200-1400 m, не е намиран повторно нито на Пирин, 
нито другаде. 

19. Pholidoptera frivaldskyi (Herman, 1871) – рядък, установен над Предела на 
1200-1400 m и над хижа Гоце Делчев на 1600 m. 

20. Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) – рядък, известен от долината на Демяница, 
1200-1300 m. 

21. Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882 –преглациален реликт, 
съобщен от склона на вр. Пирин около границата на парка, хижа Яворов, 1750 m, 
резервата Баюви дупки – Джинджирица, 1860 m, вр. Каменитица, вр. Баюви дупки, вр. 
Кутело, 2850 m, между хижа Вихрен и вр. Вихрен, 2000-2850 m, Василашки циркус, 2200-
2250 m. 
 

Acrididae 
22. Bohemanella frigida (Boheman, 1846) – глациален реликт, установен в циркуса 

Каменитица, 2450-2700 m и по върховете Каменитица, Баюви дупки, Кутело (2850 m) и 
Вихрен (2850 m). 

23. Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) – рядък, известен от резервата Баюви 
дупки – Джинджирица до 2000 m и хижа Безбог, 2000 m. 

24. Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) – рядък, публикуван от 
долината на Демяница, 1200 m и от северозападните склонове в парка без точно 
находище. 

25. Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767) – глациален реликт, съобщен от 
върховете Каменитица, Баюви дупки, Кутело (2850 m) и Вихрен (2200-2850 m), 
северозападно от хижа Бъндерица, 1800-1850 m, Бъндеришки циркус под Тодорина 
порта, 2500-2600 m, Василашки циркус, 2200-2250 m, западно от хижа Демяница, 2000 m, 
Поповски циркус, 2300 m и от северозападните склонове в парка без точно находище. 

26. Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) – рядък, установен в резервата Баюви 
дупки – Джинджирица до 2200 m и вр. Безбог до 2200 m. 

27. Aeropedellus variegatus (Fischer de Waldheim, 1846) – глациален реликт, 
известен от циркусите Каменитица и Баюви дупки, 2200-2700 m и върховете Каменитица, 
Баюви дупки, Кутело (2850 m), Вихрен (2850 m) и Безбог (2300-2600 m). 

28. Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) – рядък, съобщен от долината на 
Демяница, 1200 m. 
 

RAPHIDIOPTERA 
Raphidiidae 

29. Ornatoraphidia flavilabris (Costa, 1855) – рядък, намерен в долината на 
Демяница на 5 km от Банско и в долините на Арнаутдере и Санданска Бистрица. 
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NEUROPTERA 
Chrysopidae 

30. Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) – рядък, съобщен от Арнаутдере. 
 

Hemerobiidae 
31. Hemerobius marginatus Stephens, 1836 – рядък, известен от хижа Пирин. 
32. Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933) – глациален реликт, рядък, установен 

край хижа Яворов, хижа Бъндерица и хижа Демяница. 
33. Wesmaelius malladai (Navás, 1925) – глациален реликт, известен от хижа 

Бъндерица, хижа Вихрен и долините на Демяница и Дисилица. 
34. Wesmaelius tjederi (Kimmins, 1963) – глациален реликт, рядък, установен при 

хижа Бъндерица, не е намиран другаде в България. 
 

Coniopterygidae 
35. Aleuropteryx loewii Klapálek, 1894 – рядък, намерен над Банско на 1050 m. 
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Приложение 2 
 
Таксони с консервационна значимост от Orthopterida и Neuropterida в Националния парк Пирин 
 

№ Таксон IUCN 
Ен-
де-
мит 

ESC Ре-
ликт 

Ря-
дък ЗЗП Уяз-

вим Унищ. 

Про-
мяна 
хаби-
тати 

Кон-
серв. 
значи-
мост 

 
 

1 

BLATTARIA 
Ectobiidae 

Phyllodromica pallida (Brunner von Wattenwyl, 1882) 

     
 

+ 

  
 

2 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

E 
 
 

2 

ORTHOPTERA 
Phaneropteridae 

Isophya brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878 

     
 

+ 

  
 

2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

E 
3 Isophya bureschi Peshev, 1959  BG     0 0 1 W 
4 Isophya modestior modestior Brunner von Wattenwyl, 1882  BK     0 0 1 N 
5 Isophya kisi Peshev, 1981  LO   +  3 0 3 W 
6 Ancistrura nigrovittata (Brunner von Wattenwyl, 1878)  BK     1 0 2 E 
7 Poecilimon ornatus (Schmidt, 1849)     +  2 0 3 E 
8 Poecilimon harzi Peshev, 1980  PLO     0 0 2 W 
9 Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi Peshev, 1980  PLO     0 0 2 W 

10 Poecilimon zwicki Ramme, 1939  BK     0 0 1 E 
11 Poecilimon orbelicus Pančić, 1883  BK     0 0 1 E 

 
12 

Tettigoniidae 
Tettigonia cantans (Füssli, 1775) 

     
+ 

  
3 

 
0 

 
2 

 
N 

13 Metrioptera bicolor (Philippi, 1830)     +  0 0 2 N 
14 Metrioptera arnoldi Ramme, 1933  BK     0 0 1 E 
15 Metrioptera oblongicollis Brunner von Wattenwyl, 1882  BK     0 0 2 E 
16 Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908  BK     0 0 1 N 
17 Pholidoptera aptera bulgarica Mařan, 1953  BG     0 0 1 N 
18 Pholidoptera buresi Mařan, 1957  PLO   +  3 0 3 W 
19 Pholidoptera frivaldskyi (Herman, 1871)     +  0 0 1 N 
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20 Pholidoptera fallax (Fischer, 1853)     +  3 0 2 N 
21 Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882    PGL   0 0 1 N 

 
22 

Acrididae 
Bohemanella frigida (Boheman, 1846) 

    
GL 

   
0 

 
0 

 
2 

 
E 

23 Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)     +  0 0 1 N 
24 Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856)     +  0 0 1 N 
25 Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)    GL   0 0 1 N 
26 Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)     +  0 0 2 N 
27 Aeropedellus variegatus (Fischer de Waldheim, 1846)    GL   0 0 2 E 
28 Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)     +  0 0 1 N 

 
 

29 

RAPHIDIOPTERA 
Raphidiidae 

Ornatoraphidia flavilabris (Costa, 1855) 

     
 

+ 

  
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

N 
 
 

30 

NEUROPTERA 
Chrysopidae 

Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) 

     
 

+ 

  
 

1 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

N 
 

31 
Hemerobiidae 

Hemerobius marginatus Stephens, 1836 
     

+ 
  

1 
 

0 
 

2 
 

N 
32 Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933)    GL +  2 0 2 W 
33 Wesmaelius malladai (Navás, 1925)    GL   0 0 1 N 
34 Wesmaelius tjederi (Kimmins, 1963)    GL +  2 0 3 W 

 
35 

Coniopterygidae 
Aleuropteryx loewii Klapálek, 1894 

     
+ 

  
0 

 
0 

 
2 

 
N 
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Приложение 3 
 
Разпространение на таксоните от Orthopterida и Neuropterida в Националния 
парк Пирин 
 

Таксони № на горските участъци 

BLATTARIA 
Ectobiidae 

Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758) 

 
 
147 

Ectobius balcani Ramme, 1923 123, 124 
Phyllodromica pallida (Brunner von Wattenwyl, 1882) 186 

ORTHOPTERA 
Phaneropteridae 

Isophya brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878 

 
 
1071 

Isophya speciosa Frivaldsky, 1865 121, 126, 128, 149, 186, 492, 
1068 

Isophya bureschi Peshev, 1959 128, 134, 136, 137, 148, 149 
Isophya modestior modestior Brunner von Wattenwyl, 1882 1 
Isophya kisi Peshev, 1981 396, 397 
Ancistrura nigrovittata (Brunner von Wattenwyl, 1878) 1 
Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) без точно находище 
Poecilimon ornatus (Schmidt, 1849) 1 
Poecilimon affinis (Frivaldsky, 1867) 1 
Poecilimon harzi Peshev, 1980 2, 57, 58, 70, 71, 72, 74, 77 
Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi Peshev, 1980 128, 156, 158, 375, 376, 1188 
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853) 1, 58, 70, 71, 127, 128, 129, 132, 

134, 137, 148, 150, 151 
Poecilimon zwicki Ramme, 1939 121, 149, 186 
Poecilimon orbelicus Pančić, 1883 1, 58, 70, 71, 74, 125, 126, 127, 

128, 129, 136, 137, 148, 150, 151, 
186 

Tettigoniidae 
Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 

 
без точно находище 

Tettigonia cantans (Füssli, 1775) 18, 20, 149, 156 
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) 137, 186 
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) без точно находище, до 1800 m 
Platycleis affinis Fieber, 1853 без точно находище, до 1400 m 
Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) 58 
Metrioptera arnoldi Ramme, 1933 20, 125, 137, 148 
Metrioptera oblongicollis Brunner von Wattenwyl, 1882 без точно находище, до 1600 m 
Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908 1, 58, 70, 71, 121, 126, 150, 151 
Pholidoptera aptera bulgarica Mařan, 1953 126, 127, 128, 131, 137, 150, 151 
Pholidoptera buresi Mařan, 1957 378, 397 
Pholidoptera frivaldskyi (Herman, 1871) 18, 20, 244 
Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) 148, 149 
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) 137, 186 
Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882 1, 58, 70, 116, 1068, 1071, 1072, 

1131, 1348 
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Bradyporidae 
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) 

 
130 

Tetrigidae 
Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887) 

 
186 

Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893 69 
Acrididae 

Podisma pedestris Linnaeus, 1758 
 
1, 58, 59, 70, 74, 126, 127, 128, 
129, 137, 150, 151, 158, 186, 385, 
1071, 1131 

Bohemanella frigida (Boheman, 1846) 73, 1348 
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 68 
Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) 69, 137, 148 
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) 1, 58, 70, 126, 127, 128, 132, 137, 

149, 150, 151 
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 1, 148 
Arcyptera fusca (Pallas, 1773) 186 
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) 58, 1213 
Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1848) 148 
Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) 1131 
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 148 
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) 148 
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 126, 137, 148, 150, 151, 249 
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) СЗ Пирин, без точно находище 
Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) без точно находище, до 2600 m 
Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848) 121 
Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) 71, 148 
Stenobothrus rubicundulus Kruseman et Jeekel, 1967 1, 121, 137 
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767) 125, 127, 158, 294, 1068, 1104, 

1131, 1348 
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) 72, 248 
Aeropedellus variegatus (Fischer de Waldheim, 1846) 72, 73, 74, 76, 249, 262, 1348 
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) 126, 262, 1131 
Stauroderus scalaris (Fischer de Waldheim, 1846) 1, 121, 126, 128, 137, 150, 151 
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 127, 137, 148, 262 
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 1, 126, 137 
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) 148 
Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758) 148 
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) 137, 148, 186 
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) без точно находище 
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1849) 1, 434 

RAPHIDIOPTERA 
Raphidiidae 

Ornatoraphidia flavilabris (Costa, 1855) 

 
 
150, 397, 408 

MEGALOPTERA 
Sialidae 

Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) 

 
 
163, 294, 295, 1076, 1282 

Sialis fuliginosa Pictet, 1836 295 
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NEUROPTERA 
Osmylidae 

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) 

 
 
397 

Chrysopidae 
Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) 

 
408 

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 186, 408 
Chrysopa abbreviata Curtis, 1834 148 
Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841 408 
Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) 378 
Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834) 397 
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) s. l. 148 

Hemerobiidae 
Hemerobius stigma Stephens, 1836 

 
186 

Hemerobius pini Stephens, 1836 122 
Hemerobius nitidulus Fabricius, 1777 148 
Hemerobius handschini Tjeder, 1957 126 
Hemerobius marginatus Stephens, 1836 344 
Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933) 58, 126, 158 
Wesmaelius malladai (Navás, 1925) 126, 151, 244, 1076 
Wesmaelius tjederi (Kimmins, 1963) 126 
Megalomus tortricoides Rambur, 1842 122 

Coniopterygidae 
Aleuropteryx loewii Klapálek, 1894 

 
186 

Coniopteryx pygmaea Enderlein, 1906 126, 139, 147, 148, 344, 378, 408 
Coniopteryx esbenpeterseni Tjeder, 1930 186, 408 
Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) 148 

Myrmeleontidae 
Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) 

 
186 
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Приложение 4 
 
Находища на консервационно значимите таксони от Orthopterida и 
Neuropterida в Националния парк Пирин 
 

Находища № на видовете 

под вр. Пирин (№ 1) 4, 6, 7, 11, 16, 21 
вр. Седелец (до 1920 m) (№ 2) 8 
местн. Кулиното, над Предела (1450 m) (№ 18) 12 
над Предела (1400 m) (№ 18) 19 
местн. Кулиното, над Предела (1200 m) (№ 20) 12 
над Предела (1200 m) (№ 20) 14, 19 
под хижа Яворов (1500 m) (№ 57) 8 
хижа Яворов (1750 m) (№ 58) 8, 11, 16, 21, 32 
резерват Баюви дупки – Джинджирица (2000 m) (№ 58) 13, 23 
резерват Баюви дупки – Джинджирица (1860 m) (№ 70) 8, 11, 16, 21 
резерват Баюви дупки – Джинджирица (2400 m) (№ 71) 16 
циркус Каменитица (2400 m) (№ 71) 8, 11 
циркус Каменитица (1860 m) (№ 72) 8 
циркус Каменитица (2200 m) (№ 72) 27 
резерват Баюви дупки – Джинджирица (до 2200 m) (№ 72) 26 
циркус Каменитица (2450-2700 m) (№ 73) 22 
циркус Каменитица (2700 m) (№ 73) 27 
циркус Баюви дупки (2700 m) (№ 74) 27 
циркус Баюви дупки (2400 m) (№ 74) 8, 11 
циркус Баюви дупки (2200 m) (№ 76) 27 
циркус Баюви дупки (1860 m) (№ 77) 8 
вр. Вихрен (до 2700 m) (№ 116) 21 
Бъндерица, долината (№ 121) 16 
над Банско (1800 m) (№ 121) 10 
вр. Вихрен (2200 m) (№ 125) 25 
вр. Вихрен (№ 125) 11, 14 
хижа Бъндерица (1800 m) (№ 126) 32, 33, 34 
западно от хижа Бъндерица (1800-1850 m) (№ 126) 11, 16, 17 
северозападно от хижа Бъндерица (1800-1850 m) (№ 127) 11, 17, 25 
Бъндерица, долината (1600 m) (№ 128) 9, 11, 17 
Бъндерица, долината (№ 129) 11 
Бъндерица, долината (1500 m) (№ 131) 17 
Бъндерица, долината (1400 m) (№ 136) 11 
Бъндерица, долината, хоризонтална поляна (1300 m) (№ 137) 3, 14, 17 
Бъндерица, долината, стръмен склон (1300 m) (№ 137) 3, 11 
над Банско, 1200 m (№ 148) 11 
Демяница, долината (1200 m) (№ 148) 3, 14, 20, 24, 28 
Демяница, долината (1300 m) (№ 149) 3, 10, 12, 20 
Демяница, долината (1500 m) (№ 150) 11, 16, 17 
Демяница, долината, 5 km над Банско (№ 150) 29 
Демяница, долината (1600 m) (№ 151) 11, 16, 17, 33 
под хижа Демяница (1800 m) (№ 156) 9, 12 
хижа Демяница (1900 m) (№ 158) 32 
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западно от хижа Демяница, над хижата (2000 m) (№ 158) 9, 25 
над покрайнините на Банско (№ 186) 1 
над Банско (1000 m) (№ 186) 10 
над Банско (1050 m) (№ 186) 35 
над Банско (1100 m) (№ 186) 11 
над хижа Гоце Делчев (1600 m) (№ 244) 19 
Дисилица, долината (1600 m) (№ 244) 33 
вр. Безбог (до 2200 m) (№ 248) 26 
вр. Безбог (2300 m) (№ 249) 27 
вр. Безбог (2600 m) (№ 262) 27 
край Попово езеро (2300 m) (№ 294) 25 
хижа Пирин (1600 m) (№ 344) 31 
под хижа Беговица (Каменица) (1500 m) (№ 375) 9 
над хижа Беговица (Каменица) (2000 m) (№ 376) 9 
над Попина лъка (1400 m) (№ 378) 18 
над Попина лъка (1900 m) (№ 396) 5 
Попина лъка (над 1250 m) (№ 397) 5, 18 
Санданска Бистрица, долината (№ 397) 29 
Арнаутдере (Тремошница) (№ 408) 29, 30 
между хижа Вихрен и вр. Вихрен (2400 m) (№ 1068) 21, 25 
между хижа Вихрен и вр. Вихрен (2000 m) (№ 1071) 2, 21 
между хижа Вихрен и вр. Вихрен (2200 m) (№ 1072) 21 
хижа Вихрен (1950 m) (№ 1076) 33 
под Тодорина порта в Бъндеришки циркус (2500-2600 m) (№ 1104) 25 
Василашки циркус (2200-2250 m) (№ 1131) 21, 25 
между Банско и хижа Бъндерица (1250 m) (№ 1188) 9 
под хижа Безбог (2000 m) (№ 1213) 23 
вр. Каменитица (№ 1348) 21, 22, 25, 27 
вр. Баюви дупки (№ 1348) 21, 22, 25, 27 
вр. Кутело (2850 m) (№ 1348) 21, 22, 25, 27 
вр. Вихрен (2850 m) (№ 1348) 21, 22, 25, 27 
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Увод 

 
Регионални проучвания върху одонатната фауна на Пирин не са правени досега. 

Сведения в това отношение се намират в осем специализирани публикации, 
които съдържат информация за 32 вида водни кончета общо за планината. Три 
от тях са открити в сегашните граници на Национален парк “Пирин”. Повечето 
сведения са от запад-югозападната част на Пирин: подножието на планината в 
районите на Кресненското дефиле и около град Сандански.  

Първи данни се откриват в ПЕТКОВ (1921), който съобщава осем вида. БЕШОВСКИ 
(1964, 1968) дава сведения за осем вида, шест от които са нови за Пирин. Девет 
от петнадесетте вида, съобщени от BEUTLER (1987a & b) за района, са нови за 
планината. MARINOV (1995) съобщава за нови находища на един вид. MARINOV 
(1999) добавя нов вид за Пирин. Последните сведения са на MARINOV (2001) – 
нови находища на един вид, известен от по-рано. 

Настоящата публикация е насочена главно към високопланинските райони на 
планината, които попадат в съвременните граници на Национален парк 
“Пирин”. Целта й е да се обобщи натрупаната до този момент информация за 
района с цел планиране на бъдещите изследвания. Както беше споменато по-
горе три вида са известни до този момент от тази територия. Сведения за тях се 
съдържат в ПЕТКОВ (1921) и MARINOV (1995).  

 
 
Материал и методика 
 
Сведенията за настоящата публикация са събирани след преглед на наличната 

специализирана одонатологична литература, непубликувани материали от 
фондовете на Националния природонаучен музей, на Биологическия факултет 
към СУ “Климент Охридски” и авторови данни, получени след еднократни 
посещения в района и при кореспонденции с български и чужди специалисти. 
Към тях са добавени резултатите от първите проучвания, направени през 
периода 15-19.08.2001 по задание от Българо-Швейцарската програма за 
опазване на биоразнообразието във връзка с разработване на плана за 
управление на парка. 

За теренното проучване бе избран район с изходен пункт х. “Демяница”. Тя е удобна, 
защото е лесно достъпна от гр. Банско, а освен това местоположението й 
позволява да се правят еднодневни маршрути до различни типове 
местообитания за водни кончета в района. Другото основание е, че 
одонатологичните сведения от този дял са много оскъдни. 

При теренните проучвания внимание беше обръщано на имаго и ларви. Летящите 
насекоми бяха събирани с ентомологичен сак (диаметър на обръча 37 см), а 
водни проби – с хидробиологичен сак (диаметър 17 см) 

Номенклатурата на езерата е по ИВАНОВ и др. (1964). Надморската височина е 
взета от същия източник. Където тя е дадена приблизително, е засичана по 
туристическа карта 1:55 000 (Картография ЕООД, трето издание, 1999). 

По-подробни биологични, екологични и зоогеографски данни ще бъдат изготвени 
след окончателното приключване на работата, когато се очаква да бъде готов един по-
пълен фаунистичен списък за одонатите, обитаващи района на Национален парк 
“Пирин”. 

 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление 
на НП Пирин 

 

 
Резултати 
 
Фаунистичен списък 
Съобщават се само видовете, публикувани в литературата за границите на НП 

“Пирин”, както и тези, определени със сигурност (уловени екземпляри или 
събрани екзувии) по време на теренните проучвания. 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758): юли; при вр. Бъндерица на височина 1600 м. 
(ПЕТКОВ, 1921) 

Calopteryx splendens (Harris, 1782): юли; при вр. Бъндерица на височина 1600 м. 
(ПЕТКОВ, 1921) 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825): 19.08.2001; 2♂♂; Рибно Василашко езеро 
(2126 м.н.в.) (Marinov leg.) 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758): 04.08.1994; езеро в региона на Голямо спано поле; 
07.08.1994 (MARINOV, 1995); езеро над Дългото езеро (MARINOV, 1995); 30.07.1997; 1♀; 
местността “Попина лъка” над х. “Яне Сандански” (около 1450 м.н.в.) (Marinov, 
Beshkov, Diltchev leg.); 15.08.2001; 1♂; разливи до дървен мост над Демянишка река 
под х. “Демяница” (около 1800 м.н.в.) (Marinov leg.); 15.08.2001; 2 екзувия; Рибно 
Василашко езеро (2126 м.н.в.) (Marinov leg.); 17.08.2001; 1♀; Рибно Василашко езеро 
(2126 м.н.в.) (Stoyanov, Georgiev leg.); 19.08.2001; 1♂; Рибно Василашко езеро (2126 
м.н.в.) (Marinov leg.); 19.08.2001; 1♂; малки локви под Рибно Василашко езеро по 
пътеката към х. “Демяница” (около 2100 м.н.в.) (Marinov leg.); 19.08.2001; 1♂; под х. 
“Демяница” (около 1800 м.н.в.) (Marinov leg.) 

Aeshna cyanea (Müller, 1764): 03.08.1994; 1♂; над х. “Яне Сандански” (около 1500 
м.н.в.) по туристическата пътека към х. “Синаница” (Marinov leg.); 19.08.2001; 1♂; 
малки локви под Рибно Василашко езеро по пътеката към х. “Демяница” (около 2100 
м.н.в.) (Marinov leg.) 

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848): 26.05.1994; 1♂; около гр. Банско – рибарника 
(Profirov leg.) 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1848): юли; по върха на Дамяница на височина 
до 1000 м. (ПЕТКОВ, 1921); 11-14.07.1915; 2♂♂; Пирин Бъндерица (Buresh leg.) 

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841): 30.07.1997; 1♂; местността “Попина лъка” 
над х. “Яне Сандански” (около 1450 м.н.в.) (Marinov, Beshkov, Diltchev leg.) 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758): 19.08.2001; 1♂; малки локви под Рибно 
Василашко езеро по пътеката към х. “Демяница” (около 1800 м.н.в.) (Marinov leg.) 

 
Допълнителни наблюдения 
По-долу се дават допълнителни сведения за посетените места по време на работата по 

заданието, както и повече подробности за водните кончета, наблюдавани в 
отделни участъци. Представените тук сведения са главно върху летящи 
екземпляри, чието сигурно определяне не е било възможно поради тяхното 
само визуално наблюдение без улавяне и по-детайлно проучване. Това са 
главно видове от род Aeshna. Несигурността при тяхното визуално наблюдение 
идва от факта, че от високите части на планините са известни два много близки 
в морфологично отношение вида: Aeshna juncea и Aeshna subarctica.  

15.08.2001 – събиране на водни проби от Рибно Василашко езеро (2126 м.н.в.). В 
плитките участъци водната повърхност на езерото е покрита със стелещи се листа на 
Sparganium angustifolium Michx., а в близост до бреговете със стъбла на Juncus 
filiformis L. В почти всички пробосъбирателни пунктове бяха забелязани риби. Един 
уловен екземпляр бе определен като лещанка (Phoxinus phoxinus). Odonata – липсват 
ларви сред събраните проби. Два екзувия са намерени във водата сред стъбла на Juncus 
filiformis в SW край на езерото.  

16.08.2001 – неуспешен опит за посещение на Каркъмските езера. 
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17.08.2001 – посетени места: 
• разливи на р. Валявица в близост до туристическата пътека х. “Демяница” – з. 

“Тевното езеро” при разклона за х. “Безбог” (около 2200 м.н.в.) - наблюдаван 
възрастен екземпляр от род Aeshna. 

• Превалско езеро №4 (2305 м.н.в.) – липсват ларви на водни кончета сред събраните 
проби. Открити са крила от род Aeshna. 

• Превалско езеро №2 (2312 м.н.в.) – наблюдавани рибни стада. Липсват ларви на 
водни кончета. 

• Локва до Тевното езеро (2512 м.н.в.) – липсват ларви на водни кончета. 
• Тевното езеро (2512 м.н.в.) – липсват ларви на водни кончета. 
• разливи под Дясната порта на връх Кралев двор (надморска височина 

приблизително колкото Тевното езеро) – липсват ларви на водни кончета. 
• Белеметско езеро №2 (2453 м.н.в.) – липсват ларви на водни кончета. Наблюдаван 

възрастен екземпляр от род Aeshna, снасящ сред стъблата на Eleocharis palustris 
(L.) R.Br. 

18.08.2001 – посетени места: 
• Валявишко езеро №6 (2265 м.н.в.) – наблюдавани рибни стада. Липсват ларви на 

водни кончета. 
• много плитка локва над SE край на Валявишко езеро №6 – липсват ларви на водни 

кончета. Намерено крило от род Lestes. 
• Голямо Валявишко езеро (2280 м.н.в.) – наблюдавани рибни стада. Липсват ларви 

на водни кончета. 
• разливи на р. Валявица в близост до туристическата пътека х. “Демяница” – з. 

“Тевното езеро” при разклона за х. “Безбог” (около 2200 м.н.в.) – липсват ларви на 
водни кончета. 

19.08.2001 – посетени места: 
• езеро над SW край на Дълго Бъндеришко езеро (2310 м.н.в.) – участък, обрасъл със 

стъбла на Carex acuta L. Събрани новоизлюпени ларви най-вероятно на Aeshna 
juncea. 

• плитък разлив на водата, стичаща се от Долно Тодорино езеро (около 2450 м.н.в.) - 
събрани новоизлюпени ларви най-вероятно на Aeshna juncea. Наблюдаван 
възрастен екземпляр най-вероятно от вида Sympetrum flaveolum. 

• Рибно Василашко езеро (2126 м.н.в.) - събрани новоизлюпени ларви най-вероятно 
на Aeshna juncea. 
През същия период на проучване водни кончета не са били наблюдавани в 

районите на Георгийските, Влахините и Типицките езера (Stoyanov, Georgiev, 
per.com.). 
 

 
Обсъждане 

 
Фаунистичен списък 

Районът на НП “Пирин” е слабо проучен по отношение на одонатна си фауна. 
Засега са събрани сведения за девет вида, открити в границите на парка. Очакванията 
са, че в крайния си вид съвременния фаунистичен списък на водните кончета от НП 
“Пирин” ще се състои от около поне 25 видови имена. От особено голям интерес ще 
бъде по-задълбоченото проучване върху торфищата в парка. При проведените през 
август тази година ентомологични изследвания в едно торфище от Рила бяха открити 
видовете Somatochlora arctica и Leucorrhinia dubia. И двата вида нови за фауната на 
нашата страна, а находището е извън известните им досега граници на 
разпространение. Не е изключено те да бъдат открити и в НП “Пирин”. 
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Видът Orthetrum coerulescens е съобщаван от ПЕТКОВ (1921) като срещан “често 
по Пирин на височина до 900 м. (по вр. Дамяница) през юли и август”. Сред запазените 
материали в колекцията на Природонаучния музей присъстват екземпляри от вида 
Orthetrum brunneum, определени от същия автор като Orthetrum coerulescens. Те са 
събирани от акад. Буреш в периодите 11-14.07.1915 и 15-17.07.1915 и етикетирани като 
“Пирин Бъндерица” и “Пирин Демяница”. В публикуваната литература, отнасяща се 
към този период (ПЕТКОВ, 1921), е споменато само едно от тези находища (вж. по-
горе). Затова тук “Пирин Бъндерица” се дава като ново находище за вида. Поради 
гореспоменатите причини изключваме вида Orthetrum coerulescens от фаунистичния 
списък на Пирин. В България вида се среща покрай водоеми със слабо течение на 
водата (канали, малки реки) с обрасли с растителност брегове, разположени 
обикновено в по-ниските части на страната. В планините се изкачва и над 1000 м.н.в., 
като е съобщаван за Рилския манастир и Драгалевския манастир (НЕДЕЛКОВ, 1923) и х. 
“Предела” в Стара планина (MAUERSBERGER, 1990). Възможно е откриването му в 
границите на НП “Пирин”. Същото се отнася и за поне 15 други вида водни кончета. 
Предположенията са направени на базата на общото разпространение на видовете, 
предпочитанията им в нашите географски ширини и природните особености на 
изследвания район.  

 
Уникалност и рядкост 

VAN TOL & VERDONK (1988) включват повечето от видовете, споменати в 
настоящия фаунистичен списък, в категорията “Not threatened”. Видовете Calopteryx 
virgo и Orthetrum brunneum са дадени като “Threatened in some parts of Europe”. В 
България и двата вида са широко разпространени. Деветте вида не попадат в други 
обобщени европейски природозащитни списъци. Те са включени в различни категории 
при изготвяне на Червени списъци на редица европейски държави. В таблица 1. се 
дават сведения за разпространението на видовете в България.  

Последните проведени изследвания са интересни в други няколко отношения. Те 
доказаха съществуването на два вида на по-големи надморски височини от известните 
досега - Ischnura pumilio и Aeshna cyanea около 2100 м. И двата вида са известни от 
различни места в страната с височина до около 1500 м.  

Изследванията потвърдиха предположението на MARINOV (1995), че в България 
водни кончета могат да се открият и на по-високи надморски височини от известните 
до този момент 2400 метра (вж. 17.08.2001, Белеметско езеро №2 и 19.08.2001, под 
Долно Тодорино езеро). Удобно за развитие на ларвите на водни кончета място бе 
открито и до Тевното езеро (2512 м.н.в.). При пробосъбирането ларви на одонати не 
бяха открити, но това не изключва напълно тяхното съществуване в това място. 
Възможно обяснение за малкото събрани ларви през изследвания период е, че 
пробовземането съвпадна с периода на излюпване на яйцата на някои видове. Като 
доказателство могат да се използват данните от Рибно Василашко езеро. През 
изследвания период то бе проверено два пъти – на 15.08. и 19.08. От един и същ 
участък в SW край в първия случай не бяха открити ларви, а при второто пробовземане 
такива попадаха в сакчето при всяко потапяне (N=6). 

 
Биологична характеристика на езерата 

Същите данни са използвани за първоначални заключения относно биологичната 
характеристика на езерата по отношение на тяхната одонатна фауна. При 
изследванията правеха впечатление големите рибни стада в някои от езерата (Рибно 
Василашко, Превалско №2, Валявишко №6, Голямо Валявишко). Може би те оказват 
голяма преса върху разпространението на ларвите на водните кончета. Въпреки това 
такива бяха открити в едно от изброените езера – Рибно Василашко. 
Пробосъбирателният пункт се отличава с гъсто обраслите стъбла на Juncus filiformis, 
разположени в много плитък участък от езерото (дълбочина на водата около 20-25 см). 
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Тези места вероятно са по-трудно достъпни за хищните риби, което благоприятства 
развитието на ларвите на някои видове водни кончета. Сред събраните проби има 
представители само на род Aeshna. В крайния етап от своето развитие ларвите от този 
род достигат достатъчно големи размери, за да устоят на атаките на по-дребните риби 
и дори да се хранят с тях. Предполагаме, че водни кончета могат да бъдат открити и в 
останалите изброени езера, понеже подобни участъци бяха наблюдавани в почти всяко 
от тях (изключение е само Превалско езеро №2). Не смятаме, че епифитните ешнидни 
ларви предпочитат единствено стъблата на Juncus filiformis, като място за развитие. Те 
по-скоро се нуждаят от по-гъсто разположени стъбла като място за укритие. 
Подходящи за тяхното развитие са също участъците с Eleocharis palustris и Carex 
acuta. Бентосни ларви не бяха открити и затова коментар върху тяхното 
разпространение и предпочитания не може да бъде направен сега. 

 
Бъдещи изследвания 
Считаме, че изследванията в този дял на планината следва да продължат за в бъдеще 

със задачи: 
• изготвяне на по-пълен фаунистичен списък за езерата; 
• събиране на допълнителни сведения за биологията и екологията на видовете; 
• свързване на събраните данни с хидробиологичните изследвания в района; 
• предлагане на модел за мониторингови дейности в района. 

Оптимална схема за тяхното постигане е посещенията в района на парка да се 
извършат в рамките на три едноседмични изследвания през поне два последователни 
сезона. Под “сезон” за високопланинските части на Пирин следва да се разбира 
периода края на юни – началото на август. Този период е избран, защото е подходящ за 
наблюдение на летящи екземпляри, което е съществено при предлагане на бъдещите 
мониторингови дейности. Разбира се, събирането на ларви може да се извършва и през 
останалата част на годината, но тези данни биха имали по-чисто научен интерес 
(събиране на допълнителни сведения за биологията и екологията на видовете от 
високите части на страната) отколкото практико-приложен. 

След проведените теренни проучвания и допълнителни разговори със специалисти 
от различни области са определени следните допълнителни райони, върху които 
следва да се съсредоточат изследванията за в бъдеще: 
• торфищата в границите на парка около: Синанишките езера, Рибно Бъндеришко 

езеро, Влахинско езеро, Георгийските езера, Кременските езера и др.; 
• поречието на река Мозговица между Мозговишки и Кози ридове; 
• местността Равнако над х. “Вихрен”; 
• езера в циркусите Газейски, Стрижишки, Поповоезерен и др. 

Интерес представляват и районите с надморска ивсочина до 1400-1500 м., които 
попадат в границите на парка. В тях могат да бъдат открити някои от видовете, които 
са известни за Пирин, но от места, непопадащи в съвременните граници на парка. 
Общо 25 вида са известни до този момент: 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758): 13-14.07.1990; р. Бистрица при Сандански 
(Brockhaus leg.); 30.07.1997; влажни ливади над с. Лиляново (Marinov, Beshkov, Dilchev 
leg.); 30.07.1997; разлив на р. Мелнишка до мост между гр. Мелник и с. Лозеница 
(Marinov, Beshkov, Dilchev leg.); 22.07.1999; влажни ливади над с. Лиляново (Marinov, 
Grebe leg.); 24.07.1999; рекичка W от с. Катунци (Marinov, Grebe leg.) 

Calopteryx splendens (Harris, 1782): 21.05.1962; изворът Топлика при с. Мусомища, 
Гоцеделчевско (БЕШОВСКИ, 1964); 24.07.1999; рекичка W от с. Катунци (Marinov, 
Grebe leg.) 

Chalcolestes parvidens (Artobolevski, 1929): 05.10.1973; Сандански (MARINOV, 
1999) 
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798): май; в полите на Пирин при Сандански (ПЕТКОВ, 
1921); 02.07.1988; 1♂; Разлог (Kostas leg.); 30.07.1997; разлив на р. Мелнишка до мост 
между гр. Мелник и с. Лозеница (Marinov, Beshkov, Dilchev leg.) 

Lestes dryas Kirby, 1890: 06.05.1956; Пирин – Папаз чаир, мочур (БЕШОВСКИ, 1964) 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771): 30.07.1997; разлив на р. Мелнишка до мост 

между гр. Мелник и с. Лозеница (Marinov, Beshkov, Dilchev leg.) 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776): 02-03.06.1986; р. Мелнишка N от гр. Мелник 

(BEUTLER, 1987b); 05-07.06.1986 и 05.05.1987; долината на р. Санданска Бистрица NNE 
от гр. Сандански (BEUTLER, 1987b); 22.06.1996; 1♂, 1♀; с. Парил (Gashtarov leg.) 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758): 01.06.1986; SW от гр. Мелник (BEUTLER, 
1987b) 

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825): май; в полите на Пирин при 
Сандански (ПЕТКОВ, 1921) 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825): 21.05.1962; Пирин – Папаз чаир, мочур 
(БЕШОВСКИ, 1964); 02-03.06.1986; р. Мелнишка N от гр. Мелник (BEUTLER, 1987b); 
01.06.1986; SW от гр. Мелник (BEUTLER, 1987b) 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820): 23.05.1962; Сандански, блата в парка 
(БЕШОВСКИ, 1964 и БЕШОВСКИ, 1968); 21.05.1962; изворът Топлика при с. Мусомища, 
Гоцеделчевско (БЕШОВСКИ, 1964); 01.06.1986; SW от гр. Мелник (BEUTLER, 1987b) 

Anax imperator Leach, 1815: 01.06.1986; SW от гр. Мелник (BEUTLER, 1987b) 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839): 02.08.1997; Св. Илия – Калиманци 

(Gashtarov leg.) 
Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845): 13-14.07.1990; р. Бистрица при 

Сандански (Brockhaus leg.); 02-03.06.1986; р. Мелнишка N от гр. Мелник (BEUTLER, 
1987b); 05-07.06.1986 и 05.05.1987; долината на р. Санданска Бистрица NNE от гр. 
Сандански (BEUTLER, 1987b) 

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785): май; в полите на Пирин при Сандански 
(ПЕТКОВ, 1921); 05-07.06.1986 и 05.05.1987; долината на р. Санданска Бистрица NNE 
от гр. Сандански (BEUTLER, 1987b) 

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758): 12.06.1938; Сандански (Atanassov 
leg.); 13-14.07.1990; р. Бистрица при Сандански (Brockhaus leg.); 21.07.1999; р. 
Санданска Бистрица при гр. Сандански (Marinov, Grebe leg.) 

Cordulegaster heros Theischinger, 1979: 05-07.06.1986 и 05.05.1987; долината на р. 
Санданска Бистрица NNE от гр. Сандански (BEUTLER, 1987b) 

Cordulegaster bidentata Sélys, 1843: 05-07.06.1996 и 05.05.1987; долината на р. 
Санданска Бистрица NNE от гр. Сандански (BEUTLER, 1987b) 

Libellula depressa Linnaeus, 1758: 02-03.06.1986; р. Мелнишка N от гр. Мелник 
(BEUTLER, 1987b); 01.06.1986; SW от гр. Мелник (BEUTLER, 1987b); 05-07.06.1986 и 
05.05.1987; долината на р. Санданска Бистрица NNE от гр. Сандански (BEUTLER, 
1987b) 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1848): 22.07.1999; влажни ливади над с. 
Лиляново (Marinov, Grebe leg.); 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798): 19.05.1917; Сандански (MARINOV, 2001); 
12.06.1938; Сандански; (MARINOV, 2001); 21.05.1962; изворът Топлика при с. 
Мусомища, Гоцеделчевско (БЕШОВСКИ, 1964 и БЕШОВСКИ, 1968); 23.05.1962; 
Сандански – блата в парка (БЕШОВСКИ, 1964 и БЕШОВСКИ, 1968); 18.06.1975; с. 
Брезница (MARINOV, 2001); 06-07.1988; Сандански – Лиляново (MARINOV, 2001); 05-
07.06.1986 и 05.05.1987; долината на р. Санданска Бистрица NNE от гр. Сандански 
(BEUTLER, 1987b) 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832): 01.06.1986; SW от гр. Мелник (BEUTLER, 
1987b) 
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840): май; в полите на Пирин при Сандански 
(ПЕТКОВ, 1921); 12.06.1938; Сандански; (Atanassov leg.); 23.05.1962; Сандански – блата 
в парка (БЕШОВСКИ, 1964 и БЕШОВСКИ, 1968) 

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841): май-август; в полите на Пирин при 
Сандански (Петков, 1921); 23.05.1962; Сандански – блата в парка (БЕШОВСКИ, 1964 и 
БЕШОВСКИ, 1968) 

Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840): 31.07.1997; около 7 км NE от с. Горно 
Спанчево (Marinov, Beshkov, Dilchev leg.); 03.08.1997; с. Хърсово (Tchobanov leg.);  

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764): 23.05.1962; Сандански – блата в парка 
(БЕШОВСКИ, 1964 и БЕШОВСКИ, 1968) 

Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841): 22.07.1926; Гоце Делчев (Yoakimov leg.) 
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766): 21-28.07.1926; Гоце Делчев (Yoakimov 

leg.) 
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 Åäíîäíåâêèòå ñà åäíà îò ïî÷òè íåïðîó÷åíèòå â Ïèðèí ãðóïè âîäíè 
íàñåêîìè. Òîâà âàæè íàé-âå÷å çà âèñîêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà, âêëþ÷âàùè 
Íàöèîíàëíèÿ ïàðê “Ïèðèí”. Äâà ñà ïî-èíòåðåñíèòå èçâåñòíè ïðåäñòàâèòåëè îò  
ñåìåéñòâî Heptageniidae: 
 Rhittrogena braaschi Jakob, 1974. Áàëêàíñêè íåîåíäåìèò, îïèñàí îò 
Áúëãàðèÿ (Áúíäåðèøêà ðåêà ïîä õ. “Áúíäåðèöà”) è íàìåðåí îùå â Ãúðöèÿ è 
Åâðîïåéñêàòà ÷àñò îò Òóðöèÿ. 
 Iron yougoslavicus (Samal, 1934). Ñ÷èòàí çà áàëêàíñêè åíäåìèò, íî 
âïîñëåäñòâèå óñòàíîâåí è â Èòàëèÿ (Braasch, 1980). 
  
 
Ëèòåðàòóðà:  
Braasch, D. 1980. Iron yougoslavicus Samal, neu für Italien und Bulgarien  
       (Insecta, Ephemeroptera, Heptageniidae). - Faun. Abh., Dresden, 8: 
81. 
Jakob, U. 1974. Rhitrogena braaschi sp. n. eine Heptageniidae aus Bulgarien 
 (Insecta, Ephemeroptera). - Ent. Nachr. Dresden, 11/12: 167-173. 
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1.  Ïåðëèòå (Plecoptera)  ñà åäèí îò ðàçðåäèòå íàñåêîìè, ÷èÿòî ïðîó÷åíîñò â 
Áúëãàðèÿ ñå õàðàêòåðèçèðà ñúñ ñðàâíèòåëíî äîáðå èçâåñòåí âèäîâ ñúñòàâ, íî 
ñúñ çíà÷èòåëíè ðàçëè÷èÿ â ïðîó÷åíîñòòà íà îòäåëíè ðàéîíè îò ñòðàíàòà. Êàòî 
öÿëî èçâåñòíèòå âèäîâå ñà 101, ðàçïðåäåëåíè â 22 ðîäà è 7 ñåìåéñòâà. Òîâà 
âúçëèçà íà îêîëî 25 % îò ïëåêîïòåðíàòà ôàóíà â Åâðîïà. Ñúîáùåíèÿòà çà 5 
îò âèäîâåòå ñå íóæäàÿò îò äîïúëíèòåëíî ïîòâúðæäàâàíå, òúé êàòî ñà ïî 
ïðåèìàãèíàëíè ñòàäèè èëè îò ñòàðè àâòîðè, íåñïåöèàëèñòè ïî ãðóïàòà. 
 
 
2. Íèòî Íàöèîíàëíèÿò ïàðê “Ïèðèí”, íèòî ïëàíèíàòà êàòî öÿëî, ñà áèëè äî òîçè 
ìîìåíò îáåêò íà ñïåöèàëíè òåðåííè èçñëåäâàíèÿ. Âñè÷êè ëèòåðàòóðíè äàííè 
ñà ðàçïðúñíàòè â ïî-ìàëêè èëè ïî-îáåìèñòè ôàóíèñòè÷íè ñúîáùåíèÿ, 
âêëþ÷âàùè äàííè è îò äðóãè (ãëàâíî ïëàíèíñêè) ðàéîíè îò ñòðàíàòà. 
Êîíêðåòíî çà Ïèðèí, ïî÷òè èçöÿëî ñâåäåíèÿòà ñà çà íàõîäèùà â ðàìêèòå íà 
ïàðêà. Ïúðâèòå ñúâðåìåííè äàííè íàìèðàìå â Rauser (1962a; 1962b). 
Ãîëÿìàòà ÷àñò îò èíôîðìàöèÿòà å â ñåðèÿòà ïóáëèêàöèè íà íåìñêèòå 
åíòîìîëîçè Ä. Áðààø è Â. Éîîñò ( Braasch: 1970; 1972; Braasch & Joost: 
1971a; 1971b; 1975; 1977). Kumanski (1997) ïðàâè åäèíñòâåíèÿ 
îáîáùèòåëåí îáçîð íà åíäåìè÷íèòå è ðåäêè ïëåêîïòåðè â ÍÏ Ïèðèí. Îáùèÿò 
áðîé íà ëèòåðàòóðíèòå èçòî÷íèöè çà Plecoptera îò ïàðêà å 10, îò êîèòî 9 ñà 
äåëî íà ÷óæäè ñïåöèàëèñòè.  
 
 
3. Âñè÷êè äàííè ñà ïóáëèêóâàíè â ïåðèîäà 1950-1993 ã (ïî-òî÷íî 1962-
1986), ñ èçêëþ÷åíèå íà Kumanski, 1997. 
 Êàòî òèïè÷íî âîäíè íàñåêîìè ïëåêîïòåðèòå ïðåêàðâàò âúâ âîäíà ñðåäà 
âñè÷êè ñòàäèè íà àêòèâíî õðàíåíå. Ïðåç ñóõîçåìíàòà ñè (èìàãèíàëíà) ôàçà 
íàñåêîìèòå èçîáùî íå ñå õðàíÿò è òîâà îáóñëàâÿ ïúëíàòà ëèïñà íà 
çàâèñèìîñò îò õàðàêòåðà íà ðàñòèòåëíàòà ïîêðèâêà â ñúñåäñòâî ñ âîäîåìèòå. 
Äðóãà ñïåöèôè÷íà îñîáåíîñò â ñëó÷àÿ å ëèïñàòà íà òî÷êîâè ëîêàëèòåòè ïðè 
îáèòàòåëèòå íà òå÷àùèòå ïëàíèíñêè âîäè (èçâîðíè ïîòî÷åòà, ðó÷åè è 
ïëàíèíñêè ðåêè). Êàòî åäèíñòâåíî ïî-äîáðå ïðîó÷åíà àêâàòîðèÿ â ïàðêà ñå 
î÷åðòàâà âîäîñáîðúò íà ðåêà Áúíäåðèøêà, êúäåòî ñà óñòàíîâåíè ãîëÿìà ÷àñò 
îò âèäîâåòå, â ò.÷. 10 êîíñåðâàòèâíî çíà÷èìè òàêñîíà. Ñðåäíà äî ñëàáà å 
ïðîó÷åíîñòòà íà ðàéîíèòå íà ð. Äåìÿíèöà è ð. Êðèâà (Áåãîâèøêà). Ñ 
èçêëþ÷åíèå íà ãîðíîòî òå÷åíèå íà ð. Äèñèëèöà, òå÷åíèÿòà, êîèòî îòâîäíÿâàò 
èçòî÷íèòå ñêëîíîâå íà Ïèðèí ñà íåïðîó÷åíè. Ñúùîòî, âïðî÷åì, äî ãîëÿìà 
ñòåïåí å â ñèëà è çà íÿêîè îò öèðêóñèòå è ïîòîöèòå â Öåíòðàëåí è 
Ñåâåðîçàïàäåí Ïèðèí.  
 
 
4. Áîãàòñòâî íà òàêñîíèòå 
 Óñòàíîâåíè ñà 40 âèäà, èëè 40 % îò áúëãàðñêàòà ïëåêîïòåðíà ôàóíà. 
Òàêñîíèòå îò ðîäîâ ðàíã ñà 13 (56 %), âêëþ÷åíè â 6 îò 7-òå ñåìåéñòâà, 
ïðåäñòàâåíè â ñòðàíàòà (86 %). Íàé-áîãàòè âúâ ôàóíèñòè÷íî îòíîøåíèå ñà 2 
ñåìåéñòâà - Nemouridae (16 âèäà) è Leuctridae (10 âèäà). Ïîñëåäíîòî 
âêëþ÷âà åäèíñòâåíèÿ ðîä Leuctra, êîéòî ñ 10-òå âèäà å è íàé-áîãàòî 
ïðåäñòàâåíèÿò; ñúùî áîãàòè íà âèäîâå ñà ðîäîâåòå  Protonemura (9 âèäà) è 
Nemoura (6 âèäà) îò ñåì. Nemouridae. Óíèêàëíîñòòà íà ëîêàëíàòà ôàóíà ñå 
îáóñëàâÿ ïðåäè âñè÷êî îò âèñîêèÿ ïðîöåíò íà åíäåìèòè â íåÿ. Ïî òîçè 
ïîêàçàòåë íàé-ãîëÿìî ñõîäñòâî èìà ñ ôàóíàòà íà Ðèëà. Ñòåïåíòà íà 
ïðîó÷åíîñò å ïî-ñêîðî ñðåäíà; ðîä Leuctra å ïðåäñòàâåí ñ 40 % îò âèäîâåòå â 
Áúëãàðèÿ (24); ñúîòâåòíî Protonemura - 56 % è Nemoura - 40 %. 
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 Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ïåðëèòå å ñâúðçàíî ñ íàëè÷íèòå âîäîåìè â 
Ïèðèí. Ïî òàçè ïðè÷èíà íàé-ñëàáî ðàçïðîñòðàíåíè â õîðèçîíòàëíî 
îòíîøåíèå ñà òå â ñóõèòå, âàðîâèêîâè òåðåíè íà Ñåâåðîçàïàäíàòà ÷àñò îò 
ïàðêà. Â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò íåãî, îáà÷å, òåçè íàñåêîìè ñà ðàâíîìåðíî 
ñðåùàíè âúâ âîäîñáîðíèòå ìðåæè íà âñè÷êè åçåðíè öèðêóñè è ðå÷íè ñèñòåìè. 
Âåðòèêàëíîòî ðàçïðîñòðàíåíèå äîñòèãà íàé-÷åñòî äîêúì 2200-2300ì. 
Ãîëÿìàòà ÷àñò îò âèäîâåòå ñå ñðåùàò äî òåçè âèñî÷èíè îò íàé-íèñêèòå ÷àñòè 
íà ïàðêà. Êàòî íàé-áîãàòà â êîëè÷åñòâåíî è êà÷åñòâåíî îòíîøåíèå ñå 
î÷åðòàâàò çîíèòå îò 1500-1600 äî 2000ì íàäì. âèñî÷èíà.  
 
 
5. Â ïî÷òè âñè÷êè ñëó÷àè ïðè Plecoptera â ÍÏ Ïèðèí êîíñåðâàöèîííà 
çíà÷èìîñò èìàò åíäåìè÷íî ðàçïðîñòðàíåíèòå òàêñîíè. Îáùî òåõíèÿò äÿë å 35 
% îò óñòàíîâåíèòå â ãðàíèöèòå íà ïàðêà. Ñòåïåíòà íà òàçè çíà÷èìîñò 
îïðåäåëÿìå êàòî ñâåòîâíà. Åäèí âèä - Leructra kumanskii) å èçâåñòåí ñàìî îò 
Ïèðèí (ëîêàëåí åíäåìèò); 5 îò âèäîâåòå (Nemoura bulgarica, N. pirinensis, 
Protonemura tarda, Leuctra joosti, L. marani) ñà ðàçïðîñòðàíåíè è â äðóãè íàøè 
ïëàíèíè (áúëãàðñêè åíäåìèòè); 8 ñà áàëêàíñêèòå åíäåìèòè, ÷èåòî 
ðàçïðîñòðàíåíèå íàé-÷åñòî âêëþ÷âà è íÿêîè ïëàíèíñêè ìàñèâè â Ð 
Ìàêåäîíèÿ è/èëè Ãúðöèÿ. Îñâåí 14-òå ñïîìåíàòè åíäåìèòè, åäèí âèä 
(Arcynopteryx compacta) å ñ àðêòîàëïèéñêî ðàçïðîñòðàíåíèå è å ñ÷èòàí çà 
ãëàöèàëåí ðåëèêò ñ åâðîïåéñêà ñòåïåí íà êîíñåðâàöèîííà çíà÷èìîñò.  
 
 Âñè÷êèòå 14 âèäà ñ êîíñåðâàöèîííà çíà÷èìîñò ñà ñòåíîáèîíòè. Òå 
îáèòàâàò áîãàòî àåðèðàíèòå, ñòåíîòåðìíè âîäè â ïëàíèíàòà. Íÿêîè îò òÿõ, 
ìàêàð è ÷åñòè â íàõîäèùàòà ñè, ñà ïðè÷èñëåíè êúì ðåäêèòå òàêñîíè, à 
îñòàíàëèòå 7 - èçâúí òàçè êàòåãîðèÿ. Ïðè÷èíàòà çà òîâà å ñðàâíèòåëíî ïî-
øèðîêîòî è ðàâíîìåðíî ðàçïðîñòðàíåíèå íà ïîñëåäíèòå. Ñòåïåíòà íà 
óÿçâèìîñò òóê å ïðåöåíåíà êàòî âèñîêà, ìåæäó 2 è 3, òúé êàòî âñÿêàêâî 
õèäðîòåõíè÷åñêî èëè äðóãî ñòðîèòåëñòâî, ïðèäðóæåíî ñ ïðîìÿíà íà âîäíèòå 
ðåæèìè, áè íàðóøèëî áàëàíñà â õèäðîöåíîçèòå, åëèìèíèðàéêè ïúðâî íàé-
óÿçâèìèòå åëåìåíòè â òÿõ.       
           
10.5. Ëèòåðàòóðà: 
 
Braasch, D. 1970. Leuctra joosti n. sp. (Plecoptera) aus Bulgarien. -  Ent. 
Nachr.  Dresden, 14: 20-22. 
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1. Ðó÷åéíèöèòå (Trichoptera) ñà âàæíà ñúñòàâíà ÷àñò îò ñëàäêîâîäíèòå 
çîîöåíîçè. Â óñëîâèÿòà íà âèñîêîïëàíèíñêèòå òå÷àùè è ñòîÿùè âîäè òå 
äîìèíèðàò íàä îñòàíàëèòå íàñåêîìíè ðàçðåäè, âêëþ÷âàùè èçöÿëî èëè 
÷àñòè÷íî âîäíè ïðåäñòàâèòåëè. Ëàðâèòå êàòî ïðàâèëî íå ñà ñòåíîôàãè; íàé-
÷åñòî òå ñà äåòðèòî- è/èëè ôèòîôàãè, à íåìàëêà ÷àñò (Polycentropodidae, ÷àñò 
îò Rhyacophilidae è äð.) ñà è ôàêóëòàòèâíè õèùíèöè. Òåçè ïðåäïîñòàâêè 
îáóñëàâÿò ñúùåñòâåíàòà ðîëÿ, ñ êîÿòî ðó÷åéíèöèòå ó÷àñòâàò â òðîôè÷íèòå 
âåðèãè âúâ âîäíàòà ñðåäà (íàïð. îñíîâåí äÿë îò õðàíàòà íà âèñîêîïëàíèíñêèòå 
ïúñòúðâîâè ðèáè è íÿêîè ïòèöè) è èçâúí âîäàòà (èìàãîòî êàòî õðàíà íà 
çåìíîâîäíè è êðàéâîäíè ïòèöè).  
 Ñ óñòàíîâåíèòå îêîëî 260 âèäà, ðàçïðåäåëåíè ñúîòâåòíî â 77 ðîäà è 
20 ñåìåéñòâà, ðàçðåäúò å ñðåä ñðåäíîãîëåìèòå ïî ÷èñëåíîñò è äîáðå 
ïðîó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ. Ïîñëåäíîòî òðÿáâà äà ñå ïðèåìà ñ óãîâîðêàòà, ÷å íå 
âñè÷êè ðàéîíè îò ñòðàíàòà ñà åäíàêâî ïúëíî èçñëåäâàíè. Ñðåä ïî-ñëàáî 
ïðîó÷åíèòå ïëàíèíè ñïàäà è Ïèðèí. Â åâðîïåéñêè ìàùàá òîâà ñà îêîëî 33 % 
îò òàêñîíèòå. 
 
 
2. Ëèòåðàòóðàòà, â êîÿòî ñå ñúäúðæàò äàííè çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà 
ðó÷åéíèöèòå â Ïèðèí, âêëþ÷âà 17 çàãëàâèÿ. Ïúðâèòå ôàóíèñòè÷íè ñâåäåíèÿ 
ïóáëèêóâà Botosaneanu (1965). Ïî÷òè âñè÷êè ïîñëåäâàùè èçñëåäâàíèÿ ñà íà 
Êóìàíñêè. Îò òÿõ 4 ïóáëèêàöèè ñà íà áúëãàðñêè åçèê (Êóìàíñêè: 1969; 1971; 
1985; 1988), à îñòàíàëèòå - íà íåìñêè èëè àíãëèéñêè (Kumanski: 1968; 
1969; 1973a; 1973b; 1975; 1979; 1980; 1983; 1987; 1997; Kumanski & 
Malicky, 1976). Çà ðàçëèêà îò Ðîäîïèòå (Êóìàíñêè, 1975) è îò Íàöèîíàëíèòå 
ïàðêîâå Ðèëà è Öåíòðàëåí Áàëêàí (âæ. ñúîòâåòíèòå ñáîðíèöè çà Áèîëîãè÷íîòî 
ðàçíîîáðàçèå, Ì. Ñàêàëÿí (ðåä.), 1999, Pensoft), çà Ïèðèí ëèïñâà ïóáëèêàöèÿ, 
êîÿòî äà îáîáùàâà âñè÷êè ñâåäåíèÿ çà ðó÷åéíèêîâàòà ôàóíà â ïëàíèíàòà. 
×àñòè÷íî òîâà å íàïðàâåíî ñàìî çà åíäåìè÷íèòå è ðåëèêòíè îáèòàòåëè íà 
(Kumanski, 1997). Òàêà îò äîñåãàøíèòå ïðîó÷âàíèÿ íà ïëàíèíàòà êàòî öÿëî ñà 
ñúîáùåíè 73 âèäà, êàòî 57 îò òÿõ - îò âîäîåìèòóå â ãðàíèöèòå íà Íàö. ïàðê.  
 
 
3. Ðó÷åéíèöèòå íà Ïèðèí íå ñà áèëè îáåêò íà ïëàíîìåðíè è îáñòîéíè 
èçñëåäâàíèÿ, ñúîòâåòíî ñòåïåíòà íà òÿõíàòà ïðîó÷åíîñò å ìàëêî ïî-íèñêà â 
ñðàâíåíèå ñ íÿêîè äðóãè ïî-çíà÷èìè íàøè ïëàíèíè, íàïð.: Â ÍÏ Ðèëà ñà 
îòêðèòè 94 âèäà îò 41 ðîäà è 17 ñåìåéñòâà; â Îñîãîâî - 73 âèäà îò 29 ðîäà è 
13 ñåìåéñòâà; â Ðîäîïèòå - îêîëî 100 âèäà. Àêî ïðèåìåì, ÷å ïðîöåíòúò íà 
ôàóíèñòè÷íàòà ïðîó÷åíîñò â äàäåíèòå ïðèìåðè å 85-90 %, ñúùèÿò â Ïèðèí 
ïë. íå íàäìèíàâà 75 %. Âñè÷êè äàííè ñà ïóáëèêóâàíè ñëåä 1950 ã.      
 Ñðàâíèòåëíî ïî-äîáðà å ïðîó÷åíîñòòà íà äîëèíàòà íà Áúíäåðèøêà 
ðåêà è ÷àñò îò çàõðàíâàùèòå ÿ åçåðíî-ïîòî÷íè âîäè îò ñúñåäíèòå öèðêóñè 
Áúíäåðèøêè è Ìóðàòîâ. Â ãîëÿìàòà ÷àñò îò ñëó÷àèòå ïðîó÷âàíèÿòà ñà 
ñïîðàäè÷íè è íåèç÷åðïàòåëíè. Ïîñëåäíîòî ñå îòíàñÿ ñúùî è çà îòäåëíèòå 
ñåçîíè, êàòî íàé-î÷åâèäíà å ëèïñàòà íà äàííè çà ðàííîñåçîííèòå, ïðîëåòíî-
ëåòíè âèäîâå è çà êîìïëåêñà, ëåòÿù ïðåç ñåïòåìâðè-äåêåìâðè. Íàé-ñëàáî 
ïðîó÷åíè, êàêòî è íàïúëíî íåèçñëåäâàíè, ñà ðàéîíèòå â Ñåâåðîçàïàäíàòà ÷àñò 
îò ïàðêà è  íÿêîè öèðêóñè â Öåíòðàëåí Ïèðèí (Ïîïîâîåçåðåí, Êðåìåíñêè, 
Äåìèðêàïèéñêè, â ò. ÷. ïðèòî÷íèòå ïîòîöè â äîëèíàòà íà ð. Ïèðèíñêà Áèñòðèöà, 
è äð.). 
 
4. Áîãàòñòâî íà òàêñîíèòå 
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 Îò ðàçðåä ðó÷åéíèöè â î÷åðòàíèÿòà íà ïàðêà ñà óñòàíîâåíè 59 âèäà, 
ïðèíàäëåæàùè êúì 23 ðîäà è 9 ñåìåéñòâà. 50 % îò âèäîâèÿ ñúñòàâ (30 âèäà è 
12 ðîäà) âêëþ÷âàò ïðåäñòàâèòåëè îò ñåì. Limnephilidae, êîåòî å è íàé-
ìíîãî÷èñëåíîòî êàêòî ó íàñ, òàêà è â Ïàëåàðêòè÷åí ìàùàá. Îò íåãî íàé-äîáðå 
ïðåäñòàâåíè ñà ðîä Limnephilus, ñ 10 âèäà, ñëåäâàí îò Drusus (5 âèäà) è 
Potamophylax (4 âèäà). Íà âòîðî ìÿñòî ïî ïðåäñòàâåíîñò å ñåìåéñòâî 
Rhyacophilidae,  îò ÷èéòî åäèíñòâåí ìåãàðîä Rhyacophila  ñà óñòàíîâåíè 10 
âèäà (îò 20-òå ó íàñ). Âñè÷êè îñòàíàëè ñåìåéñòâà ñà ñ 1 äî 3-4 âèäà, 
íåçàâèñèìî îò ôàêòà, ÷å íåâèíàãè òå ñà èçîáùî ìàëîáðîéíè. Òàêà îò 
Hydropsychidae  è Polycentropodidae ñà èçâåñòíè ñàìî ïî 4 âèäà (ò.å. 25 % îò 
ñúñòàâà èì â Áúëãàðèÿ). Íàé-òèïè÷íàòà îñîáåíîñò íà ðó÷åéíèêîâàòà ôàóíà â 
ïàðêà å òîâà, ÷å òÿ å ñúñòàâåíà îò ðèòðîáèîíòíè ïëàíèíñêè ôîðìè, ñ 
ïîâèøåíà ÷óâñòâèòåëíîñò êúì øèðîêè òåìïåðàòóðíè êîëåáàíèÿ íà âîäíàòà 
ñðåäà. Òîâà ñà êàòî ïðàâèëî ñòóäåíîëþáèâè ñòåíîáèîíòè, ñðåä êîèòî â 
ïîðÿäúêà íà èçêëþ÷åíèÿ ñà îòäåëíè øèðîêîâàëåíòíè ïðåäñòàâèòåëè, êàòî 
íàïð. Plectrocnemia conspersa, êîéòî å îáèêíîâåí â ëèòîðàëà íà 
ñóáàëïèéñêèòå åçåðà, íî å íàìèðàí è â ñòåíîòåðìíè ïîòîöè ïðè ìîðñêîòî 
ðàâíèùå. Çà îòáåëÿçâàíå ñúùî å ïúëíàòà ëèïñà èëè ñúâñåì îñêúäíîòî 
ïðåäñòàâÿíå íà îáèòàâàùèòå ðàâíèííèòå òå÷àùè èëè íåïðîòî÷íè âîäîåìè 
(ïîòàìàë è ëèìíàë) íÿêîè ãîëåìè ñåìåéñòâà, êàòî Hydroptilidae è  Leptoceridae. 
Ëèïñâàò ïðåäñòàâèòåëè è íà òèïè÷íèòå çà ðàâíèííèÿ ðèòðàë Psychomyiidae.  
 Âúïðåêè îáùî ìàëêî ïî-ñëàáàòà ñòåïåí íà ïðîó÷åíîñò â ñðàâíåíèå ñ 
Ðèëà ïë., äàííèòå çà ôàóíàòà íà ðó÷åéíèöèòå â ÍÏ Ïèðèí ìîãàò äà ñå ïðèåìàò 
çà äîñòàòú÷íî ïðåäñòàâèòåëíè. Ïîòâúðæäåíèå íà òîâà å ñòðóêòóðíîòî ñõîäñòâî 
íà ôàóíèñòè÷íèòå êîìïëåêñè â äâåòå âèñîêè ïëàíèíè, â êîèòî åíäåìè÷íèòå 
ïðåäñòàâèòåëè íàé-÷åñòî ñà îáùè. Ïîíàñòîÿùåì â ïàðêà ñà íàìåðåíè 23 % 
îò âèäîâåòå ðó÷åéíèöè, èçâåñòíè îò Áúëãàðèÿ. 
 Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ðó÷åéíèöèòå â Ïèðèí å ïðÿêî çàâèñèìî îò 
íàëè÷èåòî íà ïîäõîäÿùè ìåñòîîáèòàíèÿ. Êàòî òèïè÷íî âîäíè íàñåêîìè, òå 
ïðåêàðâàò ïî÷òè öåëèÿ ñè æèçíåí öèêúë â ñëàäêîâîäíèòå âîäîåìè - åçåðà, 
ìðåæàòà îò ñâúðçâàùè ãè ðó÷åè è ïðèòî÷íèòå ñèñòåìè íà ïî-ãîëåìèòå 
ïëàíèíñêè ïîòîöè è ðåêè. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò ïëàíèíàòà â òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà 
èçîáèëñòâà ñ ïîäõîäÿùè áèîòîïè è õîðèçîíòàëíîòî ðàçïðîñòðàíåíèå å ïîâå÷å 
èëè ïî-ìàëêî ðàâíîìåðíî; èçêëþ÷åíèå ïðàâè Ñåâåðîçàïàäíèÿò äÿë (ðåçåðâàò 
Áàþâè äóïêè-Äæèíäæèðèöà), êúäåòî ïðåîáëàäàâà êàðáîíàòåí òåðåí è âîäíàòà 
ìðåæà å ñèëíî ðåäóöèðàíà çà ñìåòêà íà ìíîãî ñóõîäîëèÿ è ïîäçåìíè âîäè. 
Âúâ âåðòèêàëíà ïîñîêà ðó÷åéíèöèòå ñå ñðåùàò îò íàé-íèñêèòå ÷àñòè íà ïàðêà 
äî íàé-âèñîêèòå åçåðà; êàòî íàé-áîãàò â êîëè÷åñòâåíî è êà÷åñòâåíî 
îòíîøåíèå ñå î÷åðòàâà çîíàòà îò 1300-2000ì è òàçè íàä ãîðñêèÿ ïîÿñ - 
2000-2400ì. Âçðàñòíè íàñåêîìè (èìàãî) ñà ñúáèðàíè è íà íàé-âèñîêèòå 
âúðõîâå (Âèõðåí, Êàìåíèöà, Ïîëåæàí è äð.), êàòî ðåçóëòàò íà îòíàñÿíå îò 
âúçõîäÿùè âúçäóøíè òå÷åíèÿ íàä îáèòàâàíèòå âîäîåìè. Õàðàêòåðúò íà 
ðàñòèòåëíîñòòà â ñúñåäñòâî ñ âîäîåìèòå íÿìà ïðÿêî âëèÿíèå âúðõó 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà òåçè íàñåêîìè. Â íàé-÷åñòèÿ ñëó÷àé ëàðâèòå èì ñà 
äåòðèòîôàãè, ôèòîôàãè è/èëè õèùíèöè ñ òâúðäå øèðîê õðàíèòåëåí ñïåêòúð. 
Äåôèíèòèâíèòå (èìàãèíàëíè) ôîðìè ñà ñ ðåäóöèðàí óñòåí àïàðàò è 
ïðàêòè÷åñêè íå ñå íóæäàÿò îò õðàíà. 
 
 5. Ðó÷åéíèêîâèòå òàêñîíè ñ êîíñåðâàöèîííà çíà÷èìîñò â ÍÏ Ïèðèí ñà 
ïðåäñòàâåíè îò îãðàíè÷åíî ðàçïðîñòðàíåíèòå è ÷åñòî ïî-ðÿäêî ñðåùàíèòå 
ñòóäåíîâîäíè ñòåíîáèîíòè, êàêâèòî ñà åíäåìèòèòå. Äîêîëêîòî 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî èì íå íàäõâúðëÿ ãðàíèöèòå íà Áàëêàíñêèÿ ï-îâ, à ÷åñòî - 
íà Áúëãàðèÿ, êîíñåðâàöèîííàòà èì çíà÷èìîñò ìîæå äà áúäå îòáåëÿçàíà êàòî 
ñâåòîâíà. Îáùî åíäåìè÷íèòå òàêñîíè ñà 15, èëè 25 % îò âèäîâåòå â ïàðêà. 
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Åäèí âèä - Rhyacophila pirinica - å ëîêàëåí ïèðèíñêè åíäåìèò; ñàìî îò 
òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà (áúëãàðñêè åíäåìèòè) ñà èçâåñòíè 5 âèäà è äâà 
ïîäâèäà: Rhyacophila pseudotristis, Rh. braaschi (Rhyacophilidae), Synagapetus 
montanus (Glossosomatidae), Drusus romanicus meridionalis, Dr. discophorus 
pallidus, Chaetopteroides bulgaricus, Psilopteryx schmidi (Limnephilidae). 
Îñòàíàëèòå 6 âèäà è åäèí ïîäâèä ñà èçâåñòíè è â äðóãè ðàéîíè îò Áàëêàíñêèÿ 
ï-îâ. Åíäåìè÷åí çà Áàëêàíñêèÿ ï-îâ å è ðîäúò Chaetopteroides.  
 Âñè÷êè åíäåìèòè ñà ñ ïîñòãëàöèàëåí ïðîèçõîä (íåîåíäåìèòè).  
Èçâåñòíèòå îò Ðèëà ãëàöèàëåí åíäåìèò Chionophylax monteryla è 
àðêòîàëïèéñêèÿò âèä Asynarchus lapponicus äîñåãà íå ñà íàìåðåíè â Ïèðèí, 
íî òîâà å äîñòà âåðîÿòíî. Êàòî ðåäêè âèäîâå ñìå îçíà÷èëè ñàìî îíåçè îò 
åíäåìèòèòå, êîèòî â íàõîäèùàòà ñè íå ñà ìàñîâè. Òå ñà è ñ íàé-âèñîêà ñòåïåí 
íà óÿçâèìîñò. Ïîñëåäíàòà å ñâúðçàíà ñ õèäðîòåõíè÷åñêî  (âîäîõâàùàíèÿ, 
êîðåêöèè íà òå÷åíèÿ) è äðóãî ñòðîèòåëñòâî, íàðóøàâàùî âîäîñáîðíèòå 
ñèñòåìè, çàìúðñÿâàíåòî èì ñ áèòîâè îòòî÷íè âîäè â òóðèñòè÷åñêèòå 
êîìïëåêñè è íèñêàòà õèãèåíà ïîêðàé òóðèñòè÷åñêèòå ìàðøðóòè îêîëî åçåðàòà 
è ïîòîöèòå íà ïàðêà. 
 Çàñåãà íÿìà âèäîâå ðó÷åéíèöè, êîèòî äà ñà âêëþ÷åíè â Åâðîïåéñêè 
×åðâåíè êíèãè èëè â áúëãàðñêîòî ïðèðîäîçàùèòíî çàêîíîäàòåëñòâî.             
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НП ПИРИН - БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 
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1. Въведение 
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 Разред Hymenoptera - ципокрили насекоми е един от най-големите по брой 
видове сред насекомите (на второ място след разред Coleoptera) и включва 
представители с най-разнообразни жизнени форми и биологични особености. Тук са 
включени екто- и ендопаразити, койнобионтни и идиобионтни паразитоиди, 
клептопаразити, свръхпаразити и хищници по различни Arthropoda. Голямо е 
разнообразието от фитофагни групи, включително и като скрити зоофаги в 
симбиотични взаимоотношения с едноклетъчни животни. Повечето видове в 
имагинални форма имат добре развити крила, но съществуват и множество 
представители с преход към брахиптеригия и аптеригия, като в рамките на един вид 
при единия пол може да има напълно развити крила, а при другия - да липсват и 
редукцията да засяга пълното заличаване на първичните и вторичните шевове между 
сегментите в ноталната област на гръдния отдел. Ципокрилите насекоми обитават 
разнообразни микростации в природата - тук се наблюдава разнообразие от типични 
еремофилни видове през дендрофили до хигрофилни видове и троглоксени. Хапло-
диплоидното детерминиране на пола е основна предпоставка за многократното и 
независимо възникване на социални взаимоотношения в групата. На територията на 
България по предварителни данни в страната ни обитават около 12 000 вида (от около 
280 000 вида за световната фауна).  
 

2. Преглед на досегашните проучвания. 
 Досегашните проучвания върху биоразнообразието в рамките на разред 
Hymenoptera от НП Пирин носят случаен характер - те са свързани с единични 
съобщения върху отделни видове, събирани в повечето случаи от зоолози, които не са 
специалисти в групата. От анализа на публикуваната литература се вижда, че едва 
седем автора публикуват с конкретни находища материал от района. Основния дял от 
фаунистичните изследвания върху ципокрилите тук принадлежи на български автори 
(Нено Атанасов, Янко Коларов), докато чужди автори са работили главно по музейни 
материали (Hermann Dollfuss, Børge Petersen). 
 

3. Оценка на литературните данни. 
 
 3. 1. Основни пропуски в досегашните проучвания. 
 Познанията върху фауната на ципокрилите от района могат да бъдат обединени 
в два раздела: 1. Напълно непроучени групи Hymenoptera и 2. Крайно недостатъчно 
проучени групи Hymenoptera. От около шестдесетте семейства, които могат да бъдат 
намерени на територията на НП Пирин по литературни данни се срещат едва 
единадесет. Напълно липсват данни за многобройни по отношение на видов състав и 
популационна численост семейства (Braconidae, Eutytomidae, Cynipidae, Megachilidae), 
за групи, обединяващи редки, реликтни и стенатапни таксони (Xyelidae, Orussidae, 
Stephanidae, Embolemidae), за групи трофично и топично тясно свързани с флората на 
Парка (Cephidae, Diprionidae, Siricidae, Xiphydriidae). Единични видове са съобщени от 
сравнително богати по отношение на видов състав на територията на Западна 
Палеарктика семейства (Tenthredinidae, Formicidae, Sphecidae, Anthophoridae). Данните, 
публикувани до 1950 година засягат четири вида от две семейства. След тази година и 
до появяването на Националната стратегия за опазване на Биоразнообразието през 1993 
са публикувани почти всички останали данни. Самата Националната Стратегия за 
Опазване на Биоразнообразието не третира конкретни проблеми върху видовото 
богатство и консервационния статус на разред Hymenoptera от НП Пирин.  
 
 3. 2. Проученост на района. 
 На територията на НП Пирин по предварителни данни (главно при анализ на 
рецентния ареал на подчинените таксони в разред Hymenoptera) се срещат около 4000 
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вида Hymenoptera от около шестдесет семейства. Съобщените 36 вида от единадесет 
семейства индикират проученост на фауната ниво таксони от видовата група около 1% 
и на ниво семейство - 18%. Проучеността по отношение на екологията на групата и 
биологичните особености при отделните представители практически е нулева. 
 

4. Богатство на таксоните. 
 
 4. 1. Фаунистичен състав. 
 За територията на НП Пирин са установени 36 вида, 33 рода и 11 семейства 
Hymenoptera. Най-богато представено във фаунистично отношение семейство 
Ichneumonidae - 17 вида от 16 рода. Това се дължи от една страна на факта, че през 
последните години в България се провеждат интензивни фаунистични изследвания в 
групата и от друга страна на голямото разнообразие от родове и видове тук (по брой 
видове и родове семейство Ichneumonidae превишава няколко пъти почти всички 
останали семейства ципокрили). На второ място се нарежда семейство Formicidae с 4 
рода и 6 вида. За уникалност на локалната фауна не може да се говори, тъй като всички 
съобщавани представители принадлежат към широкоареални видове.  
 
 4. 1. 1. Разпространение на групата в районите на парка. 
 Особеност в хоризонталното разпространение е установяването на 
представителите на разреда в периферните зони на Парка, равномерно от всички 
географски посоки. Като функция от това вертикалното разпространение на групата се 
характеризира с най-голям брой видове в ниските части от територията на НП Пирин 
на надморска височина до 1500-1700m.  
  
 4. 1. 2. Разпределение на групата в растителните пояси и основните 
хабитати в парка. 
 Литературните данни не са достатъчно конкретизирани, за да се направи анализ 
на разпределението но растителни пояси и основни хабитати. Ако се взема пред вид 
биологичните особености на тези животни и се постулира, че най-голямото 
разнообразие е до 1500 - 1700m (виж 4. 1. 1.), то най-общо може да се каже, че групата е 
характерна за иглолистния пояс, малка част от видовете се срещат в субалпийския пояс 
и изцяло липсва в алпийския пояс. 
 

5. Консервационна значимост на таксоните. 
 
 5. 1. Ендемити. 
 Не установени по литературни данни. 
 
 5. 2. Реликти. 
 Не установени по литературни данни. 
 
 5. 3. Редки (стенотопни) таксони. 
 Не установени по литературни данни. 
 
 5. 4. Застрашени видове. 
   
 5. 4. 1. Видове включени в Европейски Червени книги. 
 

5. 4. 2. Видове включени в списъци от закона за защита на 
природата. 
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 1- вид. 
6. Райони и съобщества с висока консервационна стойност. 
Не могат да бъда предложени. 

 
7. Екологична оценка на популациите. 

 
 7. 1. Уязвимост. 
 По отношение на специфичните микростации, които обитават представителите 
от групата. Повлияването върху средата на обитанието на тези животни може да доведе 
до силно намаляване на популационната численост и дори до изчезване на даден вид от 
дадена територия. Прякото влияние на човека върху представителите на групата е 
нулево. 
 
 7. 2. Рядкост. 

Зависи от отделните видови особености при представителите на групата. Не 
може да бъде оценена при наличните данни. 
 
 7. 3. Естественост. 

Не може да бъде оценена. 
 
 7. 4. Типичност. 

Не може да бъде оценена 
 
 7. 5. Разнообразие. 

Не може да бъде оценено. 
 
 7. 6. Стабилност. 

Не е в пряка зависимост от статута на Парка, доколкото на тази територия се 
намират границите в ареалите по вертикалната съставка и/или форпостове на 
преобладаващата част от ципокрилите насекоми, поради което популационната 
численост на тези насекоми силно флуктуира по други първични причини. 
 

8. Съвременни и потенциални заплахи за фауната. 
Промени в условията на средата на обитание на представителите от групата, свързани с 
изменения в почвената и растителната покривка. 
 

9. Заключение. 
 
 9. 1. Изводи. 
 Фауната на ципокрилите насекоми (Insecta: Hymenoptera) от територията на НП 
Пирин е много слабо проучена. Особеностите на групата и физикогеографските 
условия на територията на Парка предполагат значително видово богатство - около 200 
пъти по голям брой видове от установените досега. 
 
 9. 2. Препоръки. 
  
 9. 2. 1. Инвентаризация на фауната. 
 Несъмнено, бъдещите проучвания е необходимо да засегнат на първо място 
изясняване на видовия състав в групата и инвентаризация на фауната по райони 
(например в отделните резервати). Това е необходимо не само поради крайно 
недостатъчната проученост на групата във фаунистично отношение, но и поради 
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голямото значение на ципокрилите в екосистемите, като участници в трофичните 
мрежи и естествени регулатори на числеността в природата на много други артроподи. 
 

9. 2. 2. Опазване на фаунистичното разнообразие. 
 Преустановяване на антропогенно влияние на територията на парка, водещо до 
промени в естествената среда на обитание на Hymenoptera - изсичане на горски масиви, 
строителна дейност, третиране с пестициди. Предложения за включване в червени 
списъци могат да бъдат направени по отношение на някои реликтни, стенотопни 
таксони (от семействата Orussidae и Stephanidae), които засега не са установени от 
територията на Парка. 
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10. Приложения. 

 
10. 1. Списък на таксоните с консервационна значимост. 
1. Formica (Formica) lugubris Zetterstedt, 1840 
 
10. 2. Таблица на таксоните с консервационна значимост. 
 

№ вид IUCN Енд ESC Реликт Редки ЗЗП Уязвим Унищ. Промя
на 

хабита
ти 

Консв. 
значимост 

 Formica (Formica) 
lugubris Zetterstedt, 
1840 

+         LR/nt 

 
 
10. 3. Таблица на всички таксони установени в НП Пирин. 

 
Семейство Pamphiliidae 
Таксони № на горските участъци 
Itycorsia laricis (Giraud, 1861) 186 
 
Семейство Tenthredinidae 
Таксони № на горските участъци 
Dolerus etrusca (Klug, 1814) 186 
 
Семейство Gasteruptiidae 
Таксони № на горските участъци 
Gasteruption assectator (Linnaeus, 1758) 62 
 
Семейство Ichneumonidae 
Таксони № на горските участъци 
Astiphromma albitarse (Brischke, 1880) 375 
Ctenochira propinqua (Gravenhorst, 1829) 376 
Dirophanes fulvitarsis (Wesmael, 1845) 158 
Dolichomitus terebrans (Ratzeburg, 1844) 376 
Dolichomitus sp. 244 
Euryproctus bivinctus Holmgren, 1857 378 
Liotryphon stroilellae (Linnaeus, 1758) 243 
Lissonota pectinator Aubert, 1972 1075 
Lissonota sector (Thunberg, 1822) 375 
Listrognathus obnoxus (Gravenhorst, 1829) 378 
Mesoclistus rufipes (Gravenhorst, 1829) 149 
Metopius (Peltocarus) dentatus (Fabricius, 1779) 378 
Poemenia notata Holmgren, 1859 186, 378 
Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) 58, 124, 186, 375, 416, 471, 1035 
Sinarachna pallipes (Holmgern, 1860) 186 
Sphecophaga vesparum (Curtis, 1828) 378 
Trematopygus lethrerryi Thomson, 1894 375 
Xylophrurus angustus (Dalman, 1823) 376 
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Семейство Chrysididae 
Таксони № на горските участъци 
Omalus aeneus (Fabricius, 1787) 126 
 
Семейство Scoliidae 
Таксони № на горските участъци 
Scolia (Scolia) sexmaculata sexmaculata (O.Müller, 1776) 149 
 
Семейство Mutillidae 
Таксони № на горските участъци 
Dasylabris maura maura (Linnaeus, 1758) 149 
Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787) 74 
 
Семейство Formicidae 
Таксони № на горските участъци 
Camponotus (Camponotus) herculeanus (Linnaeus, 1758) 149 
Camponotus (Camponotus) longiperda (Latreille, 1802) 149, 173 
Formica (Coptoformica) exsecta Nylander, 1846 67, 70, 1363, 1355 
Formica (Formica) lugubris Zetterstedt, 1840 67, 1363, 1075 
Myrmica lobicornis Nylander, 1846 1163, 1348, 80 
Profomica striaticeps (Forel, 1911) 95 
 
Семейство Sphecidae 
Таксони № на горските участъци 
Crabro (Crabro) cribraius (Linnaeus, 1758) 126 
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) 397 
Tachysphex fulvitarsis fulvitarsis (A. Costa, 1867) 397 
 
Семейство Halictidae 
Таксони № на горските участъци 
Halictus smeathmanellus (W. Kirby sen, 1802) 126 
Rophites quinquespinosus Spinola, 1808 130 
 
Семейство Anthophoridae 
Таксони № на горските участъци 
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) 186 
 
 

10. 4. Таблица на находищата на консервационно значимите видове. 
 

Варниците - 1400m (67) 1 
Гущерова примка - 1500m (1363) 1 
х. Вихрен - 2000m (1075) 1 
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1. Въведение 
 

Досега в България са установени 447 вида мекотели, които принадлежат към 3 класа 
(Polyplacophora - 2, Gastropoda - 373 и Bivalvia - 72 вида), 18 разреда и 94 семейства. От тях 
морски са 121, сладководни - 90 и сухоземни - 236 вида.  

Степента на проученост при отделните групи мекотели е различна. Фаунистичният 
състав на черноморските представители е изчерпан. Продължителните хидробиологични 
изследвания представят данни за разпределението на мекотелите в морските биоценози на 
българската акватория и крайбрежните водни басейни. Въпреки пълната ценологична 
характеристика на зообентоса от българския сектор на Черно море, липсата на обобщаващ 
фаунистичен труд върху черноморските ни мекотели си остава съществен пропуск. В последно 
време е публикуван анотиран списък на българските черноморски гастроподи (Wilke, 1996). 
Сладководните мекотели са проучвани продължително време по цялата територия на страната 
и са изчерпани във фаунистично отношение. По-особена е ситуацията със стигобионтните 
гастроподи, при които хомеоморфията, трудностите, свързани с намирането на жив материал и 
необходимостта от него при съвременните малакологични изследвания създават проблеми за 
фаунистичния анализ. Издаден е съвременен каталог на българските сладководни мекотели 
(Angelov, 2000). Върху сухоземните гастроподи има обобщаваща монография (Damjanov et 
Likharev, 1975) и в последно време е публикуван анотиран списък (Dedov, 1998), но редица 
таксони от подвидовата група остават с неизяснен статус. 

Общият брой на ендемитите е 116 (25.9%), от които 20 - морски, 13 - стигобионтни и 84 
- сухоземни. Те са разпределени неравномерно в отделните семейства. Особено висок 
ендемизъм има при семействата Hydrobiidae и Clausiliidae. От установените 96 сладководни и 
сухоземни ендемични таксони локални са 44 (45.8%), регионални - 19 (19.8%) и балкански - 33 
(34.4%). Най-голям е броят на ендемитите в Западна Стара планина, Пирин и Западните 
Родопи. 

Сухоземните реликтни форми имат предимно преглациален произход и са най-много в 
Странджа и Южното Черноморие (14 вида - 16.5%). Предполага се, че са възникнали в горите 
около Черноморската падина.  

Редките таксони трябва да се разглеждат отделно при водните и сухоземните групи. 
Най-много редки форми са установени в източната част на Дунавската равнина и Южното 
Черноморие (около 22 вида - 36.1%). 
 
 
2. Преглед на досегашните проучвания 
 

Изминали са 167 години от първите изследвания върху българските мекотели 
(Rossmaessler, 1835). Преди освобождението на България малакологични проучвания са 
извършвани от чужденците Rossmaessler (1835-1859), Mousson (1859), Jickely (1874) и 
Westerlund (1884-1890). В началото на 20 век върху българската фауна са работили A. Wagner 
(1906-1915), Hesse (1911-1916) и Wohlberedt (1911). Между двете световни войни са 
публикували A. Wagner (1919, 1927), Petrbok (1925-1941), Büttner (1928), H. Wagner (1933-1940) 
и Kniper (1939-1941). Повечето от споменатите изследователи в проучванията си са обхванали 
както водните така и сухоземните мекотели. Първият български автор, публикувал върху 
мекотелите, е Юринич (1906, 1908). След Втората световна война наред с известните 
чуждестранни специалисти Petrbok (1947, 1950), Jaeckel (1954, 1957), Riedel (1957-1988), 
Urbanski (1960-1979), Hudec (1964-1975), Pinter (1968-1972), Wiktor (1968-1997), Nordsieck 
(1970-1978), Hudec et Vasatko (1971, 1973), Körnig (1983), Kroupa (1988-1994) работят и редица 
български малаколози: Дренски (1947) и Ангелов (1959-2000) - върху сладководните мекотели,  
Кънева-Абаджиева (1957-1984) - върху морските мекотели и Ошанова (1964-1972) и Дамянов 
(1969-1975) върху сухоземните мекотели. Редица изследователи, които са публикували 
каталози на българската фауна имат сериозен принос към изучаването на нашите мекотели: 
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Valkanov (1957) - за черноморските и бракични форми, Gueorguiev et Beron (1963, 1967) и Beron 
(1972, 1994) - за подземните мекотели. Голяма заслуга за проучването на водните мекотели 
имат хидробиологичните изследвания на Черно море (Caspers, 1950-1952; Маринов, 1960-1990) 
и на българските реки Русев (1957-1994). В последно време върху сухоземните мекотели 
активно работят българските малаколози Запрянов (1986-1993), Дедов (1998-2001) и Ириков 
(1999-2001). 

Първите сведения за мекотелите на Пирин са публикувани от Wagner (1927), Wagner 
(1934) и Petrbok (1941, 1948). В работите на Вълканов (1932, 1934), Ангелов (1976) и Angelov 
(2000) има оскъдни данни за водните мекотели. Сведения за сухоземните охлюви се намират в 
публикациите на Jaeckel (1954), Riedel (1957-1978), Beron et Gueorguiev (1965), Urbanski (1964, 
1978), Hudec et Vašatko (1971, 1973), Дамянов и Лихарев (1975), Körnig (1983), Nordsieck (1973, 
1974), Wiktor (1983, 1987, 1997), Boeters, Gittenberger, Subai (1989); Beron (1994), Dedov, Mitov 
(1998) и Dedov (1998).  

Данните са фрагментарни, засягат отделни части на планинския масив и са пръснати в 
статии, които не са посветени специално на Пирин (с изключение на публикацията на Dedov и 
Mitov, 1998). Обобщаващи проучвания върху малакофауната на планината липсват.  

Настоящият преглед за разпространението на мекотелите в Пирин се основава изцяло 
на публикувани данни. 
 
 
3. Оценка на литературните данни 
 

В 33 публикации се съобщават данни за планината или се коментират сведения, 
отнасящи се до района на парка.  
 
3.1. Основни пропуски в досегашните проучвания 

В почти всички работи се съобщават откъслечни сведения за отделни видове или се 
описват нови таксони. Посочват се данни за съответните находища като надморска височина и 
скален състав. Повечето сведения са от териториите, който влизат в най-популярните 
туристически маршрути. До 1950 г. са публикувани 7 статии за 15 вида, а до появата на 
Националната стратегия за опазване на биоразнообразието на България през 1994 г. - още 27 
публикации, като нито една не е посветена специално на Пирин.  

 След тази дата е написана работата на Dedov и Mitov (1998) за черупчестите охлюви от 
иглолистната и алпийската зона на Пирин. В тази публикация, резултат на продължително и 
целенасочено изследване, се съдържат редица данни за 23 вида от 2  района на планината - 
долината на р. Бъндерица с масива на вр. Вихрен и Казаните и околностите на вр. Синаница. 
Съобщават се и 5 нови вида за Пирин. 

 
3.2. Проученост на района 

Независимо от продължителния период на изследване, проучеността на мекотелите в 
отделните дялове на планината най-често е недостатъчна. По-добре известен е видовият състав 
в районите около долината на р. Бъндерица,  между хижите “Бъндерица” и “Вихрен”, масива на 
върховете Вихрен и Кутело с прилежащите им циркуси Голям и Малък казан, карстовото било 
до към вр. Каменитица с част от прилежащите му циркуси и околностите на вр. Синаница. 
Добре изследвани са и някои райони в силикатната част на планината като околностите на 
местн. Попина лъка, х. “Беговица”, долината на р. Демяница от х. “Демяница” до Мозговишка 
порта, Василашкият и Газейският циркуси. По-бедният видов съсав в силикатните райони 
създава впечатление за по-слаба проученост, въпреки че едни от най-посещаваните райони на 
Пирин са именно в силикатната част на планината. 

Значителна част от територията на Пирин остава непроучена. Това особено важи за 
карстовата част на Северен Пирин северозападно от вр. Каменитица, а също и повечето райони 
в силикатната част на планината, които не са в близост с популярните туристически маршрути. 
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4. Богатство на таксоните 
 

В границите на района са установени 89 вида, които принадлежат към 2 класа, 4 разреда 
и 27 семейства (табл. 1). Установените таксони съставляват 27.3 % от малакофауната на 
България (без морските). Като се има предвид, че в Пирин няма подходящи местообитания за 
повечето сладководни мекотели, този процент отнесен само за сухоземните видове (82 вида), е 
значително по-висок - 34.7%. 

 
 
Таблица 1 
Фаунистично разнообразие на Пирин - Mollusca 

Типове 
Брой на таксоните Проуче-

ност 

 Класове Разреди Семей-
ства Видове (%) 

 Bivalvia Heterodonta 1 2 70 

MOLLUSCA  Mesogastropoda 2 3 50 

 Gastropoda Basommatophora 4 5 70 

  Stylommatophora 20 79 70 

Всичко  2 4 27 89 65 
 
 

4.1. Фаунистичен състав  
От мекотелите на Пирин значително преобладават сухоземните форми, които са 82 

вида, докато водните са 7. Предполага се, че са намерени над 65% от възможните видове 
мекотели. С най-много видове са представени семействата Limacidae, Zonitidae и Helicidae 
(Прложение 1), следвани по численост от Clausiliidae и Hygromiidae. Прави впечатление по-
слабата застъпеност на сем. Clausiliidae, която вероятно се дължи на недостатъчната 
проученост на тази група в разглежданата територия. При сравняване на Пирин с други 
сравнително добре проучени територии като Западна и Централна Стара Планина, Витоша и 
Родопите, чиято степен на изследване се движи около 65-75%, прави впечатление сравнително 
богатият видов състав на разглежданата планина.  Фауната на Пирин отстъпва на Западните 
Родопи, които  включват 46.6% от състава на сухоземните и 15.5% от сладководните охлюви на 
българската малакофауна.  

Уникалността на пиринската фауна се определя от наличието на 6 локални ендемита с 
ареали, разположени на територията на планината. Значителна стойност притежават и 
популациите на редкия балкански ендемит Helicigona kattingeri и българския ендемит Vestia 
ranojevici ranojevici. Важно значение при формирането на преценката за стойността на 
фаунистичните комплекси в парка имат българските (2 вида) и балканските (13 вида) ендемити 
и субендемити (2 вида). Установени са 5 преглациални реликта и 3 редки вида (табл 2). 

 
 

Таблица 2 
Обобщени данни за разглежданите мекотели на Пирин 

Параметри на консервационна 
значимост Gastropoda Bivalvia 
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Семейства 26 1 
Видове и подвидове 87 2 
Балкански субендемити 2  
Балкански ендемити 13  
Български ендемити 2  
Пирински локални ендемити 6  
Преглациални реликти 5  
Редки 3  
Застрашени (ESC) 1  
Застрашени (BC-III) 1  
Застрашени (HD-V) 1  

 
 

4.2. Разпространение в районите на парка 
Хоризонталното разпространение на мекотелите в парка е свързано в голяма степен с 

проучеността на територията от една страна и от друга с факта, че карстовите райони винаги 
имат по-богата малакофауна от силикатните. 

 Водните представители са локализирани около някои извори и плитчините на езерата. 
С изключение на споменатите ограничени райони (от които са известни и най-много видове) не 
са провеждани теренни изследвания извън основните туристически маршрути и околностите на 
хижите. Така големи територии от парка остават напълно непроучени в малакологично 
отношение и картината на разпространение отразява в значителна степен местата на събиране 
на материал. 
 
4. 3. Разпределение в растителните пояси и в основните хабитати 

В парка са представени 4 растителни пояса: 1) букови гори (слабо застъпен в горните си 
части; 1) иглолистни гори; 2) субалпийски храсти; 3) алпийска растителност. 

Като цяло мекотелите са представени във всички растителни пояси на Пирин. 
Установените видове се разпределят както следва (табл. 3). Големият брой мекотели, 
установени в пояса на буковите гори, се дължи предимно на територията, разположена около 
границите на парка. Ако се има предвид този факт, се вижда че най-много видове са намерени в 
иглолистния пояс. Могат да се обособят комплекси от видове, намирани в определен пояси. 
Така само в иглолистните гори са установени 11 вида (Vitrea bulgarica, Oxychilus depresus, 
Lindholmiola girva, Helicella macedonica, Truncatelina cylindrica, Orcula doliolum, Chondrula 
tridens, Vitrina pelucida, Vitrea sturanyi, Cochlicopa rubricella и Helicigona trizona), в 
субалпийските храсти - 5 вида (Pyramidula rupestris, Ena obscura, Clausilia pumila, Zebrina 
detrita и Macedonica marginata) и в алпийските съобщества - 4 вида (Wladislawia polinskii, W. 
sztolcmani, Phenacilimax annularis и Eucobresia diaphana).  

Основните хабитати, в които са установени мекотелите на Пирин, са разгледани в 
Приложение 6. Типична за черупчестите мекотели е силната предпочитаемост на карстовите 
хабитати пред останалите. 

 
 

Таблица 3 
Разпределение на мекотелите по растителни пояси  

Растителни пояси Брой 

Букови гори 56 
Иглолистни гори  52 
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Субалпийски храсти 26 
Алпийска растителност 12 

 
 
 
5. Консервационно значими таксони 
 

Консервационната значимост на таксоните (табл. 3) е определяна според това каква част 
от популацията им присъства в Пирин. При локалните ендемити (6 таксона) 100% от 
популациите им са локализирани на територията на планината и те са от най-висока категория - 
световно значение [W]. Към тази категория са включени и българските ендемити тъй като 
имат по-ограничено разпространение. Балканските ендемити и субендемити са разгледани към 
таксоните от европейско значение [E] - 13 вида. Реликтните и редките форми (ако не 
принадлежат и към някоя от другите категории) оформят групата с национално значение [N] - 
8 вида. Helix pomatia (ESC, BC-III, HD-V и CORINE), “ресурсен вид” и разпространен широко в 
планината, не е включен към никоя от групите. 

Изследванията на мекотелите от Пирин позволяват 37 таксона да се приемат за 
консервационно значими - всички от клас Gastropoda (Приложение 1, 2А, 2Б и табл. 2). 
Консервационната стойност на отделните видове е различна. Тя е особено висока, когато за 
някой таксон се съчетаят повече от един критерий (редки и ендемични, редки и реликтни и др.). 
От разглежданата територия са известни 2 такива вида (Helicigona haberhaueri и H. kattingeri).  
 
5.1. Ендемити 

Ендемитите са îãðàíè÷åíè â определена òåðèòîðèÿ ïîðàäè èñòîðè÷ескè, 
åêîëîãè÷íè è биологични ïðè÷èíè. Êúì òàçè êàòåãîðèÿ спадат òàêñîíè, êîèòî íå ñà 
íàìèðàíè èçâúí ãðàíèöèòå íà Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ. Възможно е да се разделят íà 
áàëêàíñêè (óñòàíîâåíè â çíà÷èòåëíà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà íà ïîâå÷å îò åäíà áàëêàíñêà 
äúðæàâà), áúëãàðñêè (намерени â çíà÷èòåëíà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ), 
регионално-пирински (намерени на повече места в пределите на Пирин) и локално-пирински 
(установени в един ограничен район от Пирин. Åíäåìèòèòå ñà âàæåí åëåìåíò ñ âèñîêà 
êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò ïðè îöåíêàòà íà çàùèòåíите òåðèòîðèи è ïîêàçâàò 
óíèêàëíîñòòà íà ôàóíàòà. 

При мекотелите са установени 23 ендемични таксона или 26%  от известните за района 
видове (табл. 2, приложение 1, 2А и 2Б). Най-много са балканските ендемити - 13 (14.6%), 
следвани от пиринските - 6 (6.7%) и българските - 2 вида. Ендемити са намерени във всички 
части на планината, но най-много те са по карстовите масиви от долината на р. Бъндерица до 
вр. Каменитица. Установени са 6 локални ендемита: Macedonica marginata frivaldskiana - 
намерен при х. “Бъндерица”, M. marthae - известен от околностите на върховете Вихрен и 
Синаница, Idyla castalia boschi - събиран над Банско, долината на р. Бъндерица, Казаните и вр. 
Вихрен, Tandonia piriniana - съобщен извън парка към южните му части, Wladislawia polinskii - 
от най-високите части над х. “Вихрен”, Казаните, върховете Вихрен, Каменитица, Баюви дупки 
и Синаница и W. sztolcmani - намерен в Казаните и върховете Вихрен и Баюви дупки. Приема 
се, че 100% от популацията на тези видове е концентрирана в Пирин. Може да се смята, че 
ендемизмът сред мекотелите на Пирин е висок и в планината присъствуват локални 
формообразуващи центрове. 
 
5.2. Реликти 

Реликтната фауна на Пирин е резултат от геоложката история на Рило-Родопския масив 
и особено на сложните палеоклиматични и палеогеографски промени, протекли от средата на 
терциера до наши дни. По произход реликтите са преглациални (5 вида - 5.6%) и глациални – 
табл. 2, Приложение 1, 2А и 2Б. 
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Реликтните мекотели придават специфичност и уникалност на фауната и имат висока 
консервационна стойност. Намерени са само преглациални или “стари” реликти, някои от които 
(Pomatias elegans и P. rivulare) имат широко разпространение. Те са включени в списъка на 
консервационнозначимите таксони за пълнота. Останалите видове (Limax flavus, Helix vulgaris и 
H. figulina) са намерени около границите на парка. 
 
5.3. Редки (стенотопни) видове 

Към тази категория спадат таксони, които имат малочислени популации или са 
известни от единични находища в България. В повечето случаи те са привързани към определен 
тип биотопи и изискват специфични абиотични и биотични условия за живот. Всяка негативна 
промяна на микроклимата, замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените 
местообитания могат да бъдат фатални и да доведат до изчезване  на видове в локален или 
ареален план. 
Към тази категория са установени 3 вида, като Helicigona kattingeri и H. haberhaueri 

същевременно са и ендемити. Редките мекотели са намерени в различни части на 
изследваната територия, но броят им е сравнително малък. 

 
5.4. Застрашени видове от световни, европейски и национални червени списъци 

Определените като застрашени видове са включени в Световния червен списък на 
застрашените животни на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и Европейския 
червен списък на животните и растенията, намиращи се под заплаха за изчезване в световен 
мащаб, на Икономическия и социален съвет на ООН (ESC), а също и в други червени книги или 
регистри: Списък на застрашените безгръбначни животни в CORINE-биотопите на 
Европейската комисия (CORINE), Бернска конвенция на Съвета на Европа (BC), Директива за 
хабитатите на Съвета на Европейския съюз (HD), Мрежа EMERALD на райони от особен 
консервационен интерес за Европа на Европейската комисия (EMERALD). Европейските 
червени списъци са съставени главно с оглед на фауната на Централна Европа. Независимо от 
това в тях са включени видове, които са разпространени и в България, а един от тези видове се 
среща и на Пирин.  

В анализа са обхванати видовете от последното издание на Световния червен списък на 
IUCN от 2000 г. От мекотелите на Пирин само Helix pomatia е включен в регистрите на ESC, 
BC-III, HD-V и системата CORINE. H. pomatia e разпространен широко в изследваната 
територия.  

Защитени от нашето законодателство са троглобионтите и троглофилите, между които 
попадат и представителите на пещерната фауна. 
 
5.5. Пещерна фауна 

Ограничените ареали, ниската численост и силната уязвимост на троглофилните и 
троглобионтните форми при унищожаване на местообитанията им или изменение на условията 
в тях обуславят високата им консервационна значимост. На територията на Пирин са 
изследвани някои пещери и пропасти и е установена пещерна фауна от безгръбначни животни. 
Тези пещерни съобщества се намират предимно в карстовата част на главното било, на 
северозапад от вр. Вихрен и в подножието на прилежащите на билото циркуси (“суходолия”) 
откъм север. 

 От изследваната територия са известни 6 вида (4 от семейство Zonitidae), които нямат 
определена консервационна значимост поради широкото им разпространение и застъпеността 
им в едафични биотопи. Същевременно те често са съставен елемент на пещерните съобщества 
и попадат под някаква форма на защита, поне що се отнася до пещерите. По тази причина са 
включени в списъка на таксоните с консервационно значение (Приложение 1). Тук спадат 2 
троглофилни и 4 троглоксенни форми. 
 
5.6. Стопански значими видове 
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Предмет на търговски интерес у нас (събиране и изкупуване на живи охлюви) са преди 
всичко 2 вида охлюви от род Helix: Helix pomatia, чиито биотопи по-често са локализирани на 
по-голяма надморска височина (предимно в планините) и Helix lucorum, който има повсеместно 
разпространение и се изкачва в планините до към 1200 m (рядко до 1400 m). H. pomatia е 
включен в регистрите на ESC, BC-III, HD-V и системата CORINE.  Размножаването на тези 
видове обхваща месеците април и май. До края на май, в зависимост от влагата, температурата 
и надморската височина, охлювите се чифтосват, обменят сперматозоиди и отлагат яйца. През 
тези месеци  (април, май) те са най-уязвими, тъй като полово зрелите екземпляри имат яйца и 
събирането им понижава силно възпроизводствените възможности на популациите.  

Оптималният период за събиране на охлювите, съобразен с размножаването им, е от 20 
май до 20 юни. За съжаление преди 2 години под натиска на фирмите, изкупуващи охлюви 
(въпреки категоричното експертно мнение), МОСВ изтегли този период напред - от 20 април до 
20 май. Необходимо е възстановяване на стария период за събиране и изкупуване на охлюви.  

Двата “ресурсни” вида са разпространени широко в Пирин. 
 
 
6. Райони и съобщества с висока консервационна стойност 
 

Данните от настоящото изследване могат да се използват за ориентировъчно 
определяне на приоритетни територии. По принцип най-богата е малакофауната в карстовите 
райони и като най-обща препоръка трябва да се разглежда тяхното опазване. От особен интерес 
са някои извори, в които се развиват специфични кренобионтни и стигобионтни локални 
ендемични мекотели с висока консервационна стойност. За съжаление в това отношение Пирин 
не е проучен. 

Натрупаните данни позволяват да се очертаят 2 приоритетни територии, които 
притежават консервационна стойност, определена въз основа на ендемити, реликти, редки 
видове, видово и ценотично богатство и значими популации. Те обаче не са напълно проучени 
(табл. 4). 
• Територията западно от р. Бъндерица, включваща главното карстово било с 

върховете Вихрен, Кутело, Бански суходол, Баюви дупки, Каменитица и Разложки 
суходол с прилежащите им циркуси и суходолия, поради присъствието на редица 
уникални и много богати съобщества, тяхната добра съхраненост и незначително 
антропогенно въздействие.  

• Територията югозападно от Муратов връх, включваща гранитно-мраморните масиви 
на Синанишкото било, върховете Георгийца, Синаница, прилежащите им циркоси и 
трогови долини - поради подходящите условия за присъствие на богати малакоценози. 
Тази територия е недостатъчно проучена и наличните данни трябва да се разглеждат като 
ориентировъчни. 

 
 

Таблица 4 
Данни за мекотелите от приоритетните територии на Пирин  

Mollusca Общо 
Главно  
било 

Синанишко 
 било 

Семейства 15 13 11 
Видове и подвидове 32 31 18 
Балкански субендемити 2 2 1 
Балкански ендемити 5 4 2 
Български ендемити 2 2  
Пирински локални ендемити 5 5 2 
Редки 1 1  
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Застрашени (ESC) 1 1 1 
Застрашени (BC-III) 1 1 1 
Застрашени (HD-V) 1 1 1 
CORINE 1 1 1 
Троглофили и троглоксени 3 3  
Широкоареални таксони 18 18 13 

 
 
 
7. Екологична оценка на популациите 
 

Поради липса на изследвания върху структурата на малакоценозите на Пирин в 
настоящата глава са изказани само някои общи съображения, долавящи се в използвата 
малакологична литература. 
 
7.1. Уязвимост 

Особено уязвими са малките изолирани популации от реликтен и рефугиален тип. Като 
уязвими трябва да се разглеждат всички локални ендемити, част от редките видове и старите 
реликти (ако имат ограничено разпространение). Много висока е чувствителността на 
троглобионтните форми към най-малките изменения на условията в пещерите. Хидробионтните 
форми също са твърде чувствителни към всяка антропогенна дейност, свързана със замърсяване 
на водата, промяна в речните системи или други изменения на местообитанията. Едни от най-
чувствителните хидробионти са кренофилните гастроподи от семейство Hydrobiidae. Техните 
биотопи се унищожават при каптиране на водоизточници. За съжаление тази група мекотели на 
Пирин е напълно неизследвана. Степента на чувствителност е разгледана в Приложение 2/А. 
 
7.2. Рядкост 

Като редки се проявяват само 3 вида (Приложение 1), 2 от които същевременно са и 
ендемити. Причината за рядкото намиране на определени таксони вероятно е свързана с 
тяхната силно изразена стенотопност. Така тези видове са привързани към твърде специфични 
откъм екологични фактори местообитания  (рядко съчетание от фактори). В сравнение със 
Западните Родопи, броят на редките таксони е нисък и вероятно при бъдещите изследвания ще 
се увеличи. Същият брой редки мекотели са установени в Източните Родопи, където 
малакофауната е почти напълно неизследвана. Трябва да се отбележи и големия субективизъм, 
който авторите влагат в този показател. 
 
7.3. Естественост 

Популациите на установените видове са естествени във висока степен. В парка няма 
интродуцирани мекотели, обособили популации. Всички установени видове са автохтонни. 
Известна част от тях са възникнали в специфичните за карстовата част на Северен Пирин 
формообразуващи огнища и придават висока степен на уникалност на малакофауната. Това е 
естествено, тъй като се проследява при други животински групи и за растителните съобщества 
в този район на планината.  
 
7.4. Типичност 

Популациите на черупчестите мекотели образуват типичните съобщества за карстовите 
терени, които могат да се видят и в други наши планини. В съобществата на силикатните 
терени са застъпени в по-голяма степен представителите на семействата Arionidae, Milacidae, 
Limacidae и черупчести еврибионтни форми. Прави впечатление и малкият брой водни 
представители. Това се свързва със слабата проученост на тази група и особено важи за сем. 
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Hydrobiidae, богато представено със стигобионтни и кренобионтни форми в карстовите части 
на други наши планини. 
 
7.5. Разнообразие 

На Пирин са установени 34.7% от българските сухоземни мекотели. Като се има 
предвид, че проучеността на планината в малакологично отношение не надхвърля 65%, 
разнообразието от таксони може да се прецени като много добро. То е предпоставка за 
съществуването на голямо разнообразие от уникални малакоценози в отделните части на парка, 
чието проучване е едва в началото. 
 
7.6. Стабилност 

В литературата липсват данни за стабилността на популациите на мекотелите в парка. 
Съвсем ориентировъчни сведения в това направление е възможно да се получат само от по-
новите публикации, в които понякога става дума за броя на намерените екземпляри и 
постоянното присъствие на определени видове. Поради естествения характер на съобществата 
и слабо проявеното антропогенно натоварване популациите на видовете, представени с висока 
численост, са стабилни. Редките изолирани популации трудно се поддават на отчитане и на 
практика липсват данни за тяхната стабилност в наличната литература. Изобщо сегашното ниво 
на проучване на мекотелите в парка не позволява реална преценка на стабилността на 
популациите за повечето видове.  
 
 
8. Съвременни и потенциални заплахи за фауната 
 

Настоящият преглед, направен по литературни данни, не дава възможност за 
получаване на точна и конкретна информация по проблема, но може да определи някои 
тенденции. Те се отнасят предимно до изменения на местообитанията (Приложение 7). 

 

• Зàïëàõà за съобществата å обезлесяването íà íÿêîè òåðåíè. Òîâà ñå îòðàçÿâà çëå 
âúðõó ÷èñëåíîñòòà на всички безгръбначни животни. 

• Твърде сериозна заплаха представляват зачестилите пожари във високите части на 
планините. Последиците от тези пожари, ако са продължителни и на широк фронт, се 
преодоляват за много дълъг период от време. 

• Актуална заплаха представлява строителството на ски писти и съпътствуващата ги 
инфраструктура. 

• Âñÿêà ñòðîèòåëíà äåéíîñò âëèÿå îòðèöàòåëíî âúðõó безгръбначната фауна, êàêòî 
÷ðåç ïðÿêîòî ñè âúçäåéñòâèå âúðõó çàîáèêàëÿùèòå ñúîáùåñòâà, òàêà è êàòî 
ïðåäïîñòàâêà çà çàñèëâàùî ñå àíòðîïîãåííî íàòîâàðâàíå.  

• Ïîòåíöèàëíà çаïëàõà çà âñè÷êè хидробионтни форми å çàìúðñÿâàíåòî íà âîäèòå ñ 
химикали, ïðîìèøëåíè è áèòîâè îòïàäúöè. Замърсяването лесно достига до подземните 
карстови водни системи.  

• Водохващанията най-често имат тежки последици за фауната в карстовите райони на 
планината. 

• Каптирането на изворите е специфична заплаха за кренобионтните форми от сем. 
Hydrobiidae. 

• Çàëåñÿâàíåòî ñ íåïîäõîäÿùè ðàñòèòåëíè âèäîâå äðàñòè÷íî èçìåíÿ ñúñòàâà íà 
ñúîáùåñòâàòà è ìèêðîêëèìàòà и âîäè äî èç÷åçâàíå íà îïðåäåëåíè, îáèêíîâåíî 
ñòåíîòîïíè òàêñîíè ñ âèñîêà êîíñåðâàöèîííà ñòîéíîñò. 
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• Ïðè íåðåãóëèðàí ïàñèùåí ðåæèì ïðîòè÷àò äåãðàäàöèîííè ïðîìåíè, оказващи 
íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó ôàóíèñòè÷íèòå êîìïëåêñè.  

 
 
9. Заключение 
 
9.1. Изводи 

В границите на района са установени 89 вида мекотели, които принадлежат към 2 класа, 
4 разреда и 27 семейства. Установените таксони съставляват 27.3 % от малакофауната на 
България и 34.7% от сухоземните видове. Проучеността на малакофауната е около 65%. 
Уникалността на фауната се определя от 6 локални, 2 български и 13 балкански ендемита, 5 
преглациални реликта и 2 редки форми. За уязвими се приемат всички локални ендемити, част 
от редките видове и старите реликти (ако имат ограничено разпространение). Очертани са 2 
приоритетни района. Основните празнини в познанията за малакофауната са: липса на теренни 
изследвания  в повечето райони на парка; липса на екологични изследвания; липса на 
мониторинг на консервационно значимите видове; липса на специалист по хидробионтни 
мекотели. Необходими са изследвания в защитените територии - резерватите “Юлен” и “Баюви 
дупки-Джинджирица”. Нужни са тригодишни проучвания в няколко района на парка и най-вече 
в приоритетните райони. 
 
9.2. Препоръки  

Фаунистичните изследвания са продължителни, трудоемки и свързани с присъствието 
на подготвени специалисти. Необходимо е провеждане на комплексни фаунистични 
изследвания на Пирин върху групите, по които има такива специалисти. 

 
9.2.1. Инвентаризация на фауната 
1. Равномерно проучване на територията на планината за попълване на празнините в 

познанията за фаунистичното разнообразие. 
2. Инвентаризация на фауната с предимство на карстовите райони. 
3. Инвентаризация на изворите с пясъчен грунд, където вероятно ще се намерят локални 

стигобионтни ендемични форми от сем. Hydrobiidae. 
4. Теренни изследвания в приоритетните и защитените територии. 
5. Събиране на подробна информация за видовете с консервационно значение. 
6. Оценка на хабитатното богатство на територията във връзка с оценяването на 

стенобионтните видове и чувствителността им към антропогенен натиск. 
7. Оценка на фаунистичното разнообразие в районите с антропогенно натоварване. 
8. Създаване на база от фаунистични данни и нейното постоянно допълване. 
9. Провеждане на мониторинг по разработена система за безгръбначни животни. 
 
9.2.2. Опазване на фаунистичното разнообразие 

1. Картиране на районите със застрашено фаунистично разнообразие. 
2. Спиране на дейности, разрушаващи хабитатите на консервационно значими видове. 
3. Отпускане на средства за противопожарни мероприятия. 
4. Спиране на дейности, свързани с подмяна на растителността. 
5. Определяне на приоритетни територии, които да получат протекционен статут. 
6. Изготвяне на червени регистри за максимален брой безгръбначни животни. 
7. Предлагане на ефективни мерки за защита на приоритетните територии.  
8. Разширяване на системата от строго защитени територии в парка. 
9. Създаване на експертен съвет по проблемите на Пирин. 

Опазването на застрашените популации при безгръбначните животни изисква 
запазването на техните местообитания, а не защита на отделни представители. Установяването 
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на консервационната значимост на различните хабитати за успешното опазване на 
безгръбначната фауна се извършва на базата на критериите, отбелязани в Бернската конвенция: 
видово и популационно богатство и наличието на редки, ендемични, реликтни и застрашени 
видове (включени в световни и европейски Червени книги или защитени от българското 
законодателство).  

От съществено значение за опазването на безгръбначните животни е тяхното проучване 
в защитените територии и изготвяне на банка с фаунистична информация по групите, по които 
има специалисти. Необходимо е МОСВ да придвижи предложените за защита списъци от 
безгръбначни животни, подготвени още преди години и да направи по-енергични стъпки за 
издаването на Червена книга на безгръбначните животни. 

Трябва да се отбележи, че мекотелите имат основно консервационно значение поради 
многобройните ендемични, реликтни и редки форми. Не случайно в последното издание на 
Световния червен списък на IUCN (2000) са включени 315 вида от европейската малакофауна. 
Необходимо е натрупване на повече информация за мекотелите на Пирин. Необходими са и 
теренни изследвания за избиране на подходящи пунктове за мониторинг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Мекотели (Gastropoda и Bivalvia) от Пирин 
 
 

GASTROPODA   

PROSOBRANCHIA 

MESOGASTROPODA 

Pomatiasidae 
1. Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) - преглациален реликт, намиран до 1200 m (Дамянов, 

Лихарев, 1975). [N] 
2. Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) - преглациален реликт, намиран до 800 m 

(Дамянов, Лихарев, 1975). [N] 

Aciculidae 
Acicula similis (Reinhardt, 1880) - Пирин до 800 m (Дамянов, Лихарев, 1975). 

 
PULMONATA 

BASOMMATOPHORA 

Ellobiidae 
Carychium minimum O. F. Müller, 1774 - всички райони на страната до 1000 m (Дамянов, 

Лихарев, 1975). 

Lymnaeidae 
Radix peregra (O. F. Müller, 1774) - плидчините на езерата до 2300 m (Angelov, 2000). 
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) - навсякъде до 2000 m (Angelov, 2000). 

Ancylidae 
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 - на много места в извори и течащи води до 2300 m 

(Angelov, 2000). 

Planorbidae 
3. Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) - рядък вид, съобщен за  извор в околностите на 

Сандански (Angelov, 2000). [N] 
 

STYLOMMATOPHORA 

Cochlicopidae 
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) - навсякъде по влажни места до 1200 m (Дамянов, 

Лихарев, 1975). 
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) - намерен при х. “Бъндерица” на около 1900 m (Dedov, 

Mitov, 1998). 

Pyramidulidae 
Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801) - вр. Каменитица (2700 m) (Wagner, 1927; Petrbok, 

1941), Бъндеришка долина между х. “Вихрен” и х. “Бъндерица” (1900 m) (Dedov, Mitov, 
1998). 

Vertiginidae 
Vertigo pussila O. F. Müller, 1774 - в Рило-Родопския масив до 1000 m (Дамянов, Лихарев, 

1975). 
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) - в Рило-Родопския масив до 1000 m (Дамянов, 

Лихарев, 1975). 
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) - на много места до 1500 m (Дамянов, Лихарев, 1975). 
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Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) - в много райони до 1000 m (Дамянов, Лихарев, 
1975). 

Truncatellina cylindrica (Férussac, 1821) - Бъндеришката долина при Байкушевата мура на 
около 1800 m (Dedov, Mitov, 1998). 

Pupilidae 
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) - навсякъде до 1200 m (Дамянов, Лихарев, 1975). 

 
Orculidae 

Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) - Навсякъде до 1200 m (Дамянов, Лихарев, 1975); 
Бъндеришката долина между х. Вихрен и х. Бъндерица на около 1900 m (Dedov, Mitov, 
1998). 

Valloniidae 
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) - повсеместно до 1300 m (Дамянов, Лихарев, 1975) 
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) - навсякъде до 1200 m (Дамянов, Лихарев, 1975) 
Acantinula aculeata (O. F. Müller, 1774) - Повсеместно в България до 1500 m (Дамянов, 

Лихарев, 1975) 

Enidae 
Ena obscura (O. F. Müller, 1774) - в горите до 2000 m (Дамянов, Лихарев, 1975); х. 

Бъндерица, 1900 m (Dedov, Mitov, 1998). 
Ena montana (Draparnaud, 1801) - Пирин до 2000 m, най-често във високопланинските 

части на страната (Дамянов, Лихарев, 1975). 
4. Zebrina detrita inflata (Kobelt, 1877) - балкански ендемит, намиран в долината на р. 

Бъндерица между х. “Бъндерица” и х. “Вихрен” от 1770 до 2000 m и Казаните между 
2200 и 2400 m (Дамянов и Лихарев, 1975; Dedov, Mitov, 1998; Dedov, 1998). [E] 

Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) - навсякъде до 1200 m (Дамянов и Лихарев, 1975); 
долината на р. Бъндерица северно от х. “Бъндерица”, около Байкушевата мура и по пътя 
за х. “Вихрен” на около  1900 m (Dedov, Mitov, 1998). 

Chondrula microtragus (Rossmässler, 1839) - навсякъде до 1200 m (Дамянов и Лихарев, 
1975). 

5. Chondrula macedonica (Wagner, 1915) - балкански ендемит, който по западните 
склонове достига до 1000 m (Дамянов и Лихарев, 1975). [E] 

 

Clausilidae 
6. Macedonica marginata frivaldskiana (Rossmässler, 1839) - пирински локален ендемит 

намерен близо до х. “Бъндерица” (1800-1900 m) (Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 1998). [W] 
7. Macedonica macedonica (Rossmässler, 1839) - балкански ендемит, съобщен за Пирин 

(Jaeckel, 1954; Дамянов и Лихарев, 1975). [E] 
8. Macedonica marthae Sajo, 1968 - пирински локален ендемит, известен от околностите на 

вр. Вихрен (2400 m) и  вр. Синаница (2000-2200 m) (Sajo, 1968; Дамянов и Лихарев, 
1975; Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 1998). [W] 

9. Idyla castalia boschi Nordsieck, 1973 - пирински локален ендемит, известен от 
околностите на вр. Вихрен, Казаните, долината на р. Бъндерица и склоновете над 
Банско от 1100 до 2200 m (Urbański, 1977; Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 1998; Dedov, 
1998). [W] 

Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 - на много места до 1400 m (Дамянов и Лихарев, 1975), 
долината на р. Бъндерица до 1900 m (Dedov, Mitov, 1998). 

Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) - повсеместно до 1300 m (Дамянов и Лихарев, 1975).  
Vestia riloensis (A. Wagner, 1915) - до 1800 m, споменат за Пирин без точно упоменати 

локалитети (Дамянов, Лихарев, 1975). 
10. Vestia ranojevici ranojevici (Pavlovič, 1912) - български ендемит известен за Пирин от 

Бъндеришката долина и северните склонове над Банско (1000-1800 m) (Urbanski, 1977). 
[W] 
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11. Bulgarica thesalonica (Rossmässler, 1839) - балкански ендемит, установен на Пирин до 
1600 m по югозападните склонове (Долината на р. Струма) (Дамянов и Лихарев, 1975; 
Körnig, 1983). [E] 

Succineidae 
Oxyloma elegans (Risso, 1826) - над Разлог (700-800 m) (Дамянов и Лихарев, 1975). 

Ferussacidae 
Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) - навсякъде до 1000 m (Дамянов и Лихарев, 1975). 
Cecilioides jani (De Betta et Martinati, 1855) - За Пирин липсва точен локалитет (до  към 

1000 m) (Wagner, 1927; Дамянов и Лихарев, 1975). 

Arionidae 
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) - над Банско, долината на р. Бъндерица, склоновете на 

Вихрен, Дамяница, Беговица и долината на Санданска Бистрица до Сандански, над Гоце 
Делчев (до 2500 m) (Wagner, 1934; Дамянов, Лихарев, 1975; Wiktor, 1983). 

Arion silvaticus Lohmander, 1937 - до към 1600 m над Гоце Делчев и с. Брезница (Wiktor, 
1983). 

Euconulidae 
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) - повсеместно до 1500 m (Дамянов, Лихарев, 1975). 

Vitrinidae 
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) - в Пирин от 1500 до 2800 m, в горния край на 

иглолистния пояс, редколесието, суб- и алпийския пояси (Дамянов, Лихарев, 1975).  
Phenacolimax annularis (Studer, 1820) - до най-високите части на Пирин (300-2915 m), 

склоновете на вр. Вихрен над х. “Вихрен” (2300 m) (Дамянов, Лихарев, 1975; Dedov, 
Mitov, 1998). 

Zonitidae 
12. Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969 - балкански субендемит, намерен на Пирин в 

долината на р. Бъндерица между х. “Бъндерица” и х. “Вихрен” на около 1900 m 
(Дамянов, Лихарев, 1975; Riedel, 1975; Dedov, Mitov, 1998). [E] 

Vitrea contracta (Westerlund, 1871) - на много места до 1400 m (Дамянов, Лихарев, 1975). 
13. Vitrea sturanyi (Wagner, 1907) - балкански ендемит, намерен в долината на р. Бъндерица 

при Байкушевата мура на около 1800 m (Дамянов и Лихарев, 1975; Riedel, 1975; Dedov, 
Mitov, 1998). [E] 

Aegopinella pura (Alder, 1830) - повсеместно до 2400 m (Дамянов, Лихарев, 1975). 
14. Oxychilus glaber (Rossmässler, 1838) - троглофил (Beron, 1994),  един често срещан  вид 

(Дамянов, Лихарев, 1975; Riedel, 1975). [N] 
Oxychilus inopinatus (Uličnỳ, 1887) - съобщен за Пирин без точно находище (Дамянов и 

Лихарев, 1975; Riedel, 1975). 
15. Oxychilus depressus (Sterki, 1880) - троглофил (Beron, 1994), намерен в Бъндеришката 

долина при х. “Бъндерица” на около 1900 m (Dedov, Mitov, 1998). [N] 
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) - съобщен за Пирин без точно находище (Дамянов, 

Лихарев, 1975). 
16. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) - троглоксен (Beron, 1994), повсеместно в страната 

без точно находище от Пирин (Дамянов, Лихарев, 1975). [N] 
17. Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) - троглоксен (Beron, 1994), съобщен за Пирин 

без точно находище (Дамянов, Лихарев, 1975). [N] 

Milacidae 
18. Tandonia kusceri (Wagner, 1931) - троглоксен (Beron, 1994), северните склонове при 

Банско, над Сандански и с. Рожен при Мелник (до 2000 m) (Wiktor, 1983). [N] 
19. Tandonia serbica (Wagner,1931) - балкански ендемит, известен от околностите на 

Банско, Гоце Делчев, с. Копривлен, с. Брезница, и поречието на р. Санданска Бистрица 
при с. Лиляново (до 1800 m) (Wiktor, 1983). [E] 
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20. Tandonia piriniana Wiktor, 1983 - пириски локален ендемит, намерен над с. Копривлен 
при Гоце делчев и над с. Рожен при Мелник (300-700 m) (Wiktor, 1983). [W] 

Limacidae 
Limax maximus Linnaeus, 1758 - долината на Санданска Бистрица над Сандански и при 

Попина лъка (400-1300 m) (Wiktor, 1983). 
21. Limax cinereoniger Wolf, 1803 - над Банско, х. “Вихрен”, х. “Дамяница”, х. “Беговица”, 

долината на Санданска Бистрица над Сандански, над Гоце Делчев при с. Брезница (от 
700 до 2500 m) проявява се и като троглоксен (Gueorguiev et Beron, 1962; Дамянов, 
Лихарев, 1975; Wiktor, 1983). [N] 

22. Limax macedonicus Hesse, 1928 - балкански ендемит, намерен над Банско в долината на 
р. Бъндерица и по склоновете на Вихрен, долината на р. Санданска Бистрица над с. 
Лиляново и Попила лъка, склоновете над Гоце Делчев и над Мелник (400-2000 m) 
(Дамянов и Лихарев, 1975; Wiktor, 1983). [E] 

23. Limax conemenosi Boettger, 1882 - балкански ендемит, установен над Сандански и 
Мелник (Wiktor, 1983). [E] 

24. Limax flavus Linnaeus, 1758 - преглациален реликт, намерен над Сандански (Wiktor, 
1983). [N] 

Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) - северните склонове над Банско, околностите на х. 
“Вихрен”, х. “Демяница”, около с. Брезница при Гоце Делчев, долината на р. Санданска 
Бистрица над Сандански и околностите на Мелник (500-1900 m) (Wiktor, 1983).  

25. Lehmannia brunneri (Wagner, 1931) - балкански ендемит, известен от долината на р. 
Санданска Бистрица, около Сандански, с. Лиляново и Попина лъка, вр. Каменица и 
склоновете над с. Брезница (400-2600 m) (Wiktor, 1983). [E] 

Deroceras sturanyi (Simroth, 1894) - намерен над Банско и Сандански (Wiktor, 1983). 
Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) - околностите на х. “Демяница”, х. 

“Беговица” и Попина лъка (1200-1700 m) (Wiktor, 1983). 
Deroceras turcicum (Simroth, 1894) - около х. “Бъндерица”, над х. “Демяница”, Попина 

лъка, с. Брезница и с. Копривлен при Гоце Делчев (Wiktor, 1983). 
26. Deroceras bureschi (Wagner, 1934) - балкански ендемит, известен от склоновете над с. 

Брезница при Гоце Делчев (Wiktor, 1983). [E] 

Helicidae 
27. Helicigona trizona rumelica (Rossmässler, 1838) - балкански ендемит, съобщен за 

околностите на Мелник (Дамянов и Лихарев, 1975; Körnig, 1983). [E] 
28. Helicigona haberhaueri (Sturany, 1897) - български ендемит, рядък вид, известен от 

долината на р. Бъндерица при х. “Бъндерица” и Байкушевата мура (1700-1900 m) 
(Дамянов и Лихарев, 1975; Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 1998). [W] 

29. Helicigona kattingeri (Kniper, 1941) - балкански ендемит, рядък вид, намерен около 
Мелник (Dedov, 1998). [W] 

30. Wladislawia polinskii (A. Wagner, 1927) - пирински локален ендемит, намерен по най-
високите карстови части на планината, над х. “Вихрен”, Казаните, върховете 
Каменитица, Баюви дупки, Вихрен, Синаница (2000-2914 m) (Wagner, 1927; Urbanski, 
1964; Hudek et Vašatko, 1971; Дамянов и Лихарев, 1975; Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 
1998). [W] 

31. Wladislawia sztolcmanii (Wagner, 1927) - пирински локален ендемит, намерен в Казаните 
и по върховете Баюви дупки и Вихрен (2100-2700 m) (Wagner, 1927; Jaeckel, 1957; 
Urbanski, 1964; Hudek et Vašatko, 1971; Дамянов и Лихарев, 1975; Körnig, 1983; Dedov, 
Mitov, 1998). [W] 

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) - навсякъде до 1500 m (Дамянов и Лихарев, 1975). 
32. Helix vulgaris Rossmässler, 1838 - преглациален реликт, намерен около Гоце Делчев и 

Сандански (Дамянов и Лихарев, 1975). [N] 
Helix lucorum Linnaeus, 1758 - навсякъде до 1200 m (Дамянов и Лихарев, 1975).  

33. Helix pomatia Linnaeus, 1758 - ESC, BC-III, HD-V, CORINE, установен почти навсякъде 
до 1900 m, между хижите “Бъндерица” и “Вихрен” (Дамянов и Лихарев, 1975). 
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34. Helix figulina Rossmässler, 1838 - преглациален реликт, известен от околностите на 
Мелник (Дамянов и Лихарев, 1975). [N] 

Bradybaenidae 
Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774) - над х. “Бъндерица” около 1770 m ; Dedov, Mitov, 

1998). 

Helicodontidae 
35. Lindholmiola girva pirinensis Jaeckel, 1954 - балкански субендемит, намерен в долината 

на р. Бъндерица между х. “Бъндерица” и х. “Вихрен” и около вр. Синаница (около 1900-
2000 m) (Дамянов и Лихарев, 1975; Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 1998). [E] 

Hygromiidae 
36. Trichia erjaveci Brusina, 1870 - балкански субендемит, съобщен без точно находище 

Dedov, 1996). [E] 
Xerolenta obvia (Menke, 1828) - повсеместно до 1800 m (Дамянов и Лихарев, 1975).  

37. Helicella macedonica Hesse, 1928 - балкански ендемит, намерен в долината на р. 
Бъндерица около х. “Бъндерица”, при Байкушевата мура, към х. “Вихрен” и по 
склоновете  вр. Вихрен (около 1800-2000 m) (Pinter, 1968; Дамянов и Лихарев, 1975; 
Körnig, 1983; Dedov, Mitov, 1998). [E] 

Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt, 1853) - всички райони на страната до 500 m (Дамянов и 
Лихарев, 1975). 

Perforatella incarnata (O. F. Müller, 1774) - Пирин до 1600 m (Дамянов и Лихарев, 1975). 
Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) - повсеместно в страната до 1000 m (Дамянов и 

Лихарев, 1975). 
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) - повсеместно в страната до 1500 m (Дамянов и 

Лихарев, 1975). 
 

BIVALVIA 

HETERODONTA 

Sphaeriidae 
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) - някои пирински езера (Вълканов, 1932; Ангелов, 

1976; Angelov, 2000). 
Pisidium casertanum (Poli, 1791) - Василашките езера (Ангелов, 1976; Angelov, 2000). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2/А 
Консервационно значими мекотели (Mollusca) от ПП “Пирин” 

 

№ Таксони IUCN Енде-
мити ESC 

Ре-
лик-
ти 

Ред- 
ки ЗЗП BC, 

HD 
Уяз-
вим Унищ. 

Про-
мяна 
хаби-
тати 

Кон-
серв. 
значи-
мост 

 GASTROPODA            
 Pomatiasidae            

1 Pomatias rivulare (Eichwald, 1829)      PG    1 0 1 N 
2 Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)    PG    1 0 1 N 
 Planorbidae            

3 Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)        3 1 3 N 
 Enidae            

4 Zebrina detrita inflata (Kobelt, 1877)  BK      1 0 1 E 
5 Chondrula macedonica (Wagner, 1915)  BK      1 0 1 E 
 Clausiliidae            

6 Macedonica marginata frivaldskiana (Rossmässler, 1839)  PLO      2 1 3 W 
7 Macedonica macedonica (Rossmässler, 1839)  BK      1 1 2 E 

8 Macedonica marthae Sajo, 1968  PLO      2 1 3 W 
9 Idyla castalia boschi Nordsieck, 1973  PLO      2 1 3 W 

1
0 Vestia ranojevici ranojevici (Pavlovič, 1912)  PLO      2 1 3 W 

11 Bulgarica thesalonica (Rossmässler, 1839)  BK      1 0 1 E 
 Zonitidae            

1
2 Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969  BK      1 0 1 E 

13 Vitrea sturanyi (Wagner, 1907)  BK      1 0 1 E 
1
4 Oxychilus glaber (Rossmässler, 1838)        1 0 1 N 

15 Oxychilus depressus (Sterki, 1880)        2 1 2 N 
16 Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)        1 0 1 N 
17 Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805)        1 0 1 N 
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 Milacidae            
18 Tandonia kusceri (Wagner, 1931)        1 0 1 N 
19 Tandonia serbica (Wagner,1931)  BK      1 0 1 E 
20 Tandonia piriniana Wiktor, 1983  PLO      1 1 3 W 

 Limacidae            
21 Limax cinereoniger Wolf, 1803        1 0 1 N 
22 Limax macedonicus Hesse, 1928  BK      1 0 2 E 
23 Limax conemenosi Boettger, 1882  BK      1 1 2 E 
24 Limax flavus Linnaeus, 1758    PGL    1 1 1 N 
25 Lehmannia brunneri (Wagner, 1931)  BK      1 1 1 E 
26 Deroceras bureschi (Wagner, 1934)  BK      1 1 2 E 

 Helicidae            
27 Helicigona trizona rumelica (Rossmässler, 1838)  BK      1 0 1 E 
28 Helicigona haberhaueri (Sturany, 1897)  BG      2 2 2 W 

2
9 Helicigona kattingeri (Kniper, 1941)  BK      1 0 1 E 

30 Wladislawia polinskii (A. Wagner, 1927)  PLO      1 1 2 W 
3
1 Wladislawia sztolcmanii (Wagner, 1927)  PLO      1 1 2 W 

32 Helix vulgaris Rossmässler, 1838    PGL    1 1 1 N 
33 Helix pomatia Linnaeus, 1758        1 3 1  
34 Helix figulina Rossmässler, 1838    PGL    1 1 1 N 

 Helicodontidae            
35 Lindholmiola girva pirinensis Jaeckel, 1954  BK      1 0 1 E 

 Hygromiidae            
36 Trichia erjaveci Brusina, 1870  BK      1 0 1 E 
37 Helicella macedonica Hesse, 1928  BK      1 0 1 E 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2/Б  
Консервационно значими мекотели (Mollusca) от НП “Пирин” 

 
 

Ендемити Реликти 
Таксон 

Бъл-
гар-
ско 
име 

Lo BG Bk Se PG G 

Чер-
вена 
кни-
га 

За-
щи-
те-
ни 

Зас-
тра-
ше-
ни 

B0NN BC IUCN HD 
E/ 

ECE 
1249 

CITES EMERALD 

GASTROPODA                  

Pomatiasidae                  
Pomatias rivulare (Eichwald, 1829)                   
Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)                  

Planorbidae                  
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)                  

Enidae                  
Zebrina detrita inflata (Kobelt, 1877)                  
Chondrula macedonica (Wagner, 1915)                  

Clausiliidae                  
Macedonica marginata frivaldskiana 

(Rossmässler, 1839)                  

Macedonica macedonica (Rossmässler, 
1839)                  

Macedonica marthae Sajo, 1968                  
Idyla castalia boschi Nordsieck, 1973                  
Vestia ranojevici ranojevici (Pavlovič, 1912)                  
Bulgarica thesalonica (Rossmässler, 1839)                  

Zonitidae                  
Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 
1969                  

Vitrea sturanyi (Wagner, 1907)                  
Oxychilus glaber (Rossmässler, 1838)                  

Oxychilus depressus (Sterki, 1880)                  
Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)                  
Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805)                  
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Milacidae                  
Tandonia kusceri (Wagner, 1931)                  
Tandonia serbica (Wagner,1931)                  
Tandonia piriniana Wiktor, 1983                  

Limacidae                  
Limax cinereoniger Wolf, 1803                  
Limax macedonicus Hesse, 1928                  
Limax conemenosi Boettger, 1882                  
Limax flavus Linnaeus, 1758                  
Lehmannia brunneri (Wagner, 1931)                  
Deroceras bureschi (Wagner, 1934)                  

Helicidae                  
Helicigona trizona rumelica (Rossmässler, 

1838)                  

Helicigona haberhaueri (Sturany, 1897)                  
Helicigona kattingeri (Kniper, 1941)                  

Wladislawia polinskii (A. Wagner, 1927)                  
Wladislawia sztolcmanii (Wagner, 1927)                  

Helix vulgaris Rossmässler, 1838                  
Helix pomatia Linnaeus, 1758                  
Helix figulina Rossmässler, 1838                  

Helicodontidae                  
Lindholmiola girva pirinensis Jaeckel, 1954                  

Hygromiidae                  
Trichia erjaveci Brusina, 1870                  
Helicella macedonica Hesse, 1928                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Разпространение на мекотелите в НП “Пирин” и Пирин 

 

Таксони Горски участъци 

GASTROPODA 
PROSOBRANCHIA 

MESOGASTROPODA 
 

Pomatiasidae  
1. Pomatias rivulare (Eichwald, 1829)   95, 103, извън парка 
2. Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) извън парка близо до границата 

Aciculidae  
Acicula similis (Reinhardt, 1880) 95, извън парка 

PULMONATA  
BASOMMATOPHORA  

Ellobiidae  
Carychium minimum O. F. Müller, 1774 извън парка 

Lymnaeidae  
Radix peregra (O. F. Müller, 1774) 1070, 1133, 1134, 1400 
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) 455, 1400 

Ancylidae  
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 125, 124, 397 

Planorbidae  
3. Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) извън парка близо до границата 

STYLOMMATOPHORA  
Cochlicopidae  

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) 148, 149, 397 
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) 126 

Pyramidulidae  
Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801) 73, 125, 126 

Vertiginidae  
Vertigo pussila O. F. Müller, 1774 95, извън парка 
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) 95 
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 371, 378, извън парка 
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) извън парка 
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1821) 126 

Pupilidae  
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 397, извън парка 

Orculidae  
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) 125, 126, извън парка 

Valloniidae  
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) 95, 371, 378 
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) 95, извън парка 
Acantinula aculeata (O. F. Müller, 1774) 103, 147, 380 

Enidae  
Ena obscura (O. F. Müller, 1774) 126 
Ena montana (Draparnaud, 1801) 54, 55, 66 

4. Zebrina detrita inflata (Kobelt, 1877) 121, 122, 126, 127, 128, 1063, 1065 
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Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) 124, 125, 126, 127, 128, 129 
Chondrula microtragus (Rossmässler, 1839) 96, 103, извън парка 
5. Chondrula macedonica (Wagner, 1915) извън парка 

Clausiliidae  
6. Macedonica marginata frivaldskiana 

(Rossmässler, 1839) 126 

7. Macedonica macedonica (Rossmässler, 1839) извън парка близо до границата 
8. Macedonica marthae Sajo, 1968 166, 168, 455, 1070, 

9. Idyla castalia boschi Nordsieck, 1973 103, 116, 125, 124, 185, 168, 1063, 1065 
Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 103, 121, 122, 124, 125 
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) 103, 185,  
Vestia riloensis (A. Wagner, 1915) без точно находище, до 1800 m 

10. Vestia ranojevici ranojevici (Pavlovič, 1912) 103, 130, 125, 126 
11. Bulgarica thesalonica (Rossmässler, 1839) извън парка близо до границата 

Succineidae  
Oxyloma elegans (Risso, 1826) 54, 55, 66 

Ferussacidae  
Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) без точно находище, до 1000 m 
Cecilioides jani (De Betta et Martinati, 1855) без точно находище, до 1000 m 

Arionidae  
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) 103, 121, 149, 168, 158, 375 
Arion silvaticus Lohmander, 1937 извън парка, до 1600 m 

Euconulidae  
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) без точно находище, до 1600 m 

Vitrinidae  
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) 1348, без находище, от 1700 до 2800 m 
Phenacolimax annularis (Studer, 1820) 116, 168, 1066, 1070, 1348 

Zonitidae  
12. Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969 125, 126, 1075 
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) без точно находище, до 1400 m 

13. Vitrea sturanyi (Wagner, 1907) 126 
Aegopinella pura (Alder, 1830) навсякъде до 2400 m 

14. Oxychilus glaber (Rossmässler, 1838) 1070, 1134 
Oxychilus inopinatus (Uličnỳ, 1887) без точно находище 

15. Oxychilus depressus (Sterki, 1880) 125, 125 
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) без точно находище 
16. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) 397, извън парка 
17. Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) извън парка, близо до границите 

Milacidae  
18. Tandonia kusceri (Wagner, 1931) 103, 136, 145, 149 и извън парка 
19. Tandonia serbica (Wagner,1931) 96, 148, 185 
20. Tandonia piriniana Wiktor, 1983 извън парка 

Limacidae  
Limax maximus Linnaeus, 1758 371, 378, 397 
21. Limax cinereoniger Wolf, 1803 158, 160, 167, 375, 376, 1070, 1400 
22. Limax macedonicus Hesse, 1928 116, 121, 126, 147, 149, 168, 185, 397 
23. Limax conemenosi Boettger, 1882 извън парка 
24. Limax flavus Linnaeus, 1758 извън парка 
Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) 103, 125, 173, 158, 160, 166 
25. Lehmannia brunneri (Wagner, 1931) 371, 378, 397, 1231, 1275 
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Deroceras sturanyi (Simroth, 1894) 103, 130, 136, 147, 148 
Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 

1882) 158, 160, 166, 167, 371, 375, 376, 378 

Deroceras turcicum (Simroth, 1894) 126, 160, 166, 371, 378, 397 
26. Deroceras bureschi (Wagner, 1934) извън парка 

Helicidae  
27. Helicigona trizona rumelica (Rossmässler, 1838) извън парка 
28. Helicigona haberhaueri (Sturany, 1897) 125, 126 

29. Helicigona kattingeri (Kniper, 1941) извън парка 
30. Wladislawia polinskii (A. Wagner, 1927) 73, 74, 116, 168, 455, 1348, 1063, 1066 

31. Wladislawia sztolcmanii (Wagner, 1927) 74, 116, 1064 
Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) без точно находище, до 1500 m 

32. Helix vulgaris Rossmässler, 1838 извън парка 
Helix lucorum Linnaeus, 1758 навсякъде, до 1300 m 
33. Helix pomatia Linnaeus, 1758 навсякъде, 124, 125, 126, 173, 1075 
34. Helix figulina Rossmässler, 1838 извън парка 

Bradybaenidae  
Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774) 125, 126 

Helicodontidae  
35. Lindholmiola girva pirinensis Jaeckel, 1954 124, 125, 126, 455, 1075  

Hygromiidae  
36. Trichia erjaveci Brusina, 1870 без точно находище 
Xerolenta obvia (Menke, 1828) навсякъде, до 1800 m 
37. Helicella macedonica Hesse, 1928 116, 125, 126, 168, 173, 1070, 1075 
Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt, 1853) извън парка 
Perforatella incarnata (O. F. Müller, 1774) без точно находище, до 1600 m 
Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) навсякъде, до 1000 m 
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) навсякъде, до 1500 m 

BIVALVIA  
HETERODONTA  

Sphaeriidae  
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) 1130, 1133, 1134, 1136, 1070 
Pisidium casertanum (Poli, 1791) 1119, 1130, 1133, 1134, 1136, 1400, 1070 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Находища на консервационно значимите мекотели в Пирин 
 

Находища и № на участъците № на видовете 

Банско, над - сев. склон до 1800 m  [95, 103, 130, 136, 145, 147, 148, 149, 185]  1, 9, 18, 19, 21 
Баюви дупки - вр. (2820 m) на главното било  [74, 75, 76] 30, 31 
“Беговица” - х. (1750 m) (“Каменица”) в долината на р. Беговица  [375, 376] 21 
Брезница - с. (737 m) близо до Гоце Делчев, изт. склон [извън парка] 2, 14, 19, 21 
с. Брезница, над - зап. от селото до 1400 m [извън парка] 14, 25, 26 
“Бъндерица” - х. (1810 m) в подножието на вр. Вихрен  [126] 4, 6, 15, 28 
Бъндерешка долина под х.“Бъндерица” (1700-1800 m)  [121, 122, 130] 4, 10, 22 
Бъндерешка долина сев. от х.“Бъндерица” (към 1900 m)  [127, 128, 129, 131] 4, 9, 15, 33 
Бъндеришка долина над х.“Бъндерица” (1800-1900 m)  [125, 126] 9, 10, 12, 33, 35 
Бъндеришка долина при Байкушевата мура (1850 m)  [126] 10, 13, 28, 33, 37 
Бъндеришка долина под х.“Вихрен” - 1900 m  [124, 125] 33, 35 
Бъндеришка долина при х.“Вихрен” - 1950 m  [125, 1075] 12, 33, 35, 37 
Василашки езера - 2100-2300 m  [1070, 1130, 1133, 1134, 1136] 14, 21 
Василашки циркус - 2100-2400 m  [1119, 1131, 1133, 1140, 1400] 14, 21 
“Вихрен” - х. (1950 m) в долината на р. Бъндерица  [173] 4, 21, 37 
Вихрен - вр. (2915 m) на главното било  [1066, 1348] 30, 31 
вр. Вихрен, склонове (2000-2500 m) - юг.изт. склон  [116, 168, 1070]  8, 9, 22, 30, 31, 37 
Големия казан -  циркус (2400m) сев.изт. от вр. Вихрен  [1065] 4, 30, 31 
Гоце Делчев, над - зап. от града до 1400 m  [извън парка] 19, 20, 21, 22, 32 
“Демяница” - х. (1895 m) в долината на р. Деманица  [158, 160, 166, 167] 21 
долината на р. Санданска Бистрица (700-1200 m)  [397] 16, 22 
западни склонове - от с Плоски до вр. Пирин  [извън парка] 5 
извори североизточно от Сандански  (500 m)  [извън парка] 16 
Казаните - циркуси (2200-2400 m) сев.изт. от вр. Вихрен  [1063, 1065] 4, 9, 30, 31 
Каменитица - вр. (2726 m) на главното било  [73, 1348] 30 
Каменица - вр. (2822 m) на Каменишкото било  [1231, 1275] 25 
Копривлен - с. юг.изт. от Гоце Делчев  [извън парка] 14, 19, 20 
Лиляново - с. (400-500 m) над Сандански  [извън парка] 19, 22, 25 
Малкия казан - циркус (2200 m) сев.изт. от вр. Вихрен  [1063, 1064] 4, 9, 30, 31 
Мелник околности - пътя за Роженски м-р (380-450 m)  [извън парка] 18, 27, 29, 34 
Мелник, над - сев.зап. от града до 1500 m  [извън парка] 16, 22, 23 
Попина лъка - мест. (1230 m) при х.”Сандански”  [371, 378, 397]  22, 25 
Разлог, над - юг.зап. от града до 1600 m  [54, 55, 66] 16 
Рожен - с. (356 m) изт. от Мелник  [извън парка] 17, 18, 20 
с. Рожен, над - сев. до 1600 m  [извън парка] 14, 20 
Сандански, над - долината на р. Бистрица до 700 m  [извън парка] 18, 19, 21, 23, 24 
Сандански, околности  - сев.изт. до 1000 m  [извън парка] 3, 18, 19, 25, 32 
Синаница - вр. (2516 m) на Синанишкото било  [455] 8, 30 
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вр. Синаница, околности - (2200 m) заслона и езерото  [455, 457] 30, 35 
югозападни склонове - от с. Рожен до с. Плоски  [извън парка] 11, 16 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Литература 
 
 
 
Ангелов, А. 1976. Ревизия на сем. Pisidiidae Gray, 1857 (Bivalvia - Pisidiidae) в България. - Год. СУ, 

кн. 1, Зоология, 69: 109-119л 
Вълканов, А. 1932. Бележки върху живота на нашите високопланински езера. - Тр. Бълг. прир.-изп. 

д-во, 15/16: 207-226. 
Вълканов, А. 1934. Принос към хидрофауната на България. С., Собств. изд., 37 с. 
Дамянов, С., И. Лихарев. 1975. Фауна на България (Сухоземни охлюви – Gastropoda terrestria). IV. 

С., БАН, 425 с.  
Дренски, П. 1947. Състав и разпространение на сладководните Mollusca в България. – Год. СУ “К. 

Охридски”, ФМФ, Кн. 3 (Естествена история), 43: 33-54. 
Angelov, A. 2000. Mollusca (Gastropoda et Bivalvia) aquae dulcis. – In: Catalogus faunae bulgaricae. 4. 

Sofia, Pensoft & Backhuys Publishers BV, 57 p. 
Beron, P., V. Guéorguiev. 1967. Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. II. Résultats des recherches 

biospéologiques de 1961 à 1965. - Bull. Inst. zool. mus., 24: 153-154. 
Beron, P. 1970. Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. III. Résultats des recherches biospéologiques 

de 1966 à 1970. - Int. J. Speleol., 4: 285-349. 
Beron, P. 1994. Résultats des recherhes biospéléologiques en Bulgarie de 1971 à 1994 et liste des 

animaux cavernicoles bulgares. – Tranteeva, 1, Fédération bulgare de spéléologie, Sofia, 137 p. 
Boeters, H., E. Gittenberger, P. Subai (1989). Die Aciculidae (Mollusca: Gastropoda, Prosobranchia). – 

Zool. vorh., 252: 1- 234. 
Dedov, K. 1998. Annotated check-list of the Bulgarian terrestrial snails (Mollusca, Gastropoda). – Linzer 

biol. Beitr., 30 (2): 745-765. 
Dedov, I., P. Mitov. 1998. Species composition of the terrestrial snails (Mollusca: Gastropoda) from 

coniferous and alpine areas of the Norten Pirin Mountains, Bulgaria. - Hist. nat. bulg., 9: 19-26. 
Hudec, Y, J. Vašatko. 1971. Betrag zur Molluskenfauna Bulgariens. - Acta Sc. Nat. Brno, 5 (2): 1-38. 
Hudec, Y, J. Vašatko. 1973. Zur Kenntnis der Molluskenfauna Bulgariens. - Acta Sc. Nat. Brno, 7 (9): 1-

33. 
Jaeckel, S. 1954. Zur Systematik und Faunistik der Mollusken der nördlichen Balkanhalbinsel. - Mitt. 

Zool. Mus. Berlin, 30: 54-95. 
Körnig, G. 1983. Beitrag zur Ökologie und Zoogeographie bulgarischer Landgastropoden. – Malak. Abh. 

Mus. Tierk. Dresden, 9, No 5: 31-52. 
Nordsieck, H. 1973. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien. XIII. Neue Balkan-formen der 

Mentissoideinae und Baleinae (mit taxonomischer Revision der zugehörigen Gruppen). - Arch. 
Moll., 103 (4-6): 179-208. 

Nordsieck, H. 1974. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien. XV. Neue Clausilien der Balkan-
Halbinsel (mit taxonomischer Revision einiger Gruppen der Alopinae und Baleinae). - Archiv. 
Moll., 104 (4-6): 123-170. 

Petrbok, J. 1941. Posttertiaria nonmarina mollusca bulgarica. – Věst. Kral. Čes. Spol. Nauk, Tř. mat.-prir., 
1-39. 

Petrbok, J. 1948. A Contribution to the Knowiedge of the Post-Tertiary Molluscs of Bulgaria. – Sborn. 
Nar. Mus. Praha, 4 B (3): 1-28. 

Riedel, A. 1957. Materialien zur Kentnis der paläarktischen Zonitidae (Gastropoda). I. – Ann. zool., XVI, 
No 19: 325-332. 

Riedel, A. 1967. Daudebardiidae (Gastropoda, Zonitidae) Bulgariens. – Ann. zool., 24, No 8: 463-483. 
Riedel, A. 1975. Die Zonitiden-Fauna Bulgariens (Gastropoda), ihre Herkunft und Verbreitung. – Fragm. 

faun., 20, No 11: 157-177. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 

Riedel, A. 1978. Kritische Bemerkungen und Ergänzungen zur Kenntnis der Subfamilie Daudebardiinae 
(Gastropoda, Zonitidae) mit verzeichnis aller akzeptierten Arten. – Ann. zool., 34, No 8: 139-
204. 

Riedel, A., J. Urbański. 1964. Systematische Stellung und Angaben über das Vorkommen von Praegopis 
(Balkanodiscus subgen. n.) frivaldskyanus (Rossmaessler, 1842) (Gastropoda, Zonitidae). - 
Ann. zool., 22: 69-79. 

Urbański, J. 1964. Beiträge zur Kenntnis balkanischer Stylommatophoren. - Bul. Soc. Amis Sci. Lett. 
Poznan, Ser. D, 8: 19-56. 

Urbański, J. 1969. Bemerkenswerte balkanische Stylommatophoren. – Bul. Soc. Amis Sci. Lett. Poznan, 
Ser. D, 9: 225-261. 

Urbański, J. 1977. Bemerkenswerte Clausiliiden (Mol., Pulm.) der nördlichen Balkan-Halbinsel. – Bul. 
Soc. Amis Sci. Lett. Poznan, Ser. D, 17: 235-251. 

Urbański, J. 1978. Bemerkungen über balkanischen Helicigonen (Gastrop., Pulm.). - Bul. Sci. Lettr., 
Poznan, Ser. D, 18: 139-149. 

Wagner, A. 1927. Studien zur Molluskenfauna der Balkanhalbinsel mit besonderer Berücksichtigung 
Bulgariens und Traziens, nebst monographischer Bearbeitung einzelner Grippen. – Ann. zool. 
Mus. Polon.., VI, 4: 263-399. 

Wagner, J. 1934. Über einige von Herrn Dr. B. Rensch in der bulgarischen Gebirgen gesammelte 
Nacktschnecken. - Mitt. Konigl. Naturwiss. Inst. Sofia, 7: 88-90. 

Wiktor, A. 1983. The slugs of Bulgaria (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae - Gastropoda, 
Stylommatophora). – Ann. zool., 37, No 3: 71-206. 

Wiktor, A. 1987. Milacidae (Gastropoda, Pulmonata) - systematic monograph. - Ann. zool., 41: 153-319. 
Wiktor, A. 1997. Endemism of slugs within the Balkan Peninsula and adjacent island (Gastropoda: 

Pulmonata: Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae). - Genus, 8: 205-221. 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Хабитати на мекотелите на Пирин 
 
 
 

№ Типове хабитати 
3 - много видове,  2 - обикновени видове, 1 - малко видове Присъствие 

1.  Постоянни сладководни водоеми, езера 2 

2.  Временни сладководни “водоеми” 1 

3.  Реки, потоци и извори 1 

4.  Ацидофилни психрофитни треви (Алпийски пояс) 1 

5.  Калцифилни криофитни треви (Алпийски пояс)  3 

6.  Тревисти съобщества на сухи варовити терени 2 

7.  Сухотревни съобщества на силикатни терени 1 

8.  Тревни (високотревни) съобщества на влажни терени   2 

9.  Мезофилни тревни съобщества 1 

10.  Хвойнови съобщества върху варовити терени 2 

11.  Хвойнови съобщества върху силикатни терени 1 

12.  Клекови съобщества върху варовити терени 3 

13.  Клекови съобщества върху силикатни терени 1 

14.  Черномурови гори   3 

15.  Бяломурови гори 1 

16.  Смърчови гори 1 

17.  Букови гори 2 

18.  Крайречни гори 1 

19.  Каменни реки, морета, сипеи и лавинни конуси (варовикови) 3 

20.  Каменни реки, морета, сипеи и лавинни конуси (силикатни) 1 

21.  Варовикови скали с растителност 3 

22.  Голи варовикови скали 2 

23.  Силикатни скали с растителност 1 

24.  Пещери, изоставени галерии  1 

25.  Изоставени земи, рудерални съобщества 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Заплахи за мекотелите на Пирин 
 

Фактори: 
 - отрицателно действащи,      - положително действащи 

Влияние 

Влошаване качествата и разрушаване на местообитанията  
изсичане на дървесната растителност  
фрагментация на местообитанията  
горски пожари  
палене на стърнища  
палене на крайбрежна растителност  
залесяване с нетрадиционни видове  
усвояване на терени за строителство на сгради и съоръжения  
строеж на пътища, далекопроводи, прокарване на подземни кабели  
застрояване на бреговете на водоемите  
разработване на рудници и кариери  
каптиране на извори  
коригиране на речни корита  
добив на инертни материали  
иманярство и разрушаване на пещери  
ловене на риба с бомби  
интензивно пашуване на домашни животни   
Пряко унищожаване  
незаконен отстрел  
незаконен риболов  
неволно убиване на екземпляри (по пътища и др.)  
събиране на екземпляри за храна  
колекционерство   
събиране на растения и гъби  
залагане на капани и примки  
залагане на приспиващи и отровни примамки  
изземване на яйца и малки  
скитащи кучета и котки  
безпокойство през размножителния период  
Замърсяване  
замърсяване на въздуха   
замърсяване на водите  
замърсяване на почвите  
друго замърсяване  
Екологични фактори  
интродукция на чуждестранни и нетипични видове и породи  
конкуренция с други видове  
намаляване на хранителната база  
болести и паразити  
ниски възможности за разпространение и колонизация  
висока смъртност на млади екземпляри  
Косвени заплахи за биоразнообразието  
липса на мониторинг  
липса на ефективна система за прилагане на природозащитното законодателство  
обезлюдяване на населените места  
намаляване на домашните животни  
неконтролирано развитие на туризъм  
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Списък на консервационно значимите таксони от Invertebrata в НП Пирин. 
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Ендемити Реликти 
Таксон Бълг. 

име Лок. 
енд. 

Бъл. 
енд. 

Балк 
енд. 

Суб. 
енд. Прегл. Глац. 

Чер-
вена 
книга

Защи-
тени 

Застра
шени BONN BC IUCN HD E/ ECE 

1249 CITES EME-
RALD 

                  

Arachnida: Araneae - Паяци                  

Atipus piceus (Sulzer, 1776)        +          

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)        +          

Segestria senoculata (Linne, 1758)       + +          

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)        +          

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)        +          

Harpactea lepida (C.L. Koch, 1838)        +          

Ero furcata (Vitters, 1789)        +          

Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789)        +     +     

Achaearanea ohlerti (Thorell, 1870)       +           

Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)        +          

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)        +          

Episinus truncatus Latreille, 1809        +          

Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)        +          

Robertus mediterraneus Eskov, 1987        +          

Theridion betteni Wiehle, 1960       + +          

Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767)        +          

Theridion nigrovariegatum Simon, 1873        +          

Theridion petraeum L. Koch, 1872       + +          

Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)        +          

Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931)   +   +  +          

Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869)       + +          

Araeoncus clivifrons Deltvshev, 1987   +    + +          

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)        +          

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)       + +          

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)        +          

Bolyphantes alticeps (Sundewall, 1832)       + +          

Bolyphantes luteotus (Blackwall, 1833)       +           

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)        +          
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Centromerus lakatnikensis Drensky, 1931      +  +          

Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983   +     +          

Cineta gradata (Simon, 1881)       + +          

Diplocephalus altimontanus Deltshev, 1983  +     + +          

Diplocephalus foraminifer (O.P.-Cambridge, 1875)       +           

Drapestisca socialis (Sundewall, 1832)       + +          

Drepanotylus pirinicus Deltshev, 1992  +     + +          

Entelecara media Kulczynski, 1887       + +          

Erigone pirini Deltshev, 1983   +    +           

Evansia merens O.P.-Cambridge, 1900        +          

Gonatium orientale Fage, 1931     +   +          

Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)        +          

Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853)       + +          

Lepthyphantes centromeroides Kulczynski, 1914    +  +            

Lepthyphantes improbulus Simon, 1929       + +          

Lepthyphantes lithoclasicolus Deltshev, 1983   +    + +          

Lepthyphantes mansuetus (Thorell, 1875)        +          

Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841)        +          

Lepthyphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871)        +          

Lepthyphantes pinicola Simon, 1884       + +          

Lepthyphantes pulcher (Kulczynski, 1881)        +          

Lepthyphantes quadrimaculatus Kulczynski, 1898        +          

Lepthyphantes rectilamellus Deltshev, 1988   +               

Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890        +          

Maso gallicus Simon, 1894       + +          

Mecynargus paetulus (O.P.-Cambridge, 1875)       + +          

Megalepthyphantes collinus (C.L.Koch, 1872)        +          

Meioneta fuscipalpis (C.L. Koch, 1836)        +          

Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985   +     +          

Microtenonyx subitanea (O.P.-Cambridge, 1875)      +  +          

Oedothorax gibbifer (Kulczynski, 1882)        +          

Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879)        +          

Pelecopsis elongata (Wider, 1834)       +           
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Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)       + +          

Porrhomma convexum (Westring, 1861)      +  +          

Sintula retroversus (O.P.-Cambridge, 1875)      +  +          

Stemonyphantes lineatus (Linne, 1757)       +           

Tapinopa longidens (Wider, 1834)       + +          

Tiso vagans (Blackwall, 1834)       +           

Walckenaeria capito (Westring, 1861)        +          

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)        +          

Aculepeira talishia (Zawadski, 1902)      +  +       +   

Araneus angulatus Clerck, 1757       + +          

Araneus circe (Audouin, 1825)        +          

Araniella alpica (L. Koch, 1869)       +           

Cyclosa sierae Simon, 1870        +          

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)        +          

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)        +          

Alopecosa pentheri (Nosek, 1905)      +  +          

Arctosa maculata (Hahn, 1822)        +          

Pardosa drenskii Buchar, 1968   +     +          

Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870)        +          

Pardosa incerta Nosek, 1905      +  +       +   

Pardosa morosa (L. Koch, 1870)       +           

Pardosa nigra (C.L. Koch, 1834)       + +          

Pardosa palustris (Linne, 1758)       + +          

Pirata hygrophilus (Thorell, 1872)        +          

Pirata latitans (Blackwall, 1841)        +          

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)       + +          

Coelotes jurinitschi (Drensky, 1915)    +              

Coelotes karlinskii Kulczynski, 1906     +             

Coelotes kulczynskii (Drensky, 1915)    +              

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868       +           

Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)        +          

Mastigusa macrophtalma (Kulczynski, 1897)        +          

Tegenaria campestris C.L.Koch, 1834       +           
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Tegenaria montana Deltshev, 1993  +     + +          

Textrix denticulata (Oliver, 1789)        +          

Antistea elegans (Blackwall, 1841)        +          

Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)   +    +           

Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)        +          

Dictyna pusilla Thorell, 1856        +          

Calobius balcanicus (Drensky, 1940)   +     +          

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1831)        +          

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)        +          

Agroeca cuprea Menge, 1873)        +          

Cheiracanthium macedonicum Drensky, 1921  +      +          

Cheiracanthium mildei (L. Koch, 1864)        +          

Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)        +          

Clubiona alpicola Kulczynski, 1882       + +          

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)        +          

Clubiona saxatilis L. Koch, 1844        +          

Zodarion morosum Denis, 1935        +          

Zodarion pirini Drеnsky, 1921   +               

Gnaphosa luciphuga (Walckenaer, 1802)        +          

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)       +           

Micaria aenea Thorell, 1871        +          

Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839)        +          

Poecilochroa conspicna (L. Koch, 1866)        +          

Scotophaeus quadripunctatus (Linne, 1758)        +          

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)        +          

Zelotes hermani (Chyzer, 1897)        +          

Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)        +          

Zelotes pr. olympi (Kulczynski, 1903)        +          

Philodromus vagulus Simon, 1875        +          

Thanatus lineatipes Simon, 1870        +          

Herieus graminicola (Doleschall, 1802)        +          

Herieus mellottei Simon, 1886        +          

Misomenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)        +          
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Ozyptila blackwalli Simon, 1875        +          

Tmarus piger (Walckenaer, 1802)        +          

Xysticus bonneti Denis, 1937       + +          

Xysticus gallicus Simon, 1875        +          

Xysticus macedonicus Silhavi, 1944    +    +          

Xysticus ninni Thorell, 1872        +          

Dendriphantes rudis (Sundevall, 1833)        +          

Euophrys petrensis L. Koch, 1837        +          

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)        +          

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)        +          

Salticus scenicus (Clerck, 1757)        +          

Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)        +          
                  
Myriapoda                  
Lithobius (L.) borisi Verhoeff, 1928    +   + +          
Lithobius (L.) lakatnicensis Verhoeff, 1926    +  +  +          
Lithobius (S.) beroni Negrea, 1965    +              
Geophilus flavus (De Geer, 1778)        +          
Clinopodes polytrichus (Attems, 1903)    +              
Clinopodes trebevicensis (Verhoeff, 1898)    +    +          
Pachymerium flavum Folkmanova, 1949        +          
Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846)        +          
Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928)    +              
Glomeris (E.) balcanica Verhoeff, 1906    +              
Polydesmus (P.) herzogowinensis Verhoeff, 1897    +              
Polydesmus (P.) zonkovi Verhoeff, 1937   +     +          
Mastigophorophyllon bulgaricum pirinicum  

Gulička, 1967
 +     + +          

Leptoiulus (O.) borisi Verhoeff, 1926   +               
Xestoiulus pirinicus (Gulička, 1967)  +     + +          
Brachyiulus apfelbecki Verhoeff, 1898    +              
Brachyiulus lusitanus Verhoeff, 1898    +              
Megaphyllum hercules (Verhoeff, 1901)    +              
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Megaphyllum rhodopinum (Verhoeff, 1928)     +              
Pachyiulus (P.) cattarensis (Latzel, 1884)    +              
Apfelbeckiella trnowensis (Verhoeff, 1928)   +     +          
                  
Insecta: BLATTARIA -                   
Phyllodromica pallida  
(Brunner von Wattenwyl, 1882) 

       +          

                  
Insecta: ORTHOPTERA -                  
Isophya brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878   +     +          
Isophya bureschi Peshev, 1959    +              
Isophya modestior modestior 

Brunner von Wattenwyl, 1882
 +                

Isophya kisi Peshev, 1981    +    +          
Ancistrura nigrovittata  

(Brunner von Wattenwyl, 1878)
                 

Poecilimon ornatus (Schmidt, 1849)  +      +          
Poecilimon harzi Peshev, 1980  +                
Poecilimon mistshenkoi mistshenkoi Peshev, 1980    +              
Poecilimon zwicki Ramme, 1939    +              
Poecilimon orbelicus Pančić, 1883                  
Tettigonia cantans (Füssli, 1775)        +          
Metrioptera bicolor (Philippi, 1830)    +    +          
Metrioptera arnoldi Ramme, 1933    +              
Metrioptera oblongicollis  

Brunner von Wattenwyl, 1882
   +              

Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908   +               
Pholidoptera aptera bulgarica Mařan, 1953  +                
Pholidoptera buresi Mařan, 1957        +          
Pholidoptera frivaldskyi (Herman, 1871)        +          
Pholidoptera fallax (Fischer, 1853)        +          
Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882      +            
Bohemanella frigida (Boheman, 1846)       +           
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)        +          
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856)        +          
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Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)       +           
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)        +          
Aeropedellus variegatus  

(Fischer de Waldheim, 1846)
      +           

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)        +          

                  
Plecoptera                  
Brachyptera bulgarica    +    +          
Nemoura braaschi     +              
Nemoura bulgarica   +               
Nemoura pirinensis   +               
Protonemura mattheyi    +              
Protonemura tarda   +     +          
Leuctra joosti   +     +          
Leuctra kumanskii  +                
Leuctra marani   +               
Leuctra pseudohippopus    +              
Arcynopteryx compacta       + +          
Isoperla submontana    +    +          
Chloroperla kozarovi    +    +          
Chloroperla rusevi    +    +          

                  

Insecta: Heteroptera - Полутвърдокрили насекоми                  
Acalypta fmitima (Puton)                  

Acompocoris alpinus Reuter, 1875                  

Aelia klugi Hahn, 1833                  

Aelia sibirica Reuter, 1886                  

Alloenotus egregius Fieber, 1864        +          

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)                  

Aradus frigidus Kiritshenko, 1913        +          

Atractotomus magnicomis (Fallen, 1807)                  

Bryocoris pteridis (Fallen, 1807)                  

Calocoris affmis (Herrich-Schaffer,1835)                  

Calocoris alpestris (Meyer-Dur, 1843)                  
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Calocoris sexguttatus (Fabricius, 1776)                  

Camptozygum aequalis (Vuillefroy, 1789)                  

Canthophorus impressus (Horvath, 1881)                  

Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852)                  

Carpocoris purpureipennis (De geer, 1773)                  

Chlamydatus pulicarius (Fallen, 1807)                  

Compsidolon (Apsinthophylus) balcanicum Josifov, 1993  +                

Coriomeris scabricomis (Panzer, 1809)                  

Cremnocephalus alpestris Wagner, 1942                  

Derephysia foliacea (Fallen, 1807)                  

Dichrooscytus valesianus Fieber 1861                  

Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870)                  

Dicyphus digitalis Josifov, 1958   +               

Dicyphus pallidus Josifov, 1958                  

Dimorphocoris fuscus Joakimoff, 1909   +               

Elasmucha fieberi (Jakovleff, 1864)        +          

Eurygaster dilaticollis Dohm, 1860                  

Globiceps dispar (Boheman, 1852)                  

Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)                  

Heterocordylus cytisi Josifov, 1958                  
Lygus wagneri Remane, 1955                  

Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)                  

Mecomma ambulans montanus Josifov, 1969   +               

Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)                  

Monalocoris filicis (Linne, 1758)                  

Montanorthops foreli (Fieber, 1885)                  

Montanorthops montanus (Schilling, 1837)                  

Dolichonabis limbatus (Dahlbom, 1851)                  

Nabicula flavomarginata (Scholtz, 1847)                  

Nabis brevis (Dahlbom, 1854)                  

Nabis rugosus (Linnaeus, 1958)                  

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)                  

Nysius thymi (Wolff, 1804)                  

Orthonotus pseudoponticus Josifov, 1964    +              

Orthops basalis (Costa, 1852)                  
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Orthotylus (Neopachylops) virescens 
 (Douglas & Scott, 1865)

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (Kirschbaum, 1856)                  

Orthotylus obscurus Reuter, 1875                  

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)                  

Phoenicocoris modestus (Meyer-Dur, 1843)        +          

Phoenicocoris obscurellus (Fallen, 1829)                  

Phytocoris pini Kirschbaum, 1856                  

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)                  

Pinalitus rubricatus (Fallen, 1807)                  

Pitedia jumperina (Linnaeus, 1758)                  

Placochilus seladonicus (Fallen, 1807)                  

Psallus betuleti montanus Josifov, 1973                  

Rhinocoris annulatus (Linnaeus, 1758)                  

Salda littoralis (Linnaeus, 1758)        +          

Saldula orthochila (Fieber, 1859)                  

Sciocoris microphthalmus Flor, 1860                  

Sigara (Arctocorisa) carinata (C. Sahlberg, 1819)        +          

Sigara (Arctocorisa) germari (Fieber, 1848)        +          

Stictopleurus crassicomis (Linnaeus, 1758)                  

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)                  

Trapezonotus desertus Seidenstuecker, 1951                  

Troilus luridus (Fabricius, 1775)                  

Ulmicola spinipes (Fallen, 1807)                  

Velia saulii serbica Tam.    +              
                  
Insecta: Coleoptera - Твърдокрили насекоми                  
Leistus (Pogonophorus) parvicollis Chaudoir, 1869        +          
Nebria (Eunebria) jockischi nigricornis Villa, 1833       +           
Nebria (Boreonebria) rufescens (Strom, 1768)       +           

Nebria (Alpaeus) rhilensis Frivaldszky, 1879   +               

Nebria (Alpaeus) hybrida pirinensis Horvatovich, 1973  +                

Carabus (Megodontus) violaceus azurescens Dejean, 1826    +              

*Carabus (Megodontus) violaceus dryas Gisti, 1857    +              

Carabus (Procerus) gigas gigas (Creutzer, 1799)    +              

Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten, 1881    +              
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Trechus (Trechus) gulickai Lobi, 1967  +                

Trechus (Trechus) demircapicus Moravec, 1986  +                

Trechus (Trechus) rhodopeius Jeannel, 1921   +               

Trechus (Trechus) pirinicus Pawlowski, 1972  +                

*Trechus (Trechus) bohemorum Pawlowski, 1973   +     +          

Asaphidion caraboides balcanicus Netolitzky, 1918    +              

Bembidion (Testedium) bipunctatum nivaletieer, 1841       +           

Bembidion (Synechostictus) stomoides Dejean, 1831        +          
Bembidion (Bembidionetolitzkya) rhodopense  

Apfelbeck, 1902
  

 
 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Bembidion (Peryphanes) grandipenne Schaum, 1862        +          

*Bembidion (Ocyturanes) signatipenne Duval, 1852        +          
Bembidion (Peryphus) subcostatumjavurkovae  

Fassati, 1944
  

 
 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Bembidion (Testediolum) glaciate Heer, 1840       +           

Xenion ignitum (Kraatz, 1875)    +  +            
Pterostichus (Bothriopterus) quadrifoveolatus  

Letzner, 1852
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 +     
 

 
 

  
 

  

Pterostichus (Aphaon) rhilensis kourili Maran, 1933  +                
Tapinopterus (Tapinopterus) balcanicus balcanicus  

Ganglbauer, 1892
  +               

Molops dilatatus dilatatus Chaudoir, 1868    +              

Molops rhodopensis rhodopensis Apfelbeck, 1904   +               
Molops rhodopensis kourili Maran, 1942  +                
Molops alpestris rhilensis Apfelbeck, 1904   +               

Molops rufipes belasicensis Mlynar, 1977   +               

*Calathus (Calathus) ellipticus Reitter, 1889    +    +          

Calathus (Neocalathus) metallicus aeneus Putzeys, 1873    +              

Laemostenus (Actenipus) plasoni plasoni (Reitter, 1885)   +               

Amara (Amara) morio nivium Tschitscherine, 1900       +           

Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812)       +           

Amara (Celia) messae Baliani, 1924       +           

Amara (Paracelia) quenseli (Schonherr, 1806)       +           

*Zabrus (Pelor) incrassatus tuleschkovi Maran, 1933   +               

Zabrus (Pelor) rhodopensis Apfelbeck, 1904    +              

Harpalus (Harpalus) progrediens Schauberger, 1922        +          

Dromius (Dromius) fenestratus (Fabricius, 1794)        +          



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 

Ендемити Реликти 
Таксон Бълг. 

име Лок. 
енд. 

Бъл. 
енд. 

Балк 
енд. 

Суб. 
енд. Прегл. Глац. 

Чер-
вена 
книга

Защи-
тени 

Застра
шени BONN BC IUCN HD E/ ECE 

1249 CITES EME-
RALD 

Microlestes seladon Holdhaus, 1912        +          

Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785)        +          

Hydroporus (Hydroporus) nigrita (Fabricius, 1792)       +           

Hydroporus (Hydroporus) nivalis Heer, 1839       +           

Hydroporus (Hydroporus) tartaricus Leconte, 1850       +           

Hydroporus (Sternoporus) longulus Mulsant, 1860       + +          

Oreodytes davisi (Curtis, 1831)       +           
Nebrioporus (Zimmermannius) griseostriatus  

(De Geer, 1774)
  

 
 
 

 
 

 
  +  

 
    

 
 
 

  
 

  

Agabus (Dichonectes) balcanicus Hlisnikovsky, 1954   +               

Agabus (Gaurodytes) solieri Aube, 1836       +           
*Hydrochus carinatus Germar, 1824        +          
Helophorus (Atracthelophorus) glacialis  

A & GB Villa, 1833
  

 
 
 

 
 

 
  +  

 
    

 
 
 

  
 

  

*Saprinus (Saprinus) algerinus (Paykull, 1811)        +          

*Saprinus (Saprinus) stussineri Reitter, 1909        +          

*Onthophilus qffinis Redtenbacher, 1849        +          

Catops pirinensis Zerche, 1992  +                

Omalium bulgaricum Zerche, 1988   +               

Olophrum leonhardi Scheerpeltz, 1929   +               

Deliphrosoma fratellum (Rottenbacher, 1874)    +              

Deliphrosoma pirinense Zerche, 1991  +                

Deliphrosoma prolongation australe Zerche, 1998  +                

Lesteva albanica Bemhauer, 1936    +              

Psephidonus montenegrinus (Berhauer, 1941) (bona sp ?)    +              

Psephidonus nigrita (PWJ Müller, 1821)  +      +          

Ophthalmoniphetodes gracilis Zerche, 1990  +                

Ophthalmoniphetodes heidemariae Zerche, 1990  +                

Ophthalmoniphetodes longicornis Zerche, 1990  +                

Ophthalmoniphetodes macrocephalus Zerche, 1990  +                

Philonthus (Philonthus) frigidus vitoshensis Coiffait, 1974    +              

Quedius (Raphirus) boopoides Munster, 1922        +          

*Atheta fuscicolor G Benick, 1943    +              

*Atheta palata G Benick, 1970    +              

Acrotona scintillans Scheerpelz, 1937   +               

Aleochara gridellii Bemhauer, 1936    +              
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Dicentrius balcanicus pirinensis Besuchet, 1999   +               

Dicentrius discrepans Besuchet, 1999  +                

Dicentrius fodori Besuchet, 1999    +              

Dicentrius zerchei Besuchet, 1999   +               

Thorectes punctulatus punctulatus Jekel, 1865    +              

*Sphenoptera (Deudora) buresi Obenberger, 1932    +              

*Sphenoptera (Chilostetha) sceptrifera Obenberger, 1949    +              
*Anthaxia (Anthaxia) thalassophila pseudokervillei 
Ni h i 1990

   +              

*Anthaxia (Melanthaxia) thessalica Brandl, 1981    +              

*Chrysobothris leonhardi Obenberger, 1916    +              

*Agrilus aurichalceus calciola Obenberger, 1916    +              

Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792)       +           

*Athous (Athous) mutilatus Rosenhauer, 1847        +          

Athous (Anathrotus) hilfi Reitter, 1912   +               

Athous (Haplathous) montilicornis Schwarz, 1897    +              

Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781) sl       +           

Ctenicera schneebergi (Roubal, 1932)   +               

Cantharis bulgarica Svihia, 1983   +               

Dermestes aurichalceus Küster, 1846        +          

*Tentyria rotundata angulata Brulle, 1832        +          

Laena heydeni Weise, 1880    +              

*Gylindronotus (Heloponotus) nigropiceus Kiinstler, 1850    +    +          

*Saphanus ganglbaueri Brancsik, 1886    +              
Oreina (Chrysochloa) speciosissima drenskii  

(Gruev, 1974)
  

 
 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Oreina (Virgulatorina) virgulata ljubetensis  
(Apfelbeck, 1912)

  
 

 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Gonioctena (Goniomena) pallida reticulata  
(Bechyne, 1947)

  
 

 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Longitarsus behnei Gruev & Arnold, 1989  +                

*Tropideres albirostris (Herbst, 1783)        +          

*Apion (Exapion) hilfi Wagner, 1912    +              

*Apion (Omphalapion) rhodopensis Angelov, 1962    +              

*Apion (?) samarense Faust, 1891        +          

Otiorrhynchus (Otiorrhynchus) bohemanni Stierlin, 1877   +               

Otiorrhynchus (Otiorrhynchus) hospitus Reitter, 1912    +              

Otiorrhynchus (Otiorrhynchus) pirinus Angelov, 1974  +                
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*Otiorrhynchus (Otiorrhynchus) raucus silvicola 
 Mazur, 1993

  
 

 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Otiorrhynchus (Dorymerus) biformatus Mazur, 1993  +                

Otiorrhynchus (Dorymerus) bosnicus Stierlin, 1888    +              
Otiorrhynchus (Dorymerus) demirkapensis Apfelbeck, 
1899

   +              

Otiorrhynchus (Dorymerus) endrodii Angelov, 1964  +                

Otiorrhynchus (Dorymerus) joakimoffi Apfelbeck, 1932   +               

*Otiorrhynchus (Toumieria) albidus Stierlin, 1861    +              

*0tiorrhynchus (Toumieria) juglandis Apfelbeck, 1896    +              

Otiorrhynchus (Toumieria) merkli Stierlin, 1880    +              

Otiorrhynchus (Toumieria) serdicanus Apfelbeck, 1922   +               
Otiorrhynchus (Arammichus) cirrhorhynchoides hospes 
A f lb k 1932

 +                

Otiorrhynchus (Arammichus) parreyssi Stierlin, 1861   +               

*Phyllobius aetolicus Apfelbeck, 1915    +              

*Phyllobius pinicola Kiesenwetter, 1864    +              

Omias taygetanus Purkyne, 1949    +              

Trachyphloeus bosnicus Apfelbeck, 1899    +              
Trachyphloeus suomalaineni Petryszak, 1990   +               
*Polydrusus (Eudipnus) sciaphiliformis Apfelbeck, 1899    +              

Tropiphorus caesius Frivaldszky, 1879                  

*Larinus centaureae (Olivier, 1808)    +    +          

*Trachysoma alpinum Penecke, 1894        +          

*Curculio rubidus (Gyllenhal, 1836)        +          

Plinthus sturmi bulgaricus Meregalli, 1985   +               

Alophus rhodopensis Reitter, 1912   +               

*Hypera (Phytonomus) striata (Boheman, 1834)        +          

*Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837)        +          

*Nanophyes annulatus (Agar, 1830)        +          

Cionus griseopubens Wingelmuller, 1914    +              

Pityophthorus lichtensteini (Ratzeburg, 1837)        +          

                  
Insecta: RAPHIDIOPTERA                  
Ornatoraphidia flavilabris (Costa, 1855)        +          
                  
Insecta: NEUROPTERA                  
Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839)        +          
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Hemerobius marginatus Stephens, 1836        +          
Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933)       + +          
Wesmaelius malladai (Navás, 1925)       +           
Wesmaelius tjederi (Kimmins, 1963)       + +          
Aleuropteryx loewii Klapálek, 1894        +          

                  
Trichoptera                  
Rhyacophila loxias      +              
Rhyacophila pseudotristis     +     +          
Rhyacophila braaschi   +     +          
Rhyacophila obtusa    +              
Rhyacophila pirinica  +      +          
Synagapetus montanus   +     +          
Drusus romanicus meridionalis   +               
Drusus botosaneanui    +              
Drusus discophorus pallidus   +               
Rhadicoleptus alpestris macedonicus    +              
Chaetopteroides bulgaricus   +     +          
Chaetopteryx stankovici    +              
Annitella triloba    +              
Psilopteryx schmidi   +     +          
Odontocerum hellenicum    +              

                  

Insecta: Lepidoptera – Пеперуди                  
Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)        +          

Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783)        +          

Dahlica cf. lichenella (Linnaeus, 1761)        +          

Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)        +          

Typhonia ciliaria melana (Frivaldsky, 1838)    +    +          

Bruandia comitella (Bruand, 1853)        +          

Psyche crassiorella (Bruand, 1851)        +          

Canephora hirsuta (Poda, 1761)        +          

Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)        +          

Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)        +          

Adscita statices drenowskii (Alberti, 1939)    +              
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Zygaena purpuralis thracica Holik, 1937    +              

Zygaena lonicerae thurneri Holik, 1939    +              

Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)        +          

Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)        +          

Lasiocampa quercus balcanoturcica Defreina, 1981    +              

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)        +          

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)        +          

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)        +          

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)        +          
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)        +    + +     
Isturga roraria rablensis (Zeller, 1868)    +              

Cepphis advenaria (Hubner, 1790)        +          

Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)        +          

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)        +          

Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840)        +          

Peribatodes secundaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          
Alcis jubata (Thunberg, 1788)        +          
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)        +          

Charissa obscurata ([Denis & Schiffermuller], 1775)       +           

Charissa certhiatuis (Rebel & Zerny, 1931)    +?              

Charissa pullata ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Charissa glaucinaria peruni (Varga, 1975)   +               

Elophos dilucidaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Glades coracina bureschi Varga, 1975  +                

Scapula ternata (Schrank, 1802) =Acidalia fumata Stph.        +          

Idaea antiquaria (Herrich-Schaffer, 1847)        +          

Idaea metohiensis (Rebel, 1900)        +          

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)        +          

Epirrhoe molluginata (Hubner, 1813)        +          

Entephria nobiliaria (Herrich-Schaffer, 1852        +          

Entephria cyanata (Hubner, 1809)        +          

Entephria flavicinctata (Hubner, [1813])       + +          

Entephria caesiata ([Denis & Schiffermuller], 1775)       +           

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)        +          

Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 

Ендемити Реликти 
Таксон Бълг. 

име Лок. 
енд. 

Бъл. 
енд. 

Балк 
енд. 

Суб. 
енд. Прегл. Глац. 

Чер-
вена 
книга

Защи-
тени 

Застра
шени BONN BC IUCN HD E/ ECE 

1249 CITES EME-
RALD 

Nebula tophaceata ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Nebula nebulata pirinica (Reisser, 1936)  +                

Ecliptopera silaceata ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Them britannica (Turner, 1925)        +          

Eustroma reticulata ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Colostygia aptata (Hubner, [1813])        +          

Colostygia aqueata herzegovinensis (Rebel, 1901)    +              

Colostygia turbata (Hubner, 1799)        +          

Horisme calligraphata (Herrich-Schaffer, 1839)        +          

Spargania luctuata ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758        +          

Eupithecia cretaceata (Packard, 1874)       +           

Chesias rufata (Fabricius, 1775)        +          

Aplocera columbata (Metzner, 1845)        +          

Venusia cambrica Curtis, 1839        +          

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)        +          
Acronicta auricoma auricoma  

([Denis & Schiffermuller], 1775)
       +          

Catocala fraxinifraxini (Linnaeus, 1758)        +          

Catocala conjuncta conjuncta (Еsper [1787])        +          

Catocala lupina lupina (Herrich-Schaffer, [1851])        +          

Autophila dilucida dilucida (Hubner, [1808])        +          

Hypena munitalis munitalis Mann, 1861        +          

Euchalcia variabilis fuscolivacea Varga & Ronkay, 1984   +               

Panchrysia aurea aurea (Hubner, [1803])        +          
Autographa bractea bractea ([Denis & Schiffermuller], 
1775)

       +          
Syngrapha devergens rilaecacuminum Varga & Ronkay, 
1982

  +               
Palaeographa interrogationis interrogationis (Linnaeus, 
1758)

      +           

Shargacucullia blattariae blattariae (Esper, [1790])        +          

Shargacucullia lanceolata lanceolata (Villers, 1789        +          

Shargacucullia lychnitis lychnitis (Rambur, 1833)        +          

Shargacucullia prenanthis prenanthis (Boisduval, 1840)        +          

Teinoptera olivina olivina (Herrich-Schaffer, 1852)        +          

Amphipyra livida livida ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Haemerosia renalis renalis (Hubner, [1813])        +          

Paradrina selini selini (Boisduval, 1840)        +          
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Paradrina suscianja suscianja von Mentzer, 1981    +              

Paradrina wullschlegeli schwingenschussi (Boursin, 1936)        +          

Athetis pallustris pallustris (Hubner, [1808])        +          

Hyppa rectilinea rectilinea (Esper, [1788])        +          

Enargia paleacea paleacea (Esper, [1788])        +          

Apamea furvafurva ([Denis & Schiffermuller], 1775)       +           

Apamea maillardi oxygrapha (Varga, 1976)    +              

Apamea zeta cyanochlora Varga,   +               

Apamea rubrirena marginipicta Varga, 1973    +              

Apamea platinea platinea (Treitschke, 1825)        +          

Apamea remissa remissa (Hubner, [1809])       +           

Phothedes captiuncula captiuncula (Treitschke, 1825       + +          

Hydraecia micacea micacea (Esper, [1789])        +          

Chortodes fluxafluxa (Hubner, [1809])        +          

Hadula odonfites odontites (Boisduval, 1829)        +          
Lacanobia contigua contigua ([Denis & Schiffermuller], 
1775)

       +          

Hadena vulcanica urumovi (Drenowski, 1931)        +          

Hadena caesia bulgarica Boursin, 1959    +              

Melanchra persicariae persicariae (Linnaeus, 1761)        +          
Polia trimaculosa trimaculosa (Esper, [1788])        +          
Mythimna andereggii pseudocomma 

 (Rebel & Zerny, 1931)
  

 
 
 +  

 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 

  

Ochropleura leucogaster leucogaster (Freyer, [1831])        +          
Diarsia mendica mendica (Fabricius, 1775)       +           

Diarsia brunnea brunnea ([Denis & Schiffermuller], 1775       +           
Lycophotia porphyrea porphyrea ([Denis & 
S hiff ll ] 1775)

      + +          

Chersotis andereggii andereggii (Boisduval, [1837])        +          

Chersotis cuprea cuprea ([Denis & Schiffermuller], 1775)        +          

Chersotis fimbriola forsteri Thurner, 1964        +          

Epipsilia grisescens grisescns (Fabricius, 1794       + +          

Epipsilia cervantes vargai Fibiger,    +    +          

Eugnorisma pontica pontica (Staudinger, 1892)        +          

Xestia speciosa speciosa (Hubner, [1813])       + +          

Xestia ochreago ochreago (Hubner, [1808-1809])        +          

Naenia typica typica (Linnaeus, 1758)        +          

Euxoa decora hackeri Fibiger,    +              
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Eilema depressa (Esper, 1787)        +          

Parasemia plantaginis interrupta Schawerda, 1910    +              
                  
Mollusca                  
Pomatias rivulare (Eichwald, 1829)       +            
Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)      +            
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)          +        
Zebrina detrita inflata (Kobelt, 1877)    +              
Chondrula macedonica (Wagner, 1915)    +              
Macedonica marginata frivaldskiana  

Rossmässler, 1839)
 +                

Macedonica macedonica (Rossmässler, 1839)   +               
Macedonica marthae Sajo, 1968  +                

Idyla castalia boschi Nordsieck, 1973  +                
Vestia ranojevici ranojevici (Pavlovič, 1912)  +                
Bulgarica thesalonica (Rossmässler, 1839)    +              

Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969     +             
Vitrea sturanyi (Wagner, 1907)    +              

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1838)                  
Oxychilus depressus (Sterki, 1880)                  
Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)                  
Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805)                  
Tandonia kusceri (Wagner, 1931)                  
Tandonia serbica (Wagner,1931)    +              
Tandonia piriniana Wiktor, 1983  +                
Limax cinereoniger Wolf, 1803                  
Limax macedonicus Hesse, 1928    +              
Limax conemenosi Boettger, 1882    +              
Limax flavus Linnaeus, 1758      +            
Lehmannia brunneri (Wagner, 1931)    +              
Deroceras bureschi (Wagner, 1934)    +              
Helicigona trizona rumelica (Rossmässler, 1838)    +              
Helicigona haberhaueri (Sturany, 1897)   +       +        

Helicigona kattingeri (Kniper, 1941)   +       +        
Wladislawia polinskii (A. Wagner, 1927)  +                

Wladislawia sztolcmanii (Wagner, 1927)  +                
Helix vulgaris Rossmässler, 1838      +            
Helix pomatia Linnaeus, 1758            + + +   + 
Helix figulina Rossmässler, 1838      +            
Lindholmiola girva pirinensis Jaeckel, 1954     +             
Trichia erjaveci Brusina, 1870    +              
Helicella macedonica Hesse, 1928     +             

Общо                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÔÀÓÍÈÑÒÈ×ÍÎ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ÍÀ ÃÐÚÁÍÀ×ÍÈÒÅ ÆÈÂÎÒÍÈ (VERTEBRATA) Â ÍÏ 
ÏÈÐÈÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñò.í.ñ. ä-ð Âàñèë Âúëêîâ Ïîïîâ (ðúêîâîäèòåë íà åêñïåðòíèÿ  åêèï) 
 

Åêñïåðòåí åêèï:  
Òèõîìèð Ñòåôàíîâ - ðèáè 

Àíäðåé Ñòîÿíîâ - çåìíîâîäíè è âëå÷óãè 
Ãåîðãè Ñòîÿíîâ è Ïåòúð Øóðóëèíêîâ - ïòèöè 

Âàñë Ïîïîâ - äðåáíè áîçàéíèöè 
Áîÿí Ïåòðîâ - ïðèëåïè 

Àëåêñàíäúð Äóöîâ è Åëåíà Öèíãàðñêà-Ñåäåô÷åâà - åäðè áîçàéíèöè 
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×ÀÑÒ 1: ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÎÖÅÍÊÀ 
 

1. 1. ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
1. 1. 1. ÁÐÎÉ ÂÈÄÎÂÅ È ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÍÀ ÒÀÊÑÎÍÈÒÅ. 
   
 Ïúëåí ñïèñúê íà âèäîâåòå ãðúáíà÷íè æèâîòíè, óñòàíîâåíè ïî ëèòåðàòóðíè äàííè è 
â ðåçóëòàò íà òåðåííèòå èçñëåäâàíèÿ å ïðåäñòàâåí â Ïðèëîæåíèå 1. 
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 Ðèáè. Ïî âðåìå íà ïîëåâèòå ïðîó÷âàíèÿ âúâ âîäîåìèòå íà òåðèòîðèÿòà íà 
Íàöèîíàëåí ïàðê “Ïèðèí”, êàêòî è ïî ëèòåðàòóðíè äàííè çà ðàéîíà, áÿõà óñòàíîâåíè îáùî 
6 âèäà îò 3 ñåìåéñòâà, ñïàäàùè êúì 3 ðàçðåäà, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà åäâà îêîëî 5 % îò 
ñëàäêîâîäíà èõòèîôàóíà íà Áúëãàðèÿ (KARAPETKOVA, ZIVKOV, ALEXANDROVA- KOLEMANOVA, 
1998). Äâà âèäà (Oncorhynchus mykiss è Salvelinus fontinalis) íå ñà òèïè÷íè ïðåäñòàâèòåëè 
íà åâðîïåéñêàòà èõòèîôàóíà, à ñà èíòðîäóöèðàíè ñåâåðíîàìåðèêàíñêè âèäîâå. Âúâ 
âîäîåìèòå íà Ïèðèí òå ñà ðàçñåëåíè ÷ðåç èçêóñòâåíî âíàñÿíå íà çàðèáèòåëåí ìàòåðèàë. 
Åäèí âèä (Anguilla anguilla) ïîíàñòîÿùåì òðÿáâà äà ñå ñ÷èòà çà èç÷åçíàë îò òåçè âîäè, à 
åäèí (Leuciscus souffia) å óñòàíîâÿâàí çà ðàéîíà ñàìî âåäíúæ ïî äâà óëîâåíè åêçåìïëÿðà, 
êîåòî ïîñòàâÿ ïîä âúïðîñ íàëè÷èåòî ìó â ðàéîíà.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Ñèãóðíî äîêàçàíè îáèòàòåëè íà ÍÏ “Ïèðèí” îò äâàòà êëàñà 
Amphibia è Reptilia ñà 19 âèäà: 8 âèäà çåìíîâîäíè è 11  âèäà âèäà âëå÷óãè.  Êëàñ Ampibia 
å ïðåäñòàâåí íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ñ âèäîâå îò äâà ðàçðåäà: Îïàøàòè 
çåìíîâîäíè - ð-ä Caudata è Áåçîïàøàòè çåìíîâîäíè - ð-ä Anura. Îò ðàçðåäà íà 
îïàøàòèòå çåìíîâîäíè ñå ñðåùà 1 âèä /Salamandra salamandra/ îò 1 ñåìåéñòâî 
Salamandridae - ò.å. 25 % îò âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå çà ñòðàíàòà. Áåçîïàøàòèòå 
çåìíîâîäíè ñà ïðåäñòàâåíè ñúñ 7 âèäà îò 4 ñåìåéñòâà /Discoglossidae; Bufonidae; 
Ranidae; Hylidae/ - ò.å. 58,3 % îò áðîÿ íà âèäîâåòå â ñòðàíàòà.  
 Ïòèöè. Êàòî öÿëî óñòàíîâåíèòå 159 âèäà ïòèöè â ÍÏ “Ïèðèí” ñúñòàâëÿâàò 40 % îò 
âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå ïðè êëàñ Aves çà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ, êîåòî çà ñòðàíàòà 
âúçëèçà íà 399 âèäà (Nankinov, 1992). 
 Óñòàíîâåíèòå âèäîâå ñå îòíàñÿò êúì 16 ðàçðåäà è 38 ñåìåéñòâà. 
Ðàçïðåäåëåíèåòî íà âèäîâåòå ïòèöè ïî ðàçðåäè è ñåìåéñòâà å êàêòî ñëåäâà: 
I. Ðàçð. Podicipediformes: 1.ñåì. Podicepidae- 1 âèä;  
II. Ðàçð. Pelecaniformes: 2. ñåì. Phalacrocoracidae- 1 âèä;  
III. Ðàçð. Ciconiformes: 3.ñåì. Ardeidae- 3 âèäà;  
IV.Ðàçð. Anseriformes: 4. ñåì. Anatidae- 2 âèä;  
V. Ðàçð. Falconiformes: 5. ñåì. Accipitridae- 16 âèäà; 6. ñåì. Falconidae- 6 âèäà;  
VI. Ðàçð. Galiformes: 7. ñåì. Phasianidae- 5 âèäà;  
VII.Ðàçð. Gruiformes: 8. ñåì. Rallidae- 2 âèäà;  
VIII. Ðàçð. Charadriformes: 9. ñåì. Charadriidae- 1 âèä, 10.. ñåì. Scolopacidae- 2 âèäà, 11. 
ñåì. Laridae-1 âèä;  
IX.  Ðàçð. Columbiformes: 12. ñåì. Columbidae- 4 âèäà;  
X. Ðàçð. Cuculiformes: 13.ñåì. Cuculidae- 1âèä;  
XI. Ðàçð. Caprimulgiformes: 14. ñåì. Caprimulgidae- 1 âèä;  
XII. Ðàçð. Strigiformes: 15. ñåì. Strigidae- 6 âèäà;  
XIII. Ðàçð. Apodiformes: 16. ñåì. Apodidae- 3 âèäà;  
XIV. Ðàçð. Coraciformes: 17. ñåì. Meropidae- 1 âèä; 18. ñåì. Upupidae- 1 âèä:  
XV. Ðàçð. Piciformes:  19. ñåì. Picidae- 11 âèäà;  
XVI. Passeriformes: 20. ñåì. Alaudidae- 3 âèäà, 21. ñåì. Hirundinidae- 4 âèäà, 22. ñåì. 
Motacillidae- 7 âèäà, 23. ñåì. Lanidae- 4 âèäà, 24. ñåì. Cinclidae- 1 âèä, 25. ñåì. 
Troglodytidae- 1 âèä, 26. ñåì. Prunellidae- 2 âèäà, 27. ñåì. Bombicillidae- 1 âèä, 28. ñåì. 
Muscicapidae- 26 âèäà, 29. ñåì. Aegithalidae- 1 âèä, 30. ñåì. Paridae- 7 âèäà,  31. ñåì. 
Sittidae- 3 âèäà, 32. ñåì. Certhidae- 2 âèäà, 33. ñåì. Emberizidae- 5 âèäà, 34. ñåì. 
Fringilidae- 12 âèäà,    35. ñåì. Sturnidae- 2 âèä, 36. ñåì. Oriolidae- 1 âèä, 37. ñåì. 
Ploceidae- 3 âèäà, 38. ñåì. Corvidae- 6 âèäà.  
  
 Îò ãîðíèòå äàííè ñå âèæäà, ÷å ðàçðåä Passeriformes å íàé-äîáðå ïðåäñòàâåí - ñ 
19 ñåìåéñòâà, êîåòî ñúñòàâëÿâà 50 % îò îáùî óñòàíîâåíèòå 38 ñåìåéñòâà. Ñåì. 
Muscicapidae (26 âèäà) è ñåì. Fringilidae (12 âèäà) èìàò íàé-ãîëÿì áðîé ïðåäñàâèòåëè â 
ñðàâíåíèå ñ îñòàíàëèòå ñåìåéñòâà îò ðàç. Passeriformes. Òîçè ðàçðåä å è ñ íàé-ãîëÿì 
áðîé âèäîâå ïòèöè- 91 âèäà, êîåòî å 57 % îò îáùî ðåãèñòðèðàíèòå 159 âèäà â 
ïðîó÷âàíàòà òåðèòîðèÿ. Äðóãè äîáðå ïðåäñòàâåíè ðàçðåäè ñà: Falconiformes ñ 22 âèäà îò 
äâå ñåìåéñòâà- Accpitridae (ñ 16 âèäà), Falconidae (ñ 6 âèäà) è ðàçð. Piciformes, ñ 11 
âèäà- îò 1 ñåìåéñòâî (Picidae). 
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 Áîçàéíèöè. Ñïîðåä íàëè÷íèòå ëèòåðàòóðíè äàííè è ïðîâåäåíèòå ïîëåâè 
èçñëåäâàíèÿ ïðåç 2001 è 2002 íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí ñà óñòàíîâåíè 45 âèäà 
áîçàéíèöè, êîèòî ñúñòàâëÿâàò îê. 50 % îò ñóõîçåìíèòå áîçàéíèöè ó íàñ (áåç 
èíòðîäóöèðàíè è âèäîâå-äâîéíèöè, êîèòî íå ìîãàò äà ñå îòëè÷àò ïî ìîðôîëîãè÷íè 
ïðèçíàöè). Ðàçðåä Íàñåêîìîÿäíè (Insectivora) å ïðåäñòàâåí ñ 5 âèäà îò äâå ñåìåéñòâà  
(Êúðòèöè, Talpidae è Çåìåðîâêè, Soricidae), êîåòî å 50 % îò íàñåêîìîÿäíèòå ó íàñ. 
Ïðèëåïèòå (ðàçðåä Chiroptrera) ñà ïðåäñòàâåíè îò 16 âèäà, îòíàñÿùè ñå êúì äâå 
ñåìåéñòâà (Ñåì. Ïîäêîâîíîñè, Rhinolophidae - 3 âèäà è ñåì. Ãëàäêîíîñè, Vespertilionidae - 
13 âèäà. Íàñòîÿùåòî ïðîó÷âàíå ñúîáùàâà çà ïúðâè ïúò çà îáèòàâàíåòî íà 12 âèäà 
ïðèëåïè, êîèòî ñà íîâè çà èçñëåäâàíèÿ ðàéîí. Äâà  âèäà,  çà êîèòî èìà ñâåäåíèÿ â 
ëèòåðàòóðàòà íå áÿõà ïîòâúðäåíè - Íàòåðåðîâ íîùíèê (Myotis nattereri) è ìàëêîòî 
êàôÿâî ïðèëåï÷å (Pipistrellus pipistrellus). Ðàçðåä Çàéöåâèäíè (Lagomorpha) ñà 
ïðåäñòàâåíè ñ åäèí âèä, øèðîêî ðàçïðîñòðàíåí ó íàñ - äèâ çàåê (Lepus capensis). Ðàçðåä 
Ãðèçà÷è (Rodentia) ñà ïðåäñòàâåíè îò 10 âèäà, îòíàñÿùè ñå êúì 4 ñåìåéñòâà 
(Êàòåðèöîâè, Sciuridae - 1 âèä, Ñúíëèâöîâè, Gliridae - 2 âèäà, Ìèøêîâè, Muridae - 2 âèäà, 
Ïîëåâêîâè , Arvicolidae - 5 âèäà). Ðàçðåä Õèùíèöè (Carnivora) å ïðåäñòàâåí îò 9 âèäà îò 4 
ñåìåéñòâà - Ïîðîâè (Mustelidae) - 5 âèäà, Êîòêîâè (Felidae) - 1 âèä, Êó÷åâè (Canidae) - 2 
âèäà, Ìå÷êîâè (Ursidae) - 1 âèä. Ðàçðåä ×èôòîêîïèòíè(Artiodactyla ) å ïðåäñòàâåí îò 4 
âèäà (ñåì. Ñâèíåâè, Suidae - 1 âèä, Eëåíîâè, Cervidae - 2 âèäà, ñåì. Êóõîðîãè , Bovidae - 1 
âèä. 
 
 1. 1 . 2.   ÁÐÎÉ ÂÈÄÎÂÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÇÀÙÈÒÅÍ ÑÒÀÒÓÑ ÈËÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂË�ÂÀÙÈ  

ÏÐÈÐÎÄÎÇÀÙÈÒÅÍ ÈÍÒÅÐÅÑ  
 
 Â îáîáùåí âèä ïðèðîäîçàùèòíèÿò ñòàòóñ íà âèäîâåòå ïî êëàñîâå å ïðåäñòàâåí íà 
ïðåäñòàâåíîòî Ïðèëîæåíèå 1. 
  
 1.  1. 2. 1.Ðåëèêòè.  
 Ðèáè. Äâà âèäà ñà ãëàöèàëíè ðåëèêòè - ïëàíèíñêè êåôàë è áàëêàíñêà ïúñòúðâà. 
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Òðè âèäà  ñà ãëàöèàëíè ðåëèêòè - ïëàíèíñêà âîäíà æàáà, 
æèâîðîäåí ãóùåð è óñîéíèöà.  
 Ïòèöè. Òðè âèäà ñà ãëàöèàëíè ðåëèêòè - ïåðíàòîíîãà êóêóìÿâêà, áåëîãðúá êúëâà÷ 
è òðèïðúñò êúëâà÷,  
 Áîçàéíèöè - åäèí âèä å ãëàöèàëåí ðåëèêò - ñíåæíàòà ïîëåâêà. 
 Êàêòî ìîæå äà ñå î÷àêâà íà Ïèðèí, êàêòî è â äðóãèòå íàøè âèñîêè ïëàíèíè, ñå 
ñðåùàò âèäîâå, êîèòî ñëåäâà äà ñå ñ÷èòàò çà ãëàöèàëíè ðåëèêòè. Ïðåç ïëåéñòîöåíà òå ñà 
áèëè øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíè, íî ñåãà â ðåçóëòàò íà çàòîïëÿíåòî íà êëèìàòà ñà ñå 
îòåãëèëè â ïëàíèíèòå è/èëè â ïî-ñåâåðíèòå ÷àñòè íà Åâðàçèÿ.  
 
 1. 1. 2. 2. Åíäåìèòè.  
 Ðèáè. Íÿìà. 
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. 1 áàëêàíñêè ïîäâèä íà ìàêåäîíñêèÿ ãóùåð. 
 Ïòèöè. 5 áàëêàíñêè ïîäâèäà íà áåëîãúðáèÿ êúëâà÷,  áàëêàíñêàòà ÷ó÷óëèãà, 
àëïèéñêàòà çàâèðóøêà, êà÷óëàòèÿ ñèíèãåð è ñêàëíàòà çèäàðêà. 
 Áîçàéíèöè. 2 áàëêàíñêè ïîäâèäà - êàôÿâàòà ãîðñêà ïîëåâêà (Clethrionomys 
glareolus pirinus) è äèâà êîçà (Rupicapra rupicapra balcanica)  
 Åíäåìèçìúò ñðåä ãðúáíà÷íàòà ôàóíà å íèñúê è å íà ïîäâèäîâî íèâî. Òîâà å 
åñòåñòâåíî çà ãðúáíà÷íèòå æèâîòíè, òúé êàòî òåðèòîðèÿòà íà ïëàíèíàòà å ìíîãî ìàëêà â 
ñðàâíåíèå ñ àðåàëèòå íà ïîâå÷åòî âèäîâå, êîåòî íå äàâà äîñòàòú÷íè âúçìîæíîñòè çà  
ïðîòè÷àíå íà òåðèòîðèàëíî îáîñîáåíè åâîëþöèîííè ïðîöåñè. 
  
 1. 1. 2. 3. Áðîé âèäîâå ñ ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóò 
 Ðèáè. Îò óñòàíîâåíèòå â ðàéîíà 6 âèäà, äâà èìàò îïðåäåëåí ïðèðîäîçàùèòåí 
ñòàòóñ. Åâðîïåéñêàòà çìèîðêà (Anguilla anguilla) å âêëþ÷åíà â ×åðâåíàòà Êíèãà íà 
Áúëãàðèÿ, êàòî çàñòðàøåí îò èç÷åçâàíå âèä, à ïëàíèíñêèÿ êåôàë (Leuciscus souffia) å 
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âêëþ÷åí â Ïðèëîæåíèå III íà Áåðíñêàòà Êîíâåíöèÿ è Ïðèëîæåíèå II íà Äèðåêòèâà 92/43 
íà Ñúâåòà íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò çà îïàçâàíå íà ïðèðîäíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ è äèâàòà 
ôëîðà è ôàóíà (“Äèðåêòèâà çà ìåñòîîáèòàíèÿòà”). 
 Ïòèöè. Ïðèðîäîçàùèòíèÿò ñòàòóñ (ïî áúëãàðñêîòî è ìåæäóíàðîäíîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî è êðèòåðèè) íà óñòàíîâåíèòå â ïàðêà 159 âèäà ïòèöè, å êàêòî ñëåäâà: 
çàùèòåíè îò ÇÇÏ                    143 âèäà 
×åðâåíà êíèãà íà Áúëãàðèÿ     31 âèäà 
çàñòðàøåíè âèäîâå                  22 âèäà 
IUCN Red List                           2 âèäà 
BONN                                      54 âèäà 
BERN                                     148 âèäà 
CITES                                      29 âèäà 
DIR 79/409                               40 âèäà 
EMERALD                              37 âèäà 
 
 Áîçàéíèöè. Ïðèðîäîçàùèòíèÿò ñòàòóñ (ïî áúëãàðñêîòî è ìåæäóíàðîäíîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî è êðèòåðèè) íà óñòàíîâåíèòå â ïàðêà áîçàéíèöè å êàêòî ñëåäâà 
çàùèòåíè îò ÇÇÏ                    19 âèäà 
×åðâåíà êíèãà íà Áúëãàðèÿ     5 âèäà 
çàñòðàøåíè âèäîâå                  3  âèäà 
IUCN Red List                           12 âèäà 
BONN                                      14 âèäà 
BERN                                     37 âèäà 
CITES                                      3 âèäà 
DIR 79/409                               24 âèäà 
EMERALD                              ïðåäñòîè óòî÷íÿâàíå 
 
 Íàé-ãîëÿì áðîé âèäîâå ñ ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ èìà ñðåä íàé-ìíîãîáðîéíèÿ 
êëàñ ãðúáíà÷íè æèâîòíè - ïòèöèòå, ñëåäâàíè îò áîçàéíèöèòå. Ñïåöèàëíî òðÿáâà äà ñå 
îòáåëåæè, îáà÷å, ÷å ïîäðåæäàíåòî å îáðàòíî ïðè âèäîâåòå, âêëþ÷åíè â ×åðâåíèÿ Ñïèñúê 
íà IUCN - 2 âèäà ïòèöè è 17 âèäà áîçàéíèöè.   
 
1. 1. 3. ÂÈÄÎÂÅ, ÊÎÈÒÎ ÒÐЯÁÂÀ ÄÀ ÑÀ ÏÐÅÄÌÅÒ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÍÈ ÌÅÐÊÈ È ÏÐÈ÷ÈÍÈÒÅ ÇÀ ÒÎÂÀ 
 
 Ðèáè. Àêî â ðåçóëòàò íà áúäåùè èõòèîëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ â ðàéîíà áúäå 
óñòàíîâåí ïîâòîðíî ïëàíèíñêèÿ êåôàë (Leuciscus souffia), òîçè âèä òðÿáâà äà ñòàíå 
ïðåäìåò íà ñïåöèàëíè ìåðêè çà îïàçâàíå: ñòðîãà îõðàíà è ïúëíà çàáðàíà íà ðèáîëîâà â 
íåãîâèòå ìåñòîîáèòàíèÿ, àáñîëþòíà çàáðàíà íà êàêâèòî è äà áèëî çàðèáèòåëíè 
ìåðîïðèÿòèÿ â òÿõ, êàêòî è ïðîâåæäàíå íà ðåäîâåí ìîíèòîðèíã âúðõó ñúñòîÿíèåòî íà 
íåãîâèòå ïîïóëàöèè. Ñúùîòî ñå îòíàñÿ è çà ðåëèêòíèòå (àáîðèãåííè) ïîïóëàöèè íà 
áàëêàíñêàòà ïúñòúðâà (Salmo (trutta)) – àêî ïðè ïî-íàòàòúøíèòå èçñëåäâàíèÿ áúäàò 
äèôåðåíöèðàíè è ëîêàëèçèðàíè.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Â ïðåäñòàâåíèÿ ñïèñúê ïî íàøå ìíåíèå íÿìà âèäîâå, 
êîèòî ñå íóæäàÿò îò êîíêðåòíè ìåðêè, îùå ïîâå÷å, ÷å äîñåãàøíîòî òúðñåíå íà àëïèéñêèÿ 
òðèòîí â Ïèðèí îñòàâà áåç ðåçóëòàò. Âúïðåêè òîâà å íåîáõîäèìî äà ñå èìà ïðåä âèä 
ñëåäíîòî: ïðåäëàãàíåòî è èçãîòâÿíåòî íà êàêâèòî è äà å ìåðêè ïî îòíîøåíèå íà 
îïðåäåëåí âèä /âèäîâå/ áè ñëåäâàëî äà å ñëåäñòâèå íà íÿêàêâà òî÷íà ïðåäõîäíà 
èíôîðìàöèÿ çà ñúñòîÿíèåòî íà òîçè âèä /âèäîâå/. Òàêàâà èíôîðìàöèÿ çà ïîïóëàöèèòå â 
ÍÏ “Ïèðèí” ëèïñâà èçöÿëî. Åòî çàùî íà òîçè åòàï ïðåäëîæåíèÿ çà ìåðêè ìîãàò äà ñå 
ïðàâÿò ñàìî ïî îòíîøåíèå íà ìåñòîîáèòàíèÿòà.  
 Ïòèöè. Åäèí îò êðèòåðèèòå çà îöåíÿâàíå íà ñúâðåìåííîòî ñúñòîÿíèå íà 
îðíèòîôàóíàòà íà ïàðêà å ñúñòîÿíèåòî íà ðåäêèòå è çàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè. 
Ïðåäëàãàìå ñïèñúê íà âèäîâå, óñòàíîâåíè â ïàðêà, çà êîèòî ñ÷èòàìå, ÷å áè òðÿáâàëî äà 
áúäàò ïðåäìåò íà ñïåöèàëíè ìåðêè. Çà âñåêè îò òÿõ ïîñî÷âàìå íàêðàòêî ïðè÷èíèòå çà 
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òîâà, êàêòî è ïðåäâàðèòåëíè äàííè çà ñúâðåìåííîòî èì ñúñòîÿíèå è ïðåïîðú÷èòåëíè 
ìåðêè çà îõðàíà. 
 1. Ìàëúê êðåñëèâ îðåë (Aquila pomarina). Ñúñòîÿíèå (Ñ): Èìàìå äàííè îò 
ïîñëåäíèòå ãîäèíè ïîíå çà åäíà ãíåçäÿùà äâîéêà . Ïðåç 2001 ã. íå áå óñòàíîâåí, à ïðåç 
2002 ã. áåøå íàìåðåí â äâà îòäåëíè ðàéîíà è å òâúðäå âåðîÿòíî òóê äà èìà äâå ãíåçäÿùè 
äâîéêè. Ãíåçäåíåòî íà åäíà äâîéêà å ïîòâúðäåíî è îò Ðóìåí Êîë÷àãîâ. Âåðîÿòíî ãíåçäè è 
â ïðèëåæàùèòå òåðèòîðèè. Äàííèòå â ëèòåðàòóðàòà ïîêàçâàò, ÷å ïîíå ñëåä 1960 ã. âèäúò 
íèêîãà íå å áèë ñ ïîâå÷å îò 1-2 äâîéêè â ïàðêà.  
 Ìåðêè çà îõðàíà (Ì):  
- Ñïåöèàëíè ìåðêè çà ëîêàëèçèðàíå íà òåðèòîðèèòå ìó è ïî-ñòðîãà îõðàíà íà 
ñúîòâåòíèòå ãîðñêè ó÷àñòúöè, êîèòî ñå ÿâÿâàò ãíåçäîâè ìåñòîîáèòàíèÿ íà âèäà. 
- Ñïèðàíå íà íåçàêîííèòå ñå÷è 
- Áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî 
-Êîíòðîë ïðè èçïîëçâàíåòî íà ðàçëè÷íè õèìèêàëè â îòêðèòèòå ñåëñêîñòîïàíñêèòå 
òåðèòîðèè, íàìèðàùè ñå â áëèçîñò äî ãðàíèöèòå íà ÍÏ. Òîâà å íàëîæèòåëíî ïîðàäè 
ôàêòà, ÷å íà íÿêîëêî ïúòè áÿõà íàáëþäàâàíè ëîâóâàùè ïòèöè â ïîëñêèòå ðàéîíè èçòî÷íî 
è çàïàäíî îò ãð. Áàíñêî. Òîâà ñà ïòèöè ðàçìíîæàâàùè ñå íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí è 
íàâëèçàùè â ðàéîíèòå èçâúí íåãî ïðè òúðñåíå íà õðàíà. 
 2. Ìàëúê îðåë (Hieraaetus pennatus). C: Íà 23. 04. 02 ã. áå íàáëþäàâàíà åäíà 
ïòèöà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ íàä ñ. Äîáðèíèùå. Òîçè èíäèâèä íàé-âåðîÿòíî è ïðîëåòåí 
ìèãðàíò, íî íå òðÿáâà äà ñå èçêëþ÷âà âúçìîæíîñòòà çà ãíåçäåíå íà òîçè âèä îñîáåíî, 
êàòî ñå èìà â ïðåäâèä, ÷å Ñèìåîíîâ (1986) óñòàíîâÿâà ñèãóðíî ðàçìíîæàâàíå íà ìàëêèÿ 
îðåë â Ïèðèí ïëàíèíà. 
 3. Ñêàëåí îðåë (Aquila chrysaetos). Ñ: Âèäúò å â êðèòè÷íî ñúñòîÿíèå: ðÿäêî 
ñðåùàí- â îòäåëíè ëîêàëèòåòè, ñ íèñêà ÷èñëåíîñò ïðåç ðàçìíîæèòåëíèÿ ïåðèîä ñ ÿâíà 
òåíäåíöèÿ êúì íàìàëÿâàíå íà ãíåçäÿùèòå äâîéêè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí”ïðåç 
ïîñëåäíèòå 2-3 äåñåòèëåòèÿ. Â áëèçêîòî ìèíàëî â ïàðêà ñà ãíåçäèëè 3-4 äâîéêè. Äðóãè 
3-4 äâîéêè ñà ãíåçäèëè âáëèçîñò äî ïàðêà. Ïî âðåìå íà íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå ñêàëíèÿò 
îðåë áå óñòàíîâåí â äâà ðàéîíà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ, êúäåòî âåðîÿòíî ñå ðàçìíîæàâàò 
äâå äâîéêè (ðåçåðâàòà Áàþâè Äóïêè- Äæèíäæèðèöà, ðåçåðâàò Þëåí) è âåðîÿòíî 3 äâîéêè 
â áëèçîñò äî íåãî / íàä ñ. Âëàõè, Êðåñíà, Þæåí Ïèðèí/. Â íàøè äíè çà âèñîêèòå 
áúëãàðñêè ïëàíèíè âèäúò òâúðäå ðÿäêî ñå ðàçìíîæàâà â òåðèòîðèèòå îêîëî è íàä 2000 ì. 
í. â. Êàòî öÿëî ïðè ñêàëíèÿ îðåë ïðåç ïîñëåäíèòå 2-3 äåñåòèëåòèÿ ñå íàáëþäàâà 
òåíäåíöèÿ êúì ñòàáèëèçèðàíå íà ÷èñëåíîñòòà ìó â ðåäèöà ÷àñòè íà Áúëãàðèÿ, ñëåä 
ìèíèìóìà äîñòèãíàò ïðåç 50- òå è 60- òå ãîäèíè íà èçìèíàëîòî ñòîëåòèå.  
 Ì: -Èçÿñíÿâàíå íà ïðè÷èíèòå çà íàìàëÿâàíåòî íà âèäà â ïàðêà 
- Íàìèðàíå è ñòðîãà îõðàíà íà òåðèòîðèèòå çàåòè îò ãíåçäîâè äâîéêè. Âêëþ÷âàíå íà òåçè 
òåðèòîðèè â çîíè ñ ïî-ñòðîã ðåæèì. 
- Áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî âêëþ÷èòåëíî ÷ðåç ïðåñëåäâàíå íà êîëåêöèîíåðèòå íà 
ïðåïàðèðàíè ïòèöè. 
 4. Îðåë çìèÿð (Circaetos gallicus). Ñ: Òâúðäå ðÿäúê âèä çà ïàðêà. Ïðåç ãíåçäîâèÿ 
ïåðèîä åäíà äâîéêà å íàáþäàâàíà ïîä  Âàñèëàøêè åçåðà- äàííè íà Ð.Êîë÷àãîâ, è îùå 
åäíà â áëèçîñò äî ïàðêà (ìåæäó Êðåñíà è õ.Ñèíàíèöà). 
 Ì: Êàêòî çà ìàëêèÿ êðåñëèâ îðåë. 
 5. Ëîâåí ñîêîë (Falco cherrug). Ñ: Çà íàìèðàíåòî íà âèäà â ìåñò.Ãîëÿìî Ñïàíî 
ïîëå è Äîí÷îâè êàðàóëè â ïåðèîäà 1966 - 1972 ã. ñúîáùàâà Ñ.Ñèìåîíîâ. Íà ñúùîòî 
ìÿñòî âèäúò å óñòàíîâåí è îò íàñ, ïàê òàì å âèæäàí è îò Ð.Êîë÷àãîâ. Âúçìîæíî å äâîéêàòà 
òàì äà ñúùåñòâóâà âñå îùå íî íÿìà ñèãóðíè ïî-íîâè äàííè, êîèòî äà äîêàçâàò 
ðàçìíîæàâàíåòî è â òîçè ðàéîí. Â ëèòåðàòóðàòà èìà îòäåëíè ñðåùè íà âèäà è íà äðóãè 
ìåñòà â Ïèðèí íî òå ñà òâúðäå îòäàâíà. Âèäúò å ïðåä èç÷åçâàíå â ÍÏ”Ïèðèí” è â 
Áúëãàðèÿ, êàòî òðÿáâà äà ñå èìà â ïðåäâèä, ÷å ëîâíèÿ ñîêîë è ñîêîë ñêèòíèê (Falco 
peregrinus) ñà åäíè îò âèäîâåòå õèùíè ïòèöè, êîèòî íàé-÷åñòî ñà îáåêò íà áðàêîíèåðñêè 
ïîñåãàòåëñòâà. 
 Ì:- Äîêàçâàíå ãíåçäåíåòî ìó è ëîêàëèçèðàíå íà ãíåçäîâàòà òåðèòîðèÿ. 
Îáÿâÿâàíå íà ìíîãî ñòðîã ðåæèì íà òàçè òåðèòîðèÿ (òåðèòîðèè), êàòî íå ñå ïîñî÷âàò 
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òî÷íè ãíåçäîâè ðàéîíè. Ïðàêòèêàòà ïîêàçâà, ÷å áðàêîíèåðèòå íà õèùíè ïòèöè èçïîëçâàò 
íàó÷íàòà ëèòåðàòóðà è äðóãè èçòî÷íèöè íà èíôîðìàöèÿ ñ òî÷íî ïîñî÷åíè ãíåçäîâè 
íàõîäèùà íà ðåäêèòå âèäîâå îò ðàçð. Falconiformes! 
-Ïîñòîÿííà îõðàíà íà ãíåçäîòî ïðåç ãíåçäîâèÿ ïåðèîä ïðè åâåíòóàëíîòî ìó íàìèðàíå. 
-Áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî. 
 6. Ñîêîë- ñêèòíèê (Falco peregrinus). Ñ: Âåðîÿòíî â ïàðêà ãíåçäÿò äî îêîëî 3 
äâîéêè. Âèäúò ñå íàáëþäàâà ïî âðåìå íà ðàçìíîæàâàíå è â áëèçêè ïðèëåæàùè òåðèòîðèè 
êðàé ÍÏ, êúäåòî å âúçìîæíî ãíåçäåíåòî íà îùå 4-5 äâîéêè. Êàòî öÿëî ñå íàáëþäàâà, ÷å 
âèäúò å ïî-÷åñò â ñðåäíèòå è íèñêèòå çîíè íà Ïèðèí ïëàíèíà è ïîðàäè òîâà ñîêîëà 
ñêèòíèê å ïî-÷åñòî ñðåùàí ïî âðåìå íà ðàçìíîæàâàíå â ðàéîíè, êîèòî ñå íàìèðàò èçâúí 
òåðèòîðèÿòà íà åäíîèìåííèÿ ÍÏ. Èíôîðìàöèÿòà çà òîçè âèä îò ìèíàëîòî å ìíîãî 
îñêúäíà. Â íàøè äíè âèäúò å çàñòðàøåí îò èç÷åçâàíå â íÿêîè ÷àñòè íà àðåàëà ìó. Çà 
Áúëãàðèÿ ïðåç 90- òå ãîäèíè íà XX âåê ñå íàáëþäàâà óâåëè÷àâàíå íà ÷èñëåíîñòòà ìó. 
Àêî òàçè òåíäåíöèÿ ñå çàïàçè áè ìîãëî äà ñå î÷àêâà ïîâèøàâàíå íà áðîÿ íà ãíåçäÿùèòå 
äâîéêè è â ÍÏ “Ïèðèí”, êúäåòî èìà íà ìíîãî ìåñòà ïîäõîäÿùè óñëîâèÿ çà 
ðàçìíîæàâàíåòî íà òîçè âèä. 
 Ì: Êàêòî ïðè ëîâíèÿ ñîêîë. 
- Îáÿâÿâàíå íà îòäåëíè çàùèòåíè òåðèòîðèè â ãíåçäîâèòå ðàéîíè íàìèðàùè ñå â 
áëèçîñò äî ïàðêà-èçâúí ãðàíèöèòå ìó èëè âêëþ÷âàíåòî íà íÿêîè îò òåçè ðàçìíîæèòåëíè 
òåðèòîðèè êúì òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí”. 
 7. Ãëóõàð(Tetrao urogallus). Ñ: Ïîðàäè òâúðäå êúñíèòå ñðîêîâå çà ðàáîòà ïðåç 
2001 ã. íå áå èçâúðøåíî èçñëåäâàíå âúðõó ÷èñëåíîñòòà íà ãëóõàðèòå íà Ïèðèí. Ïðåç 
2002 ã. òîçè âèä áå åäèí îò ïðèîðèòåòíèòå ïðè íàøèòå èçñëåäâàíèÿ. Ñëåä ñúáèðàíå íà 
èíôîðìàöèÿ îò ìåñòíè õîðà ïðåáèâàâàùè ïðåç ãîëÿìà ÷àñò îò ãîäèíàòà íà òåðèòîðèÿòà 
íà ÍÏ (ñëóæèòåëè êúì ÍÏ Ïèðèí, ãîðñêè ðàáîòíèöè, õèæàðè, ïàñòèðè è äð.), áå ïîëó÷åíà 
ïúðâîíà÷àëíà èíôîðìàöèÿ çà 15 ëîêàëèòåòà, â êîèòî ãëóõàðè ñà óñòàíîâåíè ïðåç 
ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè. Îò òåçè íàõîäèùà íèå ïîñåòèõìå 6. Â 3 îò òÿõ áå óñòàíîâåíî 
íàëè÷èåòî íà ãëóõàðè, íî íå áå âúçìîæíî äà áúäå èçâúðøåíî òÿõíîòî ïðåáðîÿâàíå, 
ïîðàäè ìíîãî ëîøè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ. Â äðóãè 3 íàõîäèùà áÿõà ðåãèñòðèðàíè 
îáùî 72 ãëóõàðà. Çà òî÷íîòî ïðåáðîÿâàíå íà ïîïóëàöèÿòà íà âèäà â ÍÏ å íåîáõîäèìî 
ñïåöèàëíî èçñëåäâàíå. Íàøèòå äàííè çà íÿêîè îò íàõîäèùàòà, êîèòî ñà ïîñî÷åíè è îò 
Òðåí÷åâ (2000), ïîêàçâàò ÷å ãëóõàðà èìà ïî-âèñîêà ÷èñëåíîñò â òåçè ëîêàëèòåòè, â 
ñðàâíåíèå ñ ïîñî÷åíàòà îò òîçè àâòîð. Ñúùîòî âàæè ñïîðåä íàñ è çà îáùàòà ÷èñëåíîñò 
(167 ïòèöè) ïîñî÷åíà îò Òðåí÷åâ (2000) çà öÿëàòà Ïèðèí ïëàíèíà. Îò ëèòåðàòóðíèòå 
äàííè è ïðàâåíèòå íàïîñëåäúê ïðåáðîÿâàíèÿ îò ãîðñêèòå ðàáîòíèöè ñòàâà ÿñíî, ÷å 
ãëóõàðÿò å íàìàëÿë ñïðÿìî ñðåäàòà íà âåêà,íî çà ïîñëåäíèòå äâàäåñåòèíà ãîäèíè 
ïîääúðæà åäíà ñòàáèëíà ÷èñëåíîñò. Èçîëàöèÿòà íà ïèðèíñêàòà ïîïóëàöèÿ å åäíà îò 
âúçìîæíèòå ïðåäïîñòàâêè çà íàìàëÿâàíåòî íà âèäà â ðàéîíà è îáîñîáÿâàíåòî íà 
îòäåëíè, ìàëîáðîéíè è ñèëíî óÿçâèìè ãíåçäîâè íàõîäèùà íà òîçè âèä. 
 Ì:- Âñè÷êè òîêîâèùà è ìåñòà çà õðàíåíå íà ãëóõàðè ,ïîâå÷åòî îò êîèòî ñà 
èçâåñòíè îòäàâíà äà áúäàò îáÿâåíè çà çîíè ñúñ ñïåöèàëåí ðåæèì è äîñòúïúò íà õîðà äî 
òÿõ äà áúäå ìàêñèìàëíî îãðàíè÷åí. Äà ñå ñïðàò è îãðàíè÷àò ìàêñèìàëíî âñè÷êè 
äåéíîñòè, êîèòî ìîãàò äà áåçïîêîÿò ãëóõàðèòå. 
 - Äà ñå çàñèëè áîðáàòà ñ áðàêîíèåðñòâîòî è ïðîâåðêèòå îò ñòðàíà íà ÐÈÎÑÂ è 
äðóãèòå êîíòðîëíè îðãàíè íà ïðåïàðàòîðèòå â ñåëèùàòà îêîëî ÍÏ “Ïèðèí”. 
- Àíòðîïîãåííèÿ íàòèñê â ðàçëè÷íèòå ìó ôîðìè å äîâåë äî èç÷åçâàíåòî íà ãëóõàðà 
â Öåíòðàëíà Ñòàðà ïëàíèíà è Âèòîøà. Íàáëþäàâàò ñå íåãàòèâíè òåíäåíöèè â òîâà 
îòíîøåíèå è â Ïèðèí ïëàíèíà- íåçàêîííè ñå÷è, áðàêîíèåðñòâî, óâåëè÷àâàíå íà 
÷îâåøêîòî ïðèñúñòâèå, çàïî÷íàëîòî èçãðàæäàíå íà “ñêè çîíà Áàíñêî” è ò. í. Òå ùå 
äîâåäàò äî ïîñòåïåííîòî íàìàëÿâàíå è èç÷åçâàíå íà ãëóõàðà â çíà÷èòåëíè ÷àñòè îò ÍÏ è 
ïëàíèíàòà, êàòî öÿëî, ïîðàäè èçîëàöèÿ è íåïðåêúñíàòî îáåäíÿâàù ãåíåòè÷åí ôîíä íà 
âèäà. 
- Áîðáà ñúñ ñêèòàùèòå êó÷åòà íàâëèçàùè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ. 
- Çàáðàíà, îãðàíè÷àâàíå è êîíòðîë íà ðàçëè÷íèòå äåéíîñòè, ïîðàäè êîèòî ìàñîâî 
íàâëèçàò õîðà â ãîðñêèòå ìàñèâè- ñúáèðàíå íà ãúáè, ãîðñêè ïëîäîâå áèëêè è äð. Òîâà 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за 
управление на НП Пирин 

âàæè ñ îñîáåíà ñèëà çà ìåñåöèòå ìàé þíè, êîãàòî ïðîòè÷à ìúòåíåòî è èçëþïâàíåòî ïðè 
òîçè âèä. 
 8. Ëåùàðêà (Tetrastes bonasia).  Ñ: ×èñëåíîñòòà íà âèäà â Ïèðèí, êàêòî è 
íàâñÿêúäå ó íàñ å â ãîëÿìà ñòåïåí íåèçÿñíåíà èëè íàïúëíî ëèïñâà âñÿêàêâà èíôîðìàöèÿ 
â òîâà îòíîøåíèå. Íàøèòå íàáëþäåíèÿ , äàííèòå íà ìåñòíèòå õîðà è ëèòåðàòóðíèòå äàííè 
ïîêàçâàò, ÷å ïîïóëàöèÿòà íà âèäà íà Ïèðèí å ñòàáèëíà. ×èñëåíîñòòà è îáà÷å íå å âèñîêà. 
 Ì: - Áîðáà ñ áðàêîíèåðñêèòå ñå÷è è ëîâ â òåðèòîðèèòå íà ÍÏ “Ïèðèí”. 
- Áîðáà ñúñ ñêèòàùèòå êó÷åòà íàâëèçàùè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ. 
- Çàáðàíà, îãðàíè÷àâàíå è êîíòðîë íà ðàçëè÷íèòå äåéíîñòè, ïîðàäè êîèòî ìàñîâî 
íàâëèçàò õîðà â ãîðñêèòå ìàñèâè- ñúáèðàíå íà ãúáè, ãîðñêè ïëîäîâå áèëêè è äð. Òîâà 
âàæè ñ îñîáåíà ñèëà çà ìåñåöèòå ìàé þíè, êîãàòî ïðîòè÷à ìúòåíåòî è èçëþïâàíåòî ïðè 
òîçè âèä. 
 9. Ïëàíèíñêè êåêëèê (Alectoris graeca). Ñ: Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñå îòáåëÿçâà 
ðÿçêî íàìàëÿâàíå íà ÷èñëåíîñòòà íà òîçè âèä â Áúëãàðèÿ. ×èñëåíîñòòà ìó è íà Ïèðèí ñå å 
ñúêðàòèëà â çíà÷èòåëíà ñòåïåí. Ñðåùà ñå âñå îùå â îòäåëíè è â íå ðåäêè ñëó÷àè ñèëíî 
ðàçïîêúñàíè è îòäàëå÷åíè ãíåçäîâè òåðèòîðèè- â àëïèéñêàò è ñóáàëïèéñêà çîíà, ãëàâíî â 
ñåâåðíèòå (ñåâåðîçàïàäíè) ÷àñòè íà ïàðêà. 
 Ì: - Êîíòðîë, îãðàíè÷àâàíå èëè ñïèðàíå íà ïàøàòà íà åäúð ðîãàò äîáèòúê â 
ðàéîíèòå îáèòàâàíè îò êåêëèöè. Â òîâà îòíîøåíèå òèïè÷åí ïðèìåð å ìåñò. Ñïàíî ïîëå, 
êúäåòî áÿõà óñòàíîâåíè çíà÷èòåëíè ïî ïëîù èçðîâåíè ó÷àñòúöè íà òåðåíà (ïðåç 2001 ã.) 
îò ïàñÿùèòå áåçêîíòðîëíî äåñåòêè ãîâåäà. Òðÿáâà äà ïîñî÷èì, ÷å òîâà âëèÿå ñèëíî 
íåãàòèâíî íå ñàìî íà áàëêàíñêèÿ êåêëèê, à è íà âñè÷êè íàçåìíî ãíåçäÿùè âèäîâå ïòèöè 
òóê, êàòî òàçè ìåñòíîñò ñå ÿâÿâà íàé-îáøèðíàòà îòêðèòà òåðèòîðèÿ, îò çîíàòà ïîêðèòà 
âèñîêîïëàíèíñêè òðåâíè ñúîáùåñòâà. Ðàéîíúò ñå ÿâÿâà è âàæíà òåðèòîðèÿ ïðè õðàíåíå 
íà õèùíèòå ïòèöè â òàçè ÷àñò îò ÍÏ “Ïèðèí”, òóê ñå íàìèðà åäíà îò íàé-çíà÷èìèòå ÷àñòè 
íà íà ïîïóëàöèòå íà áàëêàíñêàòà ÷ó÷óëèãà, ïëàíèíñêàòà áúáðèöà è äð. âèäîâå ïòèöè. 
- Áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî. 
-      Áîðáà ñúñ ñêèòàùèòå êó÷åòà 
 10. Ëèâàäåí äúðäàâåö (Crex crex). Ñâåòîâíî çàñòðàøåí âèä- êàòåãîðèÿ SPEC 1 
(Tucker, Heath, 1994)! Ïî âðåìå íàøèòå òåðåííè íàáëþäåíèÿ âèäúò åäíîêðàòíî áå 
óñòàíîâåí íà 25. 06. 02 ã., íà îêîëî 1700 ì í.ì.â. ïî þæíèòå ñêëîíîâå íà âð. Øàðàëèÿ 
(2172). Delov ( in press) ïîñî÷âà ñúùî çà ñëó÷àè, êîãàòî âèäúò å ðåãèñòðèðàí íà äâà ïúòè 
ïðåç ì 07. è ì 08. íà 2000 ì è 2500 ì â Ïèðèí ïëàíèíà. Ñúùèÿò àâòîð ïîñî÷âà, ÷å ïòèöè 
îò òîçè âèä íàâëèçàò âúâ âèñîêàòà ÷àñòè íà ïëàíèíèòå ïðåç ïî-êúñíè åòàïè íà 
ðàçìíîæèòåëíèÿ ñåçîí. 
 Íåîáõîäèìî å äà áúäå ïðîâåäåíî îòäåëíî ïðîó÷âàíå çà èçÿñíÿâàíå íà ñòàòóñà, 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî, õàðàêòåðà íà ïðåáèâàíå íà ëèâàäíèÿ äúðäàâåö. Òîâà áè äàëî ÿñíîòà 
êàêâî å çíà÷åíèåòî íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí çà òîçè ñâåòîâíî çàñòðàøåí âèä ïòèöà. 
 11. Ãîðñêè áåêàñ (Scolopax rusticola).  Ñ: Â ìèíàëîòî âåðîÿòíî å ãíåçäèë íà Ïèðèí 
âúïðåêè, ÷å íÿìà êîíêðåòíè ëèòåðàòóðíè äàííè. Ñåãà ñèëíî å íàìàëÿë â öÿëàòà ñòðàíà è 
âå÷å ãíåçäè ñúâñåì ðÿäêî. Óñòàíîâåí îò íàñ ïðåç åñåíòà íà 2001 ã.- ì Õ. (ðåçåðâàò 
Þëåí). Ïðåç 2002 ã. áå óñòàíîâåíî ñèãóðíî ãíåçäåíå íà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ, íàä õ. 
ßíå Ñàíäàíñêè â ïîñîêà õ. Êàìåíèöà. Òîâà íàáëþäåíèå å òâúðäå èíòåðåñíî, çàùîòî 
èíôîðìàöèÿ çà ãíåçäî íà òîçè âèä â Áúëãàðèÿ íå å ïóáëèêóâàíà îò ïðåäè ïîâå÷å îò 50 ã. 
Òîâà å åäíà è îò íàé-þæíèòå òî÷êè ïðè ãíåçäåíå íà âèäà â Åâðîïà, à çà Ïèðèí ïëàíèíà å 
ïúðâîòî ñèãóðíî äîêàçàíî ãíåçäåíå íà âèäà. 
 Ì: - Ïðè íàìèðàíå íà áåêàñè ïðåç ãíåçäîâèÿ ïåðèîä öåëèÿ ðàéîí äà áúäå 
ïîñòàâåí â ñïåöèàëåí ðåæèì - äà ñå ñïðàò âñÿêàêâè ãîðñêîòåõíè÷åñêè ìåðîïðèÿòèÿ è 
äîñòúïà íà õîðà äà áúäå ïî âúçìîæíîñò îãðàíè÷åí. 
- Áîðáà ñúñ ñêèòàùèòå êó÷åòà (îò õèæè, âèëè, õîòåëè è ò. í., îâ÷àðñêè êó÷åòà, 
íàâëèçàùè îò îêîëíèòå ñåëèùà). 
 Èçâúðøâàíå íà îòäåëíî çàäúëáî÷åíî ïðîó÷âàíå íà âèäà â ÍÏ è ïðèëåæàùèòå 
òåðèòîðèè íà Ïèðèí ïëàíèíà. Èçÿñíÿâàíå íà ïðè÷èíèòå çà íàìàëÿâàíåòî íà ÷èñëåíîñòòà. 
 12. Ãúëúá õðàëóïàð (Columba oenas).  Ñ: Âèä ñ ìíîãî íåÿñíî ñúñòîÿíèå, êàòî îò 
ìíîãî ðàéîíè íà ñòðàíàòà å íàïúëíî èç÷åçíàë. Íà Ïèðèí òîçè âèä ñúùî å ñòàíàë ìíîãî 
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ðÿäúê. Íå å óñòàíîâåí îò íàñ â ïàðêà , à ñàìî â ïðèëåæàùè äî íåãî òåðèòîðèè áåç ñèãóðíè 
äîêàçàòåëñòâà çà ãíåçäåíå. Ñïîðåä ìåñòíè ãîðñêè ñëóæèòåëè âèäúò âñå îùå ñå ñðåùà 
ðÿäêî â ãîðèòå íà ïàðêà. 
 Ì:- Ñïèðàíå íà ñàíèòàðíèòå è âñÿêàêâè äðóãè ñå÷è âúâ âñè÷êè ñòàðè ãîðè óäîáíè 
çà ãíåçäåíåòî íà âèäà â è îêîëî ïàðêà.  
 -Áîðáà ñ íåçàêîííèòå ñå÷è. 
 13. Ïåðíîòîíîãà êóêóìÿâêà (Aegolius funereus). Ñ: Â ëèòåðàòóðàòà èìà ñàìî åäíà 
èíôîðìàöèÿ çà íàìèðàíåòî íà òîçè âèä â Ïèðèí ïëëàíèíà (Baumgart,1987) , ïðåç 1971 
ã. áåç óêàçàíèÿ çà òî÷íèÿ ëîêàëèòåò. Íàøèòå äàííè îò 2001 ã. ïîêàçâàò , ÷å âèäúò ñå 
ñðåùà ñ îòíîñèòåëíî âèñîêà ÷èñëåíîñò â ïî÷òè âñè÷êè ïîäõîäÿùè çà íåãî ãîðè ïî 
ñåâåðîèçòî÷íèòå ñêëîíîâå íà Ïèðèí îò ì.Ìàëêà Äæèíèäæèðèöà äî ì.Ñïóùàëîòî ïîä õ. 
Áåçáîã. Ïðè èçñëåäâàíèÿòà ïðåç 2002 ã. âèäúò áå óñòàíîâåí â íÿêîëêî ðàéîíà è ïî 
þãîçàïàäíèòå è þæíèòå ÷àñòè íà ÍÏ- â ðàéîíèòå íà.õèæèòå Ïèðèí è Êàìåíèöà. 
Ïåðíàòîíîãàòà êóêóìÿâêà èìà íàé-âèñîêà ÷èñëåíîñò â ðàéîíèòå îêîëî Áúíäåðèøêà 
ïîëÿíà, õ. ßâîðîâ è õ. Ïèðèí. 
  Ì: Êàêòî çà ãúëúáà õðàëóïàð 
 14. Áåëîãðúá êúëâà÷ (Dendrocopus leucotos lilfordi).  Ñ:Ðÿäúê, åíäåìè÷åí ïîäâèä 
çà Áàëêàíñêèÿò ïîëóîñòðîâ. ×èñëåíîñòòà ìó íà Ïèðèí å òâúðäå íèñêà. Îáèòàâà áóêîâèòå è 
íÿêîè èãëîëèñòíè ãîðè ãëàâíî â ñåâåðíèòå è ñåâåðîèçòî÷íè ÷àñòè íà ïàðêà (íàä 
ì.Ïðåäåëà, õ.ßâîðîâ è äð.). 
 Ì: Êàêòî çà ãúëúáà-õðàëóïàð. 
 15. Òðèïðúñò êúëâà÷ (Picoides tridactylus). Ñ: Òâúðäå ðÿäúê âèä â öÿëàòà ñòðàíà. 
Ãëàöèàëåí ðåëèêò. Â ÍÏ”Ïèðèí” å ìíîãî ðÿäúê è çàñòðàøåí îò èç÷åçâàíå. Óñòàíîâåí â 
ãîðèòå ïîä õ.Áúíäåðèöà è â ðåç.Áàþâè äóïêè. Â ìèíàëîòî èçãëåæäà å áèë ñ ìàëêî ïî-
âèñîêà ÷èñëåíîñò íà Ïèðèí. (Ñèìåîíîâ,1971, Ñèìåîíîâ,1986). 
  Ì: Êàêòî çà ãúëúáà-õðàëóïàð. 
 
 Áîçàéíèöè. Øåñò âèäà åäðè áîçàéíèöè îò ðàçðåäèòå Carnivora è Artyodactyla èìàò 
íóæäà îò ñïåöèàëíî îòáåëÿçâàíå è àíàëèç, òúé êàòî ñà íàé-ïðÿêî ñâúðçàíè ñ ïîâå÷åòî 
àñïåêòè íà àíòðîïîãåííî âëèÿíèå íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà. 
 1. Çëàòêà (Martes martes). Çëàòêàòà å âêëþ÷åíà â ×åðâåíàòà êíèãà íà Áúëãàðèÿ 
êàòî çàñòðàøåí âèä. Ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèÿòà è íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà å 
íåïðîó÷åíî. Ñúùîòî ñå îòíàñÿ è çà Ïèðèí êàòî öÿëî. Âèäúò å ìíîãî ÷óâñòâèòåëåí ïî 
îòíîøåíèå êà÷åñòâîòî íà ñðåäàòà, â êîÿòî æèâåå. Íóæäàå ñå îò íàëè÷èå íà ñòàðè ãîðè, 
êúäåòî óñòðîéâà æèëèùåòî ñè â äóïêè íà ñòàðè, õðàëóïàòè äúðâåòà. Ðàçðàñòâàùàòà ñå 
áðàêîíèåðñêà ñå÷, êîÿòî îáõâàùà è òåðèòîðèÿòà íà íàöèîíàëíèÿ ïàðê å íàé-ñåðèîçíàòà 
çàïëàõà çà çëàòêàòà â Ïèðèí. Èçñè÷àíåòî íà ãîëåìè ãîðñêè ïëîùè ñ öåë èçãðàæäàíå íà 
êîìïëåêñè çà çèìíè ñïîðòîâå, ñúùî óíèùîæàâà ìåñòîîáèòàíèÿòà íà âèäà è ãî ïðîãîíâà 
çàâèíàãè îò òàêèâà ìåñòà. Îáåçëåñÿâàíåòî êàòî öÿëî å èçêëþ÷èòåëíî íåãàòèâíî âëèÿåù 
íà çëàòêàòà ôàêòîð. Òîâà ñúçäàâà óñëîâèÿ çà ïî-íåïðåòåíöèîçíàòà è ïî-ïðèñïîñîáèìàòà 
êúì ïðîìåíè â ìåñòîîáèòàíèÿòà áåëêà, äà êîíêóðèðà çëàòêàòà è äà ÿ èçìåñòâà îò 
ïðåäèøíèòå è ìåñòîîáèòàíèÿ. Òàêà âúçìîæíîñòèòå çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà âèäà â 
îïðåäåëåí ðàéîí áèâàò ëèìèòèðàíè è àðåàëúò ìó ñå ñòåñíÿâà. Àâòîðèòå óñòàíîâèõà, ÷å 
îñíîâíà ÷àñò îò ìåñòíîòî íàñåëåíèå (âêëþ÷èòåëíî è íÿêîè îò ñëóæèòåëèòå îò ïàðêîâàòà 
îõðàíà) íå ïðàâè ðàçëèêà ìåæäó çëàòêàòà è áåëêàòà. Ëèïñàòà íà ðàçïîçíàâàíå íà äâàòà 
âèäà å çàïëàõà çà çëàòêàòà, òúé êàòî å âúçìîæíî äà áúäå ñáúðêàíà ñ áåëêàòà, êîÿòî å 
ðàçðåøåíà çà îòñòðåë èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà. Âåðîÿòíî ñúùåñòâóâà è íåëåãàëíî 
óáèâàíå íà åêçåìïëÿðè îò âèäà ïîðàäè öåííàòà ìó êîæà. Ïðè íàñòîÿùàòà ðàáîòà îáà÷å 
àâòîðèòå íå óñòàíîâèõà äîêàçàòåëñòâà çà òàêèâà íàðóøåíèÿ.  
 2. Äèâà êîòêà (Felis silvestris). Òðåâîæåí å ôàêòà, ÷å çà íàëè÷èåòî íà äèâàòà êîòêà 
íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” äàííèòå ñà èçêëþ÷èòåëíî îñêúäíè. Îò÷åòåíèòå ïðè 
ïðîëåòíîòî ïðåáðîÿâàíå íà äèâèòå æèâîòíè â ïàðêà, 8 èíäèâèäà çà 2002 ã., ìîæå äà ñà 
ïðèçíàê çà ñåðèîçåí ñïàä â ÷èñëåíîñòòà íà âèäà. Ðåçóëòàòèòå îò òåðåííàòà ðàáîòà íå 
äàâàò ïî-îáíàäåæäàâàùà èíôîðìàöèÿ. Öÿëîñòíàòà êàðòèíà ãîâîðè çà èçêëþ÷èòåëíî 
íèñêà ñðåùàåìîñò íà âèäà. Ôàêòúò, ÷å ñëåäè îò äèâàòà êîòêà áÿõà íàáëþäàâàíè ñàìî â 
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ìåñòà ñúñ ñëàáà ïîñåùàåìîñò îò õîðà è íèêîãà â áëèçîñò äî îæèâåíè òóðèñòè÷åñêè 
ðàéîíè, ãîâîðè, ÷å âèäúò ñå íóæäàå îò òèõè è îòäàëå÷åíè ìåñòîîáèòàíèÿ, ñ ìèíèìàëíî 
àíòðîïîãåííî âëèÿíèå. Äîêàçàòåëñòâî çà ãîðíîòî å è ôàêòà, ÷å ñðàâíèòåëíî íàé-âèñîêà 
÷åñòîòà íà ñðåùàåìîñò íà ñëåäè áåøå óñòàíîâåíà â çàïàäíàòà ÷àñò íà ïàðêà (è èçâúí 
íåãî), â ó÷àñòúê “Ñèíàíèöà”, êîéòî å åäèí îò íàé-ñëàáî ïîñåùàâàíèòå îò òóðèñòè ðàéîíè 
íà ïàðêà. Óíèùîæàâàíåòî íà ìåñòîîáèòàíèÿòà íà äèâàòà êîòêà ñúùî å åäèí ìíîãî 
ñåðèîçåí ïðîáëåì. Çà ñúùåñòâóâàíåòî ñè âèäà ñå íóæäàå îò íàëè÷èå íà ñòàðè ãîðè è íà 
äîñòàòú÷íî õðàíèòåëíà áàçà. Çà ñúæàëåíèå ðàçðàñòíàëàòà ñå ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè â 
Ïèðèí áðàêîíèåðñêà ñå÷, âëèÿå èçêëþ÷èòåëíî íåãàòèâíî íà òàêèâà ïî-÷óâñòâèòåëíè êúì 
ìåñòîîáèòàíèÿòà ñè âèäîâå. Ñå÷òà â ñòàðèòå ãîðè ïðîãîíâà äèâàòà êîòêà îò òåçè ìåñòà. 
Ñåðèîçíà  çàïëàõà çà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà Ïèðèí å õèáðèäèçàöèÿòà ñ äîìàøíàòà 
êîòêà. Â íÿêîè îò òóðèñòè÷åñêèòå õèæè â ïàðêà ñå îòãëåæäàò äîìàøíè êîòêè, êîèòî èìàò 
âúçìîæíîñò äà ñå äâèæàò ñâîáîäíî â ãîðàòà íàîêîëî. Òîâà å ïðåäïîñòàâêà çà ñðåùè 
ìåæäó òÿõ è äèâèòå èì ðîäñòâåíèöè. Íÿêîè àâòîðè ñ÷èòàò, ÷å â Áúëãàðèÿ ñúùåñòâóâà 
õèáðèäèçàöèÿ íà äèâàòà ñ äîìàøíàòà êîòêà, êîåòî å åäíà ñåðèîçíà çàïëàõà çà çàïàçâàíå 
íà ãåíåòè÷íàòà ÷èñòîòà íà âèäà ó íàñ. Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî ñòîè è íåãàòèâíàòà íàãëàñà 
íà ÷îâåêà êúì òîçè âèä. Ãîäèíè íàðåä òîé å ñ÷èòàí çà “âðåäåí”, êàêòî âñåêè äðóã õèùíèê ó 
íàñ. Áèëî å ïðîïàãàíäèðàíî ïðåñëåäâàíåòî ìó íàâñÿêúäå è ïî âñÿêî âðåìå. Òàçè 
íåãàòèâíà íàãëàñà âñå îùå ñúùåñòâóâà è íîñè ñëåä ñåáå ñè íåãàòèâíè ïîñëåäñòâèÿ çà 
âèäà. 
 3. Âúëê (Canis lupus). Âúëêúò å âèä çàñòðàøåí â ñâåòîâåí ìàùàá. Áúëãàðèÿ å åäíà 
îò ìàëêîòî ñòðàíè â Åâðîïà, êúäåòî ñúùåñòâóâàò çäðàâè ïîïóëàöèè íà âèäà. Ïðè÷èíàòà 
åäèí åêîëîãè÷íî ïëàñòè÷åí è ïðèñïîñîáèì êúì íîâè óñëîâèÿ âèä äà áúäå óíèùîæåí íà 
ãîëåìè òåðèòîðèè å ïðåñëåäâàíåòî ìó îò ÷îâåêà. Íåãàòèâíîòî îòíîøåíèå íà õîðàòà êúì 
âúëêà ñúùåñòâóâà îñíîâíî ïîðàäè èíòåðåñà íà òîçè õèùíèê êúì äîìàøíèòå æèâîòíè è 
ùåòèòå, êîèòî íàíàñÿ òîçè âèä íà æèâîòíîâúäèòå. Ïèðèí íå ïðàâè èçêëþ÷åíèå ïî 
îòíîøåíèå íà òàêèâà êîíôëèêòíè îòíîøåíèÿ. Íàïàäåíèÿòà îò âúëöè âúðõó ñòàäàòà ïðåç 
ëÿòîòî ñà ÷åñòè è â ìíîãî îò ñëó÷àèòå  - óñïåøíè, ïîðàäè ëèïñàòà íà íàäåæäíè ìåòîäè çà 
îõðàíà íà æèâîòíèòå (ëèïñà íà ìàñèâíè, óñòîé÷èâè ïîñòðîéêè çà êîøàðè, ëèïñà íà 
ïàñòèðñêè êó÷åòà). Òàçè ñèòóàöèÿ ñòèìóëèðà ìåñòíîòî íàñåëåíèå äà èçïîëçâà çàáðàíåíè 
ìåòîäè çà áîðáà ñ âúëêà. Âúïðåêè çàáðàíàòà çà èçïîëçâàíå íà âñÿêàêâè îòðîâíè 
âåùåñòâà çà óáèâàíå íà æèâîòíè ñïîðåä çàêîíîäàòåëñòâîòî íè, èìà èíôîðìàöèÿ çà 
èçïîëçâàíåòî èì ïðîòèâ âúëöè è ìå÷êè íà òåðèòîðèÿòà íà ïëàíèíàòà. Ïðåç 2001 ã. íà 
çàëîæåíà îòðîâíà ïðèìàìêà â çàïàäíàòà ÷àñò íà ïëàíèíàòà ñà îòêðèòè ìúðòâè âúë÷èöà, 
ãàðâàí ãðîáàð è äèâà ñâèíÿ. Èçïîëçâàíåòî íà îòðîâíè ïðèìàìêè å ïî-ñêîðî çàïëàõà çà 
äðóãè âèäîâå, íÿêîè îò êîèòî ðåäêè è çàñòðàøåíè (íàïðèìåð: õèùíè ïòèöè). Âúëêúò 
îáèòàâà ñåçîííî ÍÏ “Ïèðèí”. Ïðåç çèìíèòå ìåñåöè ñëèçà â íèñêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà, 
ñëåäâàéêè äèâèòå êîïèòíè è äîìàøíèòå æèâîòíè. Íàïóñêàíåòî íà ïàðêà ïðåç çèìàòà ãî 
ïðàâè óÿçâèì, òî÷íî ïðåç ëîâíèÿ ñåçîí, êîãàòî ìîæå äà áúäå îòñòðåëâàí áåçíàêàçàíî. Íà 
ïðàêòèêà ñóá-ïîïóëàöèÿòà íà âúëêà â ÍÏ “Ïèðèí” îñòàâà íåçàùèòåíà.     
 4. Êàôÿâà ìå÷êà (Ursus arctos). Ìå÷êàòà áèâà ïðåñëåäâàíà, ïîðàäè ñêëîííîñòòà é 
äà íàïàäà äîìàøíè æèâîòíè. Ïî äàííè îò àíêåòà, ïðîâåäåíà îò ÑÄÏ ÁÀËÊÀÍÈ ïðåç 
2001 ã., ìå÷êèòå êîèòî îáèòàâàò òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà, èçâúðøâàò íàïàäåíèÿ íàä 
ñòàäàòà, ïàøóâàùè âúâ âèñîêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà. Íàé-÷åñòè ñà íàïàäåíèÿòà â ðàéîíà 
íà Ñèíàíèöà è Ãîëÿìî ñïàíî ïîëå. Çà ñúæàëåíèå íå ëèïñâà èíôîðìàöèÿ çà ìå÷êè, 
ñòàíàëè æåðòâà íà áðàêîíèåðè. Èçâåñòíè ñà ñëó÷àè íà çàëàãàíå íà îòðîâíè ïðèìàìêè. 
Òàêèâà ñëó÷àè ñà íàé-÷åñòè â èçòî÷íàòà è þãîèçòî÷íàòà ÷àñò íà ïëàíèíàòà. Ïðåç 2000 ã., 
áëèçî äî ñåëî Êîïðèâëåí å íàìåðåíà îòðîâåíà æåíñêà ìå÷êà è äâåòå è ìå÷åòà. Â 
íà÷àëîòî íà þíè, 2002 ã. å óáèòà ìå÷êà íàä ñ. Îáèäèì (ïîä õ. Ãîöå Äåë÷åâ). Ìúæêè 
åêçåìïëÿð å áèë õâàíàò â çàëîæåí çà íåãî êàïàí è óáèò îò ëîâöè íà ñ. Áðåçíèöà. ×åñòî 
èíôîðìàöèÿòà çà áëèçêè ñðåùè ñ ìå÷êè èäâà îò ñúáèðà÷è íà ãúáè è äèâè ïëîäîâå â 
ìåñòàòà çà õðàíåíå íà ìå÷êèòå. Ñúáèðà÷èòå ïðèòåñíÿâàò æèâîòíèòå ïðåç áðà÷íèÿ èì 
ïåðèîä (ìàé – þëè) è ïî âðåìåòî, êîãàòî ñå õðàíÿò èíòåíçèâíî çà íàòðóïâàíå íà çàïàñíè 
ìàçíèíè. Îñâåí òîâà ñå óâåëè÷àâà âåðîÿòíîñòà çà êðèòè÷íè ñðåùè, ïðè êîèòî ìîãàò äà 
áúäàò íàðàíåíè õîðà. Ñå÷òà â ñòàðèòå ãîðè âëèÿå íåãàòèâíî è íà ìå÷êàòà. Âèäúò å ìíîãî 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за 
управление на НП Пирин 

ïðèâúðçàí êúì ìåñòîîáèòàíèÿòà ñè è çà èçõðàíâàíåòî ñè ñå íóæäàå îò ñòàðè ãîðè ñ áîãàò 
ïîäëåñ îò ãîðñêè ïëîäîâå, êàêòî è òàêèâà áîãàòè íà æúëúä. Êîãàòî òàêèâà æèçíåíîâàæíè 
çà ìå÷êàòà ìåñòîîáèòàíèÿ áèâàò ðàçðóøåíè, âèäúò å ïðèíóäåí äà íàïóñíå çàâèíàãè èëè â 
íàé-äîáðèÿ ñëó÷àé çà ìíîãî äúëãî âðåìå, äîêàòî áúäàò âúçñòàíîâåíè (ïåðèîäè îò 
ïîðÿäúêà íà ñòîëåòèÿ).   
 5. Ñúðíà (Capreolus capreolus). Ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåò ãîäèíè â öÿëàòà ñòðàíà ñå 
íàáëþäàâà òðåâîæíà òåíäåíöèÿ íà ìíîãîêðàòíî íàìàëÿâàíå ÷èñëåíîñòòà íà ñúðíàòà. 
Òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” íå ïðàâè èçêëþ÷åíèå â òîâà îòíîøåíèå. È òóê âèäúò å ñ íèñêà 
÷åñòîòà íà ñðåùaåìîñò è ñå íóæäàå îò îõðàíèòåëíè ìåðêè, çà äà âúçñòàíîâè ÷èñëåíîñòòà 
ñè äî áèîëîãè÷íèÿ îïòèìóì, êîéòî ñðåäàòà ìó ïðåäîñòàâÿ. Ïîðàäè íÿêîè îñîáåíîñòè îò 
ïîâåäåíèåòî ñè, ñúðíàòà å ëåñåí îáåêò çà îòñòðåë è ñëåäîâàòåëíî èçêëþ÷èòåëíî óÿçâèìà. 
Ëîâúò íà ñúðíè èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà è áðàêîíèåðñòâîòî ñà îñíîâíèòå ôàêòîðè, 
êîèòî îêàçâàò âëèÿíèå âúðõó ÷èñëåíîñòòà íà ñúðíàòà. Â ïî-íèñêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà, 
äîñòúïúò íà âèñîêî ïðîõîäèìè ïðåâîçíè ñðåäñòâà å óëåñíåí ÷ðåç ãîðñêàòà ïúòíà ìðåæà. 
Òîâà çà ñúæàëåíèå óëåñíÿâà áðàêîíèåðñòâîòî â ïàðêà è èçâúí ãðàíèöèòå ìó. Çèìàòà, 
êîãàòî ïî÷òè öÿëàòà ïîïóëàöèÿ íà âèäà å èçâúí ãðàíèöèòå íà ïàðêà, å íàé-÷óâñòâèòåëíèÿò 
ïåðèîä çà îöåëÿâàíåòî ìó.  
 6. Äèâà êîçà (Rupicapra rupicapra). Îñíîâíèÿò ïðîáëåì çà âèäà å 
áðàêîíèåðñòâîòî. Äèâèòå êîçè ñà èçêëþ÷èòåëíî óÿçâèìè îò áðàêîíèåðè. Ëåñíî ñå 
îòñòðåëâàò ñ äàëåêîáîéíè êàðàáèíè, òúé êàòî íå áÿãàò, êîãàòî ñå íàìèðàò ïî âèñîêèòå 
ñêàëèñòè ñêëîíîâå, êúäåòî ñå ÷óâñòâàò çàùèòåíè. 
Ñúùåñòâóâà èíôîðìàöèÿ çà íåçàêîííî ëîâóâàíå âúâ âñè÷êè ó÷àñòúöè íà íàöèîíàëíèÿ 
ïàðê. Â ðàéîíà íà Ñàìîäèâñêèòå åçåðà ïðåç ïðîëåòòà íà 1998 ã. ñà íàìåðåíè 7 äèâè êîçè 
ñ îòðÿçàíè ãëàâè (èíôîðìàöèÿ îò õèæàðèòå íà õ. Áåçáîã è Òåâíî åçåðî). Çà áåçáîøêèÿ 
ðàéîí õèæàðèòå òâúðäÿò, ÷å ñà çàñòðåëÿíè 15-20 êîçè ñàìî çà 2001 ãîäèíà. Â íà÷àëîòî 
íà ìåñåö ìàé 2002 ã., ïðè â. Ñèíàíèöà áÿõà çàñòðåëÿíè 3 äèâè êîçè îò áðàêîíèåðè îò 
ñåëî Èëèíäåíöè (èíôîðìàöèÿ îò ñëóæèòåë îò ïàðêîâàòà îõðàíà). Âñè÷êî òîâà, çà 
ñúæàëåíèå, ñà ìàëúê ïðîöåíò îò ñëó÷àèòå íà áðàêîíèåðñòâî íàä äèâè êîçè. 
Êîíòðîëúò å ñëàá è íååôåêòèâåí, äîíÿêúäå ïîðàäè íåäîñòèã íà ñðåäñòâà, îáîðóäâàíå è 
ïåðñîíàë â ïàðêîâàòà îõðàíà. Çà îãðîìíî ñúæàëåíèå, ïðîöåäóðàòà ìíîãî ÷åñòî å íà 
ñòðàíàòà íà áðàêîíèåðèòå è ïðå÷è çà ïðèëàãàíå íà çàêîíîâèòå ìåðêè íà ïðàêòèêà. 
Ñàìàòà îõðàíà â íÿêîè îò ó÷àñòúöèòå íå èçïúëíÿâà çàúëæåíèÿòà ñè.  
Ïðè ðåäóöèðàíå íà ñìúðòíîñòòà ïðè÷èíåíà îò ÷îâåêà, ïîïóëàöèèòå íà äèâàòà êîçà áèõà 
óâåëè÷èëè ÷èñëåíîñòòà ñè ìíîãîêðàòíî (Òþôåê÷èåâ, 1983). Äèâàòà êîçà â Ïèðèí å 
çàïàçåí â ÷èñò ïðåäñòàâèòåë íà ìåñòíèÿ çà þæíàòà ÷àñò íà Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ 
ïîäâèä Áàëêàíñêà äèâà êîçà (Rupicapra rupicapra balcanica). Ïîðàäè îãðàíè÷åíîòî ñè 
ðàçïðîñòðàíåíèå è îòðèöàòåëíî äåéñòâàùèòå íà âèäà ôàêòîðè, êîèòî ñà õàðàêòåðíè íå 
ñàìî çà íàøàòà ñòðàíà, òîçè ïîäâèä å çàñòðàøåí. Òàêà ÷å å îò îñîáåíà âàæíîñò, äà ñå 
ïîëîæàò ìàêñèìàëíè óñèëèÿ, òàêèâà ÷èñòè ïîïóëàöèè çàïàçåíè â åñòåñâåíàòà èì ñðåäà 
äà áúäàò ñúõðàíåíè. 
 
 1.  1. 4. ÈÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÈ ÖÅÍÍÈ ÂÈÄÎÂÅ 
 Ðèáè. Îò óñòàíîâåíèòå â ðàéîíà 6 âèäà ðèáè, êàòî èêîíîìè÷åñêè öåííè ìîãàò äà 
áúäàò ïîñî÷åíè áàëêàíñêàòà ïúñòúðâà (Salmo (trutta)) è ñèâåíà (Salvelinus fontinallis), êàòî 
âèäîâå îáåêò íà ñïîðòåí ðèáîëîâ è âàæíè çà ðàçâèòèåòî íà ðèáîëîâíèÿ òóðèçúì â 
Áúëãàðèÿ, íî ñàìî â òåçè âîäîåìè îò Ïàðêà, êîèòî ñà ðàçðåøåíè çà òàçè öåë. Â ïî-ìàëêà 
ñòåïåí òîâà ìîæå äà ñå êàæå çà äúãîâàòà ïúñòúðâà (Oncorhynchus mykiss), ïîðàäè 
íèñêàòà è ÷èñëåíîñò.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Â ãðóïèòå íà çåìíîâîäíèòå è âëå÷óãèòå íÿìà âèäîâå, êîèòî 
áèõà ìîãëè äà èìàò íÿêàêâî èêîíîìè÷åñêî çíà÷åíèå çà ñòîïàíñòâîòî. 
 Áîçàéíèöè. Ñïîðåä àâòîðèòå íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” êàòî èêîíîìè÷åñêè 
öåííè âèäîâå åäðè áîçàéíèöè, ìîãàò äà ñå ñ÷èòàò âèäîâå àòðàêòèâíè çà óñòîé÷èâèÿ 
(åêîëîãè÷åí) òóðèçúì. Êàòî òàêèâà, íà ïúðâî ìÿñòî ìîãàò äà áúäàò ïîñî÷åíè êàôÿâàòà 
ìå÷êà è ñèâèÿò âúëê èç÷åçíàëè â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà íà Åâðîïà. Çà ïðèìåð 
ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè ñúñåäíè íà Áúëãàðèÿ äúðæàâè, êúäåòî òåçè âèäîâå ïðèâëè÷àò 
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ãîëÿì áðîé òóðèñòè è íîñÿò äîêàçàíà èêîíîìè÷åñêà ïîëçà â ðàéîíèòå, êúäåòî å ðàçâèò 
òîçè òèï òóðèçúì (Êàðïàòñêè ïðîåêò çà åäðèòå õèùíèöè, Ãîäèøåí îò÷åò, 2000 ã., 2001 ã.). 
Äèâàòà êîçà, êàòî òèïè÷åí âèä çà Ïèðèí, ñúùî å åäèí èçêëþ÷èòåëíî àòðàêòèâåí çà 
íàáëþäåíèå îáåêò. Ïðè ðåäóöèðàíå íà àíòðîïîãåííèÿ íàòèñê âúðõó òåçè (êàêòî è âúðõó 
äðóãè) âèäîâå ùå ñå óâåëè÷àò øàíñîâåòå çà ïî-óñïåøíîòî èì èçïîëçâàíå â ñôåðàòà íà 
óñòîé÷èâèÿ  òóðèçúì. Ìíîãî âèäîâå åäðè áîçàéíèöè ñà ñúùåñòâåí êîìïîíåíò íà 
ïëàíèíêêèòå åêîñèñòåìè è çàñëóæàâàò ñïåöèàëíî âíèìàíèå.  
 Ïðèëåïè. Âñè÷êè åâðîïåéñêè âèäîâå ïðèëåïè ñà íàñåêîìîÿäíè è â ðàéîíèòå, 
êúäåòî èìà ãîëåìè êîëîíèè (íàïð. íàä 100 åêç.) çíà÷åíèåòî èì äà åêîñèñòåìèòå å 
îãðîìíî. Îò ãëåäíà òî÷êà íà êîêðåòíè âèäîâå, êàòî çíà÷èìè ìîãàò äà ñå ïîñî÷àò òåçè, 
êîèòî ôîðìèðàò ãîëåìè êîëîíèè, íàïð. ïåùåðíèøÿò äúëãîêðèë (Miniopterus schreibersii), 
ãîëÿì íîùíèê (Myotis myotis), îñòðîóõ íîùíèê (Myotis blythii) è äð. Íà òåðèòîðèÿòà íà 
ïàðêà çàñåãà íå ñà èçâåñòíè òàêèâà êîëîíèè, ïîðàäè êîåòî íå ñëåäâà äà ñå ñ÷èòà, ÷å 
ïðèëåïèòå â ïàðêà èìàò èêîíîìè÷åñêî çíà÷åíèå. Õèïîòåòè÷íî âèñîêî å çíà÷åíèåòî íà 
ìàëêèòå êîëîííèè îò âèäîâå, êîèòî îáèòàâàò ãîðñêèÿ ïîÿñ, êúäåòî òå âåðîÿòíî ñà 
ñúùåñòâåí åëåìåíò îò õðàíèòåëíèòå âåðèãè.  
 
1. 1. 5. ÏÐÎÏÓÑÊÈ Â ÄÎÑÅÃÀØÍÈÒÅ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈЯ 
 
 Ðèáè. Êàòî ñúùåñòâåíè ïðîïóñêè íà ïðîâåäåíèòå îò íàñ ïðîó÷âàíèÿ âúâ 
âîäîåìèòå íà Ïàðêà ìîãàò äà ñå ïîñî÷àò íà ïúðâî ìÿñòî ñëàáîòî èçñëåäâàíå íà 
Êðåìåíñêèòå åçåðà, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò åäèíñòâåíîòî äî ìîìåíòà èçâåñòíî íàõîäèùå 
íà ïëàíèíñêèÿ êåôàë (Leuciscus souffia) â Áúëãàðèÿ, à ñúùî è íåèçñëåäâàíåòî íà 
ñúñåäíèòå ãðóïè îò åçåðà – Êàìåíèøêè, Áðåçíèøêè è Êîðíèøêè, êàêòî è íÿêîè äðóãè, 
îòäàëå÷åíè îò òóðèñòè÷åñêèòå ìàðøðóòè âîäîåìè êàòî Ìàëåíêîòî, Êóêëåíîòî, Ïëåøêîòî, 
Ïëåøèâîòî è Ñòðàæèøêèòå åçåðà. Êàòî îñíîâíè ïðè÷èíè çà òîâà ìîãàò äà ñå èçòúêíàò 
çàëîæåíèòå êðàòêè ñðîêîâå çà ïîëåâà ðàáîòà è ëîøèòå ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ ïî âðåìå 
íà èçñëåäâàíèÿòà. Ñúùî òàêà íà îñíîâàòà íà äîñåãàøíèòå èçñëåäâàíèÿ íå ìîãàò äà áúäàò 
äèôåðåíöèðàíè ìåñòíèòå (ðåëèêòíè) ïîïóëàöèè îò áàëêàíñêà ïúñòúðâà (Salmo (trutta)).  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Êðèòè÷íèÿò ïðåãëåä íà äîñåãàøíèòå íè ïîçíàíèÿ çà äâàòà 
êëàñà Çåìíîâîäíè è Âëå÷óãè â Ïèðèí ïëàíèíà è â ÷àñòíîñò â ÍÏ “Ïèðèí” ïîêàçâàò, ÷å 
ïðîïóñêèòå ñà äàëå÷ ïîâå÷å îò èçâåñòíàòà âå÷å èíôîðìàöèÿ. 
1. Ñïåöèàëíî ïî îòíîøåíèå íà ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ ñå íàëàãà óòî÷íÿâàíå íà 
âèäîâèÿ ñïèñúê. 
2. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” íå å áèëà îáåêò íà ñïåöèàëíî 
ïðîó÷âàíå è íàòðóïàíèòå êúì äíåøíà äàòà äàííè êàñàÿò ñàìî îòäåëíè ëîêàëèòåòè. Òàêà 
íàïð. ãîëÿìà ÷àñò îò èíôîðìàöèÿòà ñå îòíàñÿ çà ðàéîíà îêîëî õèæèòå Âèõðåí è 
Áúíäåðèöà, à çà ìíîãî äðóãè ìåñòà ëèïñâàò êàêâèòî è äà å íàáëþäåíèÿ. 
3. Åäèíñòâåíàòà íàëè÷íà èíôîðìàöèÿ äàâà íåïúëíè ñâåäåíèÿ çà âèäîâèÿ ñúñòàâ è 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà õåðïåòîôàóíàòà â òàçè ÷àñò íà ïëàíèíàòà. Íåîáõîäèìî å äà ñå 
ïðîäúëæàò èçñëåäâàíèÿòà â òàçè íàñîêà, çà äà ñå î÷åðòàå åäíà òî÷íà ñúâðåìåííà 
êàðòèíà â òîâà îòíîøåíèå. 
4. Èçöÿëî ëèïñâàò äàííè çà ïîïóëàöèîííèòå ïàðàìåòðè íà âñè÷êè ïðåäñòàâåíè â 
ïàðêà âèäîâå. Íå ñå çíàå íèùî çà ÷èñëåíîñòòà è ïëúòíîñòòà íà ïîïóëàöèèòå, çà íèâîòî íà 
ñìúðòíîñòòà è âúçïðîèçâîäèìîñòòà ïðè îòäåëíèòå âèäîâå, êàêòî è êîíêðåòíèòå ïðè÷èíè è 
ëèìèòèðàùè ôàêòîðè. Òóê ìîæå äà ñå äàäå ïðèìåð ñ Æàáåøêîòî åçåðî /Áúíäåðèøêè 
öèðêóñ/, êîåòî ïðåäè äåñåòèëåòèÿ å ïî÷åðíÿâàëî îò ïîïîâèòå ëúæè÷êè / îò òàì è èìåòî/ 
íà Rana temporaria – íåùî, êîåòî íå ìîæå äà ñå íàáëþäàâà äíåñ â òàêèâà ìàùàáè. 
Ëèïñàòà íà òàçè èíôîðìàöèÿ ïðàâè íåâúçìîæíà îöåíêàòà íà ñúñòîÿíèåòî íà 
ïîïóëàöèèòå, êàêòî è ïðåäëàãàíåòî íà íàó÷íî îáîñíîâàíè ìåðêè. 
5. Íå ñå çíàå íèùî êîíêðåòíî çà äåíîíîùíàòà è ñåçîííà àêòèâíîñò íà îòäåëíèòå 
æèâîòíè, êàêòî è çà õðàíèòåëíèÿ èì ñïåêòúð. 
6. Íÿìà äàííè çà ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèèòå â áëèçêîòî è ïî-äàëå÷íî ìèíàëî, çà 
äà èìà áàçà çà ïðîñëåäÿâàíå íà òåíäåíöèèòå â ðàçâèòèåòî èì. Âñè÷êî êàçàíî äî òóê  
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íàëàãà áúðçîòî çàïî÷âàíå íà ñèñòåìíà ðàáîòà ïî íàáàâÿíå íà òàçè ëèïñâàùà 
èíôîðìàöèÿ. 
7. Ðåäèöà óñòíè äàííè ñà ïîëó÷åíè îò íåñïåöèàëèñòè. Âúïðåêè äîáðîòî ïîçíàâàíå íà 
òåðåíà îò òÿõ /õèæàðè, ñëóæèòåëè íà ÍÏ “Ïèðèí”/ - ãðåøêè ïðè îïðåäåëÿíå íà âèäîâåòå 
íå ìîãàò äà áúäàò èçêëþ÷åíè. Â òîâà îòíîøåíèå ñå íàëàãà ïðåïîòâúðæäàâàíå íà âå÷å 
ïîëó÷åíà èíôîðìàöèÿ. 
8. Â ðàçïðîñòðàíåíèåòî ñè íà Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ àëïèéñêèÿò òðèòîí /Triturus 
alpestris/ ñòèãà íà þã äî Ãúðöèÿ, êàòî ó íàñ ñå ñðåùà â ïîâå÷åòî âèñîêè ïëàíèíè. 
Åäèíñòâåíîòî ìÿñòî, ïðåäëàãàùî ïðèâèäíî áëàãîïðèÿòíè óñëîâèÿ çà ñúùåñòâóâàíåòî ìó, 
êúäåòî íå å îòêðèò å Ïèðèí ïëàíèíà. Äîñåãà òàçè ëèïñà íÿìà çàäîâîëèòåëíî íàó÷íî 
îáÿñíåíèå, íî èçñëåäâàíèÿòà ùå ïðîäúëæàò è íå èçêëþ÷âàìå èçöÿëî âúçìîæíîñòòà òîâà 
çåìíîâîäíî äà áúäå îòêðèòî â Ïèðèí, ìàêàð è â ìàëêî íà áðîé ëîêàëèòåòè. 
 Ïòèöè. Òâúðäå ãîëÿì å áðîÿò íà èçñëåäîâàòåëèòå ñúáèðàëè äàííè çà ïòèöèòå íà 
Ïèðèí- êàêòî áúëãàðè òàêà è ÷óæäåíöè. Âñè÷êè òåçè èçñëåäâàíèÿ îáà÷å ñ ìàëêè 
èçêëþ÷åíèÿ èìàò ïî-ñêîðî ñëó÷àåí, à íå ñèñòåìåí õàðàêòåð. Ïðîìåíèòå â ïîïóëàöèèòå íå 
ñà ïðîñëåäåíè âúâ âðåìåòî. Åäíè ðàéîíè ñà ïîñåùàâàíè ìíîãîêðàòíî è îò âñè÷êè 
èçñëåäîâàòåëè, à äðóãè îñòàâàò íàïúëíî íåèçñëåäâàíè. Ïîâå÷åòî ïðîó÷âàíèÿ ñà 
ïðîâåæäàíè îñíîâíî ïðåç ðàçìíîæèòåëíèÿ ïåðèîä. Ïîðàäè òîâà íå ñà ìíîãî äàííèòå èëè 
ñà òâúðäå îñêúäíè (â íÿêîè îòíîøåíèÿ è íàïúëíî ëèïñâàò) ñâåäåíèÿòà çà ìèãðàöèîííàòà 
àêòèâíîñò íà âèäîâåòå è ðàéîíè, êúäåòî èìà ïî-ÿñíî èçðàçåíè ïðåëåòíè ïúòèùà èëè 
ñòàöèîíèðàò íÿêîè âèäîâå ïòèöè ïî âðåìå íà ìèãðàöèè. Íå ñà ïðàâåíè ñïåöèàëíè 
èçñëåäâàíèÿ êàòî óñòàíîâÿâàíå íà âèäîâèÿ ñúñòàâ è ÷èñëåíîñòòà íà íîùíèòå ãðàáëèâè 
ïòèöè, íàìèðàíå íà ãíåçäàòà íà ðåäêèòå âèäîâå è äð. Â ïîñëåäíèÿ Ïàðêîóñòðîéñòâåí ïëàí 
îò 1993 ã. å ïîñî÷åí âèäîâ ñïèñúê íà ïòèöèòå â ÍÏ “Ïèðèí”- 101 âèäà ïòèöè, íî áåç 
äàííè çà îòäåëíèòå âèäîâå è ïî÷òè áåç ïîçîâàâàíå íà îñíîâíè òðóäîâå îò 
ñïåöèàëèçèðàíàòà îðíèòîëîãè÷íà ëèòåðàòóðà, îòðàçÿâàùè ïðîó÷âàíèÿòà â ðàéîíà. 
Äàííèòå çà ïðîëåòíîòî ïðåáðîÿâàíå íà äèâèòå æèâîòíè â ÍÏ “Ïèðèí” îò 2000 ã. è 2001 
ã., ñ êîèòî ñàìî ðàçïîëàãàìå, â ÷àñòòà êîÿòî ñå îòíàñÿ äî âèäîâå, êàòî- ñêàëåí îðåë, 
ëîâåí ñîêîë è ñîêîë ñêèòíèê, áóõàë è óðàëñêà óëóëèöà, ñà ìíîãî ñïîðíè. Ñâåäåíèÿòà çà 
óðàëñêàòà óëóëèöà è çà íÿêîè îò äðóãèòå ïî-ãîðå ïîñî÷åíè âèäîâå, ñïîðåä íàñ ñà íåâåðíè 
èëè äîñòà ñèëíî ñå ðàçìèíàâàò ñ äåéñòâèòåëíîòî ñúñòîÿíèå íà íåùàòà- êàòî ÷èñëåíîñò è 
ðàçïðîñòðàíåíèå íà âèäîâåòå â ïîñî÷åíèòå ðàéîíè.  Íàêðàÿ òðÿáâà äà ïîñî÷èì, ÷å 
èçñëåäâàíèÿòà çà èçÿñíÿâàíå íà îðíèòîôàóíàòà â Ïèðèí ñà òâúðäå íåðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëåíè ïðåç ãîäèíèòå. Åäèíñòâåíîòî ìàùàáíî ïðîó÷âàíå çà ðàéîíà å íà Ñèìåîíîâ 
(1986) - èíôîðìàöèÿòà å ñúáèðàíå ïðåç ïåðèîäà îò 1964 ã. äî 1983 ã., êîåòî å è 
îñíîâíèÿ òðóä âúðõó ïòèöèòå â Ïèðèí ïëàíèíà.   
 Ïðîïóñêè â íàøàòà ðàáîòà ïðåç 2001 ã- 2002 ã.  Ïîðàäè êúñíèòå ñðîêîâå çà 
ðàáîòà ïðåç 2001 ã. íàé-âàæíàòà ÷àñò îò ãîäèøíèÿ öèêúë íà ïòèöèòå - ãíåçäîâèÿ ïåðèîä 
- áåøå ïðîñëåäåí ÷àñòè÷íî ñàìî â íåãîâèÿ êðàé. Òàêà íèå ïîëó÷èõìå âúçìîæíîñò 
äîíÿêúäå äà èçÿñíèì âèäîâèÿ ñúñòàâ íà ãíåçäîâàòà îðíèòîôàóíà, íî íå è äà 
ëîêàëèçèðàìå ìíîãî îò òî÷íèòå ìåñòà íà ãíåçäåíå íà ïòèöèòå. Ïðè÷èíàòà å, ÷å ïðåç 
âòîðàòà ïîëîâèíà íà þëè, êîãàòî òðÿáâàøå äà çàïî÷íåì íàøàòà ðàáîòà ìíîãî îò ïòèöèòå 
âå÷å ñà äàëå÷ îò ãíåçäîâèÿ ó÷àñòúê, â êîéòî ñà ñå ðàçìíîæàâàëè. Çà ðåäèöà âèäîâå 
(êîêîøåâè, ñîâè, ãðàáëèâè) èçñëåäâàíèÿòà ïðåç ïðîëåòòà ñà íåçàìåíèìè. 
 Ïðåç 2002 ã. ïðèîðèòåòè â íàøèòå èçñëåäâàíèÿ áÿõà íåïðîó÷åíèòå òåðèòîðèè íà 
ÍÏ è èçñëåäâàíèÿòà âúðõó íÿêîè ðåäêè, çàñòðàøåíè è èêîíîìè÷åñêè öåííè âèäîâå– 
ãëóõàð, ëåùàðêà, ñîâèòå. Â ðåçóëòàò áÿõà èçñëåäâàíè çíà÷èòåëíè ïî ïëîù ðàéîíè. 
Ïîëó÷åíàòà èíôîðìàöèÿ îáà÷å ñå áàçèðà â ïîâå÷åòî ñëó÷àè íà åäíîêðàòíî èëè äâóêðàòíî 
ïðåìèíàâàíå ïðåç äàäåí ðàéîí ,êîåòî íå áè ìîãëî äà ðàçêðèå ïúëíèÿ âèäîâ ñúñòàâ íà 
îðíèòîôàóíàòà. Îñâåí òîâà äàííèòå îò 2002 ã. ñà ñàìî îò ïúðâàòà ïîëîâèíà íà ãíåçäîâèÿ 
ïåðèîä è íå âêëþ÷âàò ìåñåöèòå þëè è àâãóñò. Ïðåç 2001 ã èçñëåäâàíèÿòà çàïî÷íàõà åäâà 
ñëåä ñðåäàòà íà þëè. Ïîðàäè òîâà íèå íå ìîæàõìå äà ïîëó÷èì äàííè çà ïúëíèÿ 
ðàçìíîæèòåëåí öèêúë íà ïòèöèòå ìàêàð è äà ðàáîòèõìå â ðàìêèòå íà äâå êàëåíäàðíè 
ãîäèíè. Êàòî ñëåäñòâèå îò ïîñòàâåíèòå ñðîêîâå çà íà÷àëî è êðàé íà ðàáîòàòà è ïðåç 
äâåòå ãîäèíè, ïåðèîäà îò 1 äî 15.07, êîéòî å òâúðäå âàæåí çà ãíåçäåíåòî, îñòàíà 
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íåïðîó÷åí. Îñâåí òîâà ïðåç ïðîëåòòà íà 2002 ã. ìåòåîðîëîãè÷íèòå óñëîâèÿ âúâ âèñîêèòå 
÷àñòè íà ïëàíèíàòà áÿõà ìíîãî íåñòàáèëíè, êîåòî ñèëíî çàòðóäíè íàøàòà ðàáîòà è 
ñúîòâåòíî áÿõà ïîëó÷åíè ïî-ñëàáè ðåçóëòàòè. Èìàéêè ïðåäâèä ñëîæíèòå ðåëåôíè è 
êëèìàòè÷íè äàäåíîñòè íà èçñëåäâàíèÿ ðàéîí è ñïåöèôèêàòà íà ñàìîòî îðíèòîëîãè÷íî 
ïðîó÷âàíå, íèå ñ÷èòàìå ÷å ïåðèîäà íà ðàáîòà (â ñëó÷àÿ òîé íÿìà è äîðè åäíà ïúëíà 
êàëåíäàðíà ãîäèíà) å êðàéíî íåäîñòàòú÷åí. 
 Çà ïðîó÷âàíå äúëãîòðàéíèòå òåíäåíöèè â ïîïóëàöèîííàòà äèíàìèêà íà ïòèöèòå â 
ïàðêà å íåîáõîäèìî èçñëåäâàíå ñ äúëãîòðàéíîñò ïîíå 3 êàëåíäàðíè ãîäèíè. Ïîðàäè òîâà 
ñïîðåä íàñ íÿêîè îò êðàéíèòå îáîáùàâàùè îöåíêè íå ìîãàò äà ïðåòåíäèðàò çà ïúëíà 
èç÷åðïàòåëíîñò è çàäúëáî÷åíîñò.  
 Áîçàéíèöè. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” íå å áèëà îáåêò íà 
ñïåöèàëíî ïðîó÷âàíå ïî îòíîøåíèå íà äðåáíèòå áîçàéíèöè  è íàòðóïàíèòå êúì äíåøíà 
äàòà äàííè çàñÿãàò ñàìî îòäåëíè íàõîäèùà. Òàêà íàïð. ãîëÿìà ÷àñò îò èíôîðìàöèÿòà ñå 
îòíàñÿ çà ðàéîíà îêîëî õèæèòå Âèõðåí è Áúíäåðèöà, à çà ìíîãî äðóãè ìåñòà ëèïñâàò 
êàêâèòî è äà å íàáëþäåíèÿ. Ëèïñâàò ñâåäåíèÿ çà ðàçïðåäåëåíèåòî íà âèäîâåòå ïî 
ìåñòîîáèòàíèÿ, çà  çàêîíîìåðíîñòèòå â ñòðóêòóðèðàíåòî íà ñúîáùåñòâàòà, çà 
îòíîñèòåëíàòà ÷èñëåíîñò íà âèäîâåòå, çà êîíêðåòíèòå ôàêòîðè, îïðåäëÿùè 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèäîâåòå íà òåðèòîðèÿòà íà Ïàðêà. Íå ñà óñòàíîâåíè íÿêîè âèäîâå, 
êîèòî áè ñëåäâàëî äà ñå ñðåùàò. Â òîâà îòíîøåíèå íàïðèìåð áèõà áèëè ïîëåçíè äàííè çà 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ñëÿïîòî êó÷å, âèä, âêëþ÷åí â ×åðâåíèÿ Ñïèñúê íà IUCN (VU). 
Ëèïñâàò äîñòàòú÷íî ñâåäåíèÿ çà ìíîãî âèäîâå ñúñ ñïåöèôè÷íè åêîëîãè÷íè èçèñêâàíèÿ, 
êîèòî áèõà áèëè ïîëåçíè çà áèîèíäèêàöèÿòà è ìîíèòîðèíãà - âîäíèòå çåìåðîâêè, 
ñíåæíàòà ïîëâêà è äð. Íåîáõîäèìè ñà ñðàâíèòåëíè ïðîó÷âàíèÿ çà ñúñòîÿíèåòî íà 
ïîïóëàöèèòå è ñúîáùåñòâàòà îò äðåáíè áîçàéíèöè â ðàéîíèòå ñ àíòðîïîãåííî 
íàòîâàðâàíå è òåçè ñ ðåçåðâàòåí ðåæèì.   
 Ïðèëåïè. Ïðîïóñêèòå â ïîçíàíèÿòà ìîãàò äà ñå ãðóïèðàò â òðè íàñîêè:  
1. Íåäîñòàòú÷íè ïîëåâè èçñëåäâàíèÿ. Èçñëåäâàíèÿ âúðõó ïðèëåïíàòà ôàóíà â òàêúâ 
ãîëÿì è ðàçíîîáðàçåí ïî ðåëåô è âèñî÷èíåí äèàïàçîí ðàéîí å òðóäíî îñúùåñòâèìà 
çàäà÷à, îñîáåíî ïðè ïîñòàâåíèòå ñðîêîâå. Íîùíèòå óëîâè ñ ìðåæè ÷åñòî çàâúðøâàò áåç 
óñïåõ, êîåòî çíà÷èòåëíî óäúëæàâà ñðîêîâåòå íà èçñëåäâàíå, îñîáåíî ïðè ìàëúê áðîé 
òåðåííè èçñëåäîâàòåëè è íèñêàòà åôåêòèâíîñò íà èçïîëçâàíèòå ìåòîäè.  
2. Íåðàâíîìåðíî ïðîó÷åíà òåðèòîðèÿ. Äîêàòî â ãîðñêèÿ ïîÿñ íà ïàðêà ïîäõîäÿùèÿò ñåçîí 
çà ïîëåâè èçñëåäâàíèÿ å ñðàâíèòåëíî äúëúã (îò ñðåäàòà íà àïðèë äî îêòîìâðè), òî 
ïðîó÷âàíèÿòà â àëïèéñêàòà çîíà ñà âúçìîæííè îò þëè äî ñðåäàòà íà ñåïòåìâðè, êàòî 
íàé-ïîäõîäÿù å ìåñåö àâãóñò. Äðóã îãðàíè÷àâàù ôàêòîð å ëèïñàòà íà èçâåñòíè ïîäçåìíè 
óáåæèùà (ïåùåðè, ãàëåðèè) íà åäíà îãðîìíà òåðèòîðèÿ ïî þæíèòå è èçòî÷íè ñêëîíîâå íà 
ïëàíèíàòà, êîåòî ïðàâè óëîâèòå ñ ìðåæè òàì íèñêî åôåêòèâíè.  Çà öåëèòå íà íàñòîÿùåòî 
èçñëåäâàíå áåøå âúçïðèåò ïîäõîä, íàñî÷åí êúì ïî-÷åñòè ïîñåùåíèÿ íà èçâåñòíèòå 
(ïðåäèìíî ïîäçåìíè) íàõîäèùà, êúäåòî óëîâúò íà ïðèëåïè å ïîâå÷å èëè ïî-ìàëêî 
ãàðàíòèðàí. 
 Çàñåãà ëèïñâàò äàííè çà íàëè÷èåòî íà ðàçìíîæèòåëíè êîëîíèè â ãðàíèöèòå íà 
ïàðêà. Áåç ñúìíåíèå òàêèâà ñå ôîðìèðàò ïðåäèìíî îò "ãîðñêèòå" âèäîâå, íî  òÿõíîòî 
ðàçêðèâàíå å òðóäíî äîêàçóåìî, ÷ðåç ïîäõîäà, öåëÿù äà îöåíè âèäîâîòî áîãàòñòâî íà 
ãîëÿìà òåðèòîðèÿ çà êðàòêî âðåìå.  Â ïîñåòåíèòå ïåùåðè â ïàðêà íå áÿõà îòêðèòè ñëåäè 
îò íàëè÷èåòî íà ëåòíè êîëîíèè, êîåòî ìîæå äà ñå îáÿñíè ñ íåïîäõîäÿùèòå êëèìàòè÷íè 
óñëîâèÿ (òåìïåðàòóðàòà â ïåùåðèòå âàðèðà îò 0 - 2 î Ñ çà òåçè íàä 2500 m íàäì. âèñ. äî 
6 -7  î Ñ çà òåçè ìåæäó 1000 è 1500 m  íàäì. âèñ.). Ìîæå äà ñå ïðåäïîëîæè, ÷å ìàëêè 
êîëîíèè îò ðàçëè÷íè âèäîâå ñå ðàçìíîæàâàò â õðàëóïè íà äúðâåòà, à ñúùî è â ñêàëíè 
öåïíàòèíè, îñîáåíî òåçè â ñêàëíè ìàñèâè ñ þæíî èçëîæåíèå â àëïèéñêàòà çîíà.  Òâúðäå 
îñêúäíè ñà äàííèòå çà çèìóâàíåòî, ìèãðàöèÿòà  è ñåçîííàòà äèíàìèêà íà ïðèëåïè â 
ðàéîíà íà ïàðêà.  
 Îò íàé-ãîëÿì èíòåðåñ ùå áúäå óñòàíîâÿâàíåòî íà âèäîâèÿ ñúñòàâ è 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ïðèëåïèòå â àëïèéñêàòà çîíà (íàä 2200 m), îòêúäåòî çàñåãà ïî÷òè 
íÿìà äàííè. Ïî ñâåäåíèÿ íà ñïåëåîëîçè, ðàáîòåùè â ïåùåðèòå â öèðêóñèòå Áàíñêè 
Ñóõîäîë è Ðàçëîæêè Ñóõîäîë "ìíîãî ïðèëåïè ëåòÿò ïðåç íîùòà", íî çàñåãà ëèïñâàò 
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êîíêðåòíè äàííè çà òÿõ.  Ñúùî òàêà â íÿêîè ïåùåðè, íàïð. Âèõðåíñêà ïðîïàñò (2650 m 
íàäì. âèñ), ñà íàìèðàíè êîñòè îò äðåáíè æèâîòíè â òîâà ÷èñëî è íà ïðèëåïè. Ëè÷íè 
íàáëþäåíèÿ (Á. Ïåòðîâ) â ðàéîíà íà êàðñòîâèÿ ðúá "Êîí÷åòî" ïðåç ì. àâãóñò ñúùî 
ïîêàçâàò, ÷å ïðèëåïè îò ïîíå 2 âèäà ëåòÿò â íàé-âèñîêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà è òî â 
÷èñëåíîñò, êîÿòî òåîðåòè÷íî áè ïîçâîëèëà óñïåøåí óëîâ ñ ìðåæè.  Òîâà å ïðåäâèäåíî çà 
ì. àâãóñò 2002, êîãàòî êëèìàòè÷íèòå óñëîâèÿ ñà íàé-ïîäõîäÿùè, à è 
ñëåäðàçìíîæèòåëíîòî ðàçñåëâàíå å çàïî÷íàëî. 
  Êàòî öÿëî äàííèòå â ëèòåðàòóðàòà çà åäðèòå áîçàéíèöè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ 
”Ïèðèí” ñà îñêúäíè. Èíôîðìàöèÿòà å îñíîâíî çà íàëè÷èåòî íà äàäåí âèä. Ëèïñâàò 
àêòóàëíè, ïîäðîáíè äàííè çà âåðòèêàëíîòî è õîðèçîíòàëíîòî èì ðàçïðîñòðàíåíèå, êàêòî è 
çà ãúñòîòàòà íà ïîïóëàöèèòå. Òàêèâà äàííè ñà èçêëþ÷èòåëíî íåîáõîäèìè ñ öåë 
èçãîòâÿíåòî íà ïðåïîðúêè çà îïàçâàíåòî íà ðàçíîîáðàçèåòî íà åäðèòå áîçàéíèöè â 
ïàðêà. 
 
 
 
 1. 2. ÅÊÎËÎÃÈ×ÍÀ ÎÖÅÍÊÀ 
  
 
 1. 2. 1. Ó�ÇÂÈÌÎÑÒ 
 Ðèáè. Îñíîâíèÿò îòðèöàòåëíî äåéñòâàù ôàêòîð âúðõó èõòèîôàóíàòà íà ÍÏ 
“Ïèðèí” ïðåäñòàâëÿâà èíòðîäóöèðàíåòî íà ÷óæäè âèäîâå êàòî äúãîâà ïúñòúðâà 
(Oncorhynchus mykiss) è ñèâåí (Salvelinus fontinalis), êàêòî è ïîñòîÿííîòî 
íåðåãëàìåíòèðàíî âíàñÿíå íà áàëêàíñêà ïúñòúðâà ñ íåèçâåñòåí ïðîèçõîä. Ñïîðåä íàñ 
òîâà å îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà èç÷åçâàíåòî íà ïëàíèíñêèÿ êåôàë îò âîäîåìèòå íà 
òåðèòîðèÿòà íà Ïàðêà è ïî÷òè ïúëíîòî àñèìèëèðàíå íà ìåñòíèòå (ðåëèêòíè) ïîïóëàöèè 
áàëêàíñêà ïúñòúðâà, êàòî äíåñ òÿõíîòî äèôåðåíöèðàíå å ìíîãî òðóäíî. Êàòî äðóãè 
àíòðîïîãåííè ôàêòîðè, äåéñòâàùè íåãàòèâíî íà ìåñòíàòà èõòèîôàóíà ìîãàò äà áúäàò 
ïîñî÷åíè áðàêîíèåðñòâîòî, õèäðîñòðîèòåëñòâîòî è âîäîâçåìàíåòî îò ðåêèòå, 
çàìúðñÿâàíåòî è èçñè÷àíåòî íà äúðâåñíàòà ðàñòèòåëíîñò. Çàòîâà ñìÿòàìå, ÷å ìåñòíàòà 
èõòèîôàóíà âúâ âîäîåìèòå íà ÍÏ “Ïèðèí” ñå õàðàêòåðèçèðà ñ “âèñîêà” ñòåïåí íà 
óÿçâèìîñò.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Óÿçâèìîñòòà íà òåçè ãðóïè æèâîòíè, ñðàâíåíà ñ 
îñòàíàëèòå å îòíîñèòåëíî âèñîêà, êîåòî ñå äúëæè íà ðàçëè÷íè îáåêòèâíè è ñóáåêòèâíè 
ôàêòîðè. Êúì îáåêòèâíèòå ïðè÷èíè ìîãàò äà ñå ïîñî÷àò äðåáíèòå èì ðàçìåðè, ñëàáàòà 
ïîäâèæíîñò, ïðÿêàòà çàâèñèìîñò ïî îòíîøåíèå íà ðàçìíîæàâàíåòî íà ìíîãî âèäîâå, 
ðåñï. íà öåëè ïîïóëàöèè îò îïðåäåëåíè óñëîâèÿ /ëîêàëíè âîäîåìè, â îòäåëíè ñëó÷àè 
åäèíñòâåíè òàêèâà/ è ò.í. Êúì ñóáåêòèâíèòå ñå îòíàñÿ ïðåäè âñè÷êî íåãàòèâíîòî 
îòíîøåíèå êúì ãîëÿìàòà ÷àñò îò ïðåäñòàâèòåëèòå íà òèÿ ãðóïè, êàòî ñëåäñòâèå íà 
íåïîçíàâàíå, ñóåâåðèÿ, ïðåäàíèÿ è ñòðàõ. 
 Ïî íàøå ìíåíèå çà öÿëàòà òåðèòîðèÿ íà ÍÏ “Ïèðèí” ùå å èçêóñòâåíî ïîñòðîåíà è 
íåïðàâèëíà åäíà îáîáùåíà îöåíêà, ñòåïåíóâàíà êàòî “íèñêà”, “ñðåäíà” èëè “âèñîêà”. 
Ñìÿòàìå, ÷å òóê òðÿáâà äà èìà ðàçäåëÿíå ïðè êàòåãîðèçèðàíåòî íà îöåíêèòå, êîåòî äà 
çàâèñè îò êîíêðåòíîòî ìåñòîîîáèòàíèå è çîíà îò òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà. Òàêà íàïð. â íàé-
âèñîêèòå è ïî-ñëàáî ïîñåòåíè ÷àñòè ñòåïåíòà íà óÿçâèìîñò ìîæå äà ñå ïðèåìå çà 
îòíîñèòåëíî íèñêà. Â ïî-íèñêèòå ðàéîíè è îñîáåíî îêîëî õèæè, çàñëîíè, ìåñòà çà 
áèâàêóâàíå è ò.í. ñúñ ñèãóðíîñò å ïî-âèñîêà, êîåòî å îïðåäåëåíî îò çàñèëåíîòî ÷îâåøêî 
ïðèñúñòâèå.  
  Êàòî êðèòè÷íè ìîãàò äà ñå ðàçãëåæäàò ðàéîíèòå îêîëî äîëíàòà ãðàíèöà íà 
ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ ïîðàäè î÷åâèäíî çàñèëâàùàòà ñå òàì íà ìíîãî ìåñòà àíòðîïîãåííà 
ïðåñà: ñòðîåæè, âîäîõâàùàíèÿ, áðàêîíèåðñêè ñå÷è, ïðîõîäèìà çà ëåêè àâòîìîáèëè ïúòíà 
ìðåæà è äð.  
 Îñîáåíî óÿçâèìà å ãðóïàòà íà àìôèáèèòå è ðåïòèëèèòå ïðè ïîÿâàòà íà ðàçëè÷íè 
ïðèðîäíè áåäñòâèÿ: ïîæàðè, ïîðîè è äð. 
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 Ïòèöè. Êàêòî å èçâåñòíî ïëàíèíñêèòå åêîñèñòåìè ñå õàðàêòåðèçèðàò ñ âèñîêà 
óÿçâèìîñò. Â òîâà îòíîøåíèå òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí íå ïðàâè èçêëþ÷åíèå. Ïðè åäèí 
îáù ïðåãëåä íà óñòàíîâåíàòà îðíèòîôàóíà â ÍÏ äî ìîìåíòà îò íàñ (îáùî 159 âèäà), ñå 
çàáåëÿçâà ÷å 42 âèäà (26 % ) ìîãàò äà áúäàò îòíåñåíè êúì êàòåãîðèÿòà óÿçâèìè. Â òîâà 
îòíîøåíèå åäíè îò íàé-ïðåäñòàâèòåëíè ñà âèäîâåòå îò ðàçðåäèòå: Ñîêîëîïîäîáíè, 
Ñîâîïîäîáíè, Êúëâà÷îïîäîáíè, íÿêîè âèäîâå îò ðàçð. Âðàá÷îïîäîáíè. Êàòî îñîáåíî 
óÿçâèìè çà òåðèòîðèÿòà è ñïåöèôèêàòà íà ÍÏ, áèõìå ïîñî÷èëè ñëåäíèòå âèäîâå ïòèöè: 
ñêàëåí îðåë, ëîâåí ñîêîë, ñîêîë ñêèòíèê, ãëóõàð, ïëàíèíñêè êåêëèê, ëèâàäåí äúðäàâåö, 
ãîðñêè áåêàñ, ãúëúá õðàëóïàð, ñêàëåí ãúëúá, ïåðíàòîíîãàòà êóêóìÿâêà, áåëîãðúá êúëâà÷, 
òðèïðúñò êúëâà÷, óøàòàòà ÷ó÷óëèãà, õàéäóøêà ãàðãà, ïúñòúð ñêàëåí äðîçä. 
 Êàòî öÿëî óÿçâèìîñòòà íà îðíèòîôàóíàòà â ÍÏ Ïèðèí ìîæåì äà õàðàêòåðèçèðàìå 
ìåæäó “ñðåäíà” è “âèñîêà”. 
 Áîçàéíèöè. Óÿçâèìîñòòà íà áîçàéíèöèòå å óñòàíîâÿâàíà ïî îòíîøåíèå  íà òðè 
ãðóïè ôàêòîðè - 1. åñòåñòâåíà óÿçâèìîñò, 2. Ïðÿêî èçòðåáâàíå, 3. Ïðîìÿíà è/èëè 
óíèùîæàâàíå íà ìåñòîîáèòàíèÿòà (è óáåæèùàòà íà ïðèëåïèòå). Ôîðìèðàíåòî íà 
îöåíêàòà å îñíîâàíî ãëàâíî íà âèäîâåòå ñ ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóò îñîáåíî 
ïðåäñòàâåíèòå ïî-ãîðå 6 âèäà åäðè áîçàéíèöè è ïðèëåïèòå. Âñè÷êè òå èìàò âèñîêà 
ñòåïåí íà óÿçâèìîñò è ïî òðèòå ãðóïè ôàêòîðè.  

 
1. 2. 2. Ð�ÄÊÎÑÒ 
 Ðèáè. Äî ìîìåíòà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ñà óñòàíîâåíè 6 âèäà ðèáè. Åäèí 
îò òÿõ (Leuciscus souffia) å ãëàöèàëåí ðåëèêò, ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò åíäåìè÷åí çà òåçè 
âîäîåìè. Çà ñúæàëåíèå ïî âðåìå íà èçñëåäâàíèÿòà òîçè âèä íå áåøå óñòàíîâåí è íèå 
ñ÷èòàìå, ÷å òîé âåðîÿòíî å èç÷åçíàë. Çìèîðêàòà (Anguilla anguilla) ñúùî å ðÿäúê âèä çà 
Áúëãàðèÿ, âêëþ÷åí â ×åðâåíàòà êíèãà, íî òÿ ñúùî å èç÷åçíàëà îò òîçè ðàéîí. 
Ñúâðåìåííàòà èõòèîôàóíà íà Ïàðêà ñå ñúñòîè îò èíòðîäóöèðàíèòå ñèâåí è äúãîâà 
ïúñòúðâà, êàêòî è áàëêàíñêà ïúñòúðâà è ëåùàíêà, êîåòî íè äàâà îñíîâàíèå äà îïðåäåëèì 
ñòåïåíòà íà ðÿäêîñò êàòî “íèñêà”. 
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Âèäîâåòå îò äâàòà êëàñà Çåìíîâîäíè è Âëå÷óãè, 
íàñåëÿâàùè òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ñå ñðåùàò â ðåäèöà äðóãè ðàéîíè íà ñòðàíàòà, 
êàòî â ìíîãî îò ìåñòàòà èì íà îáèòàíèå ñà ïðåäñòàâåíè ñ ìíîãîáðîéíè è ñòàáèëíè 
ïîïóëàöèè. Óñëîâèÿòà â ïàðêà ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè õàáèòàòè çà òèïè÷íèòå çà Áúëãàðèÿ 
ãëàöèàëíè ðåëèêòè: ïëàíèíñêà âîäíà æàáà, æèâîðîäåí ãóùåð è óñîéíèöà.   
 Êàçàíîòî íè äàâà îñíîâàíèå äà ïðèåìåì ñòåïåíòà íà ðÿäêîñò çà òåçè ãðóïè êàòî 
“íèñêà”.  
 Ïòèöè. Êàòî ðåäêè ïòèöè çà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ áèõìå ïîñî÷èëè 53 âèäà (33 % îò 
óñòàíîâåíèòå â ÍÏ 159 âèäà ïòèöè). Ïî òèïè÷íè âèäîâå îò òàçè êàòåãîðèÿ çà ÍÏ ñà: 
ñêàëåí è ìàëúê êðåñëèâ îðåë, ëîâåí ñîêîë, ñîêîë ñêèòíèê, ñîêîë îðêî, ëèâàäåí äúðäàâåö, 
ïëàíèíñêè êåêëèê, ãîðñêè áåêàñ, ãúëúá õðàëóïàð, êîçîäîé, òðèïðúñò è áåëîãðúá êúëâà÷, 
ãðàäèíñêà ÷åðâåíîîïàøêà, ãàðâàí. 
 Ðåäêè âèäîâå ïòèöè çà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ, êîèòî áÿõà óñòàíîâåíè è â 
ðàéîíà íà ÍÏ ñà 30 âèäà (19 % îò óñòàíîâåíèòå â ÍÏ 159 âèäà ïòèöè). Íÿêîè îò íàé-
òèïè÷íèòå âèäîâå â òîâà îòíîøåíèå ñà:  ëîâåí ñîêîë, ïåðíàòîíîãà êóêóìÿâêà, òðèïðúñò 
êúëâà÷, ãëóõàð è äð. 
 Îò óñòàíîâåíèòå 159 âèäà ïòèöè â ÍÏ, êàòî ðåäêè çà Åâðîïà (âêëþ÷åíè â 
Äèðåêòèâà íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò çà çàùèòà íà äèâèòå ïòèöè- 79/409) ùå ïîñî÷èì 
39 âèäà (25 %). Êàòî òàêèâà âèäîâå ùå ïîñî÷èì- ñêàëåí îðåë, êúñîïðúñò ÿñòðåá, ëîâåí 
ñîêîë, êîçîäîé, ñèâ êúëâà÷, ãîðñêà ÷ó÷óëèãà, ÿñòðåáîãóøî êîïðèâàð÷å, ÷åðâåíîãúðáàòà 
ñâðà÷êà. 
 Òåçè äàííè ïîçâîëÿò äà îïðåäåëèì ðåäêîñòòà ñðåä îðíèòîôàóíàòà íà ÍÏ Ïèðèí 
êàòî ñðåäíà.  
 Áîçàéíèöè. Ïîâå÷åòî âèäîâå áîçàéíèöè ñå ñðåùàò â ïîäõîäÿùè ìåñòîîáèòàíèÿ  
èç öÿëàòà ñòðàíà è íà îáøèðíè òåðèòîðèè îò Åâðàçèÿ. Îò óñòàíîâåíèòå âèäîâå ïðèëåïè, 
êàòî ïî-ðåäêè (ïî-ñêîðî îãðàíè÷åíè â îïðåäåëåíè ìåñòîîáèòàíèÿ) çà Áúëãàðèÿ ìîãàò äà 
ñå ïîñî÷àò äúëãîóõèÿ íîùíèê (Myotis bechsteinii), Íàòåðåðîâèÿ íîùíèê  (Myotis nattereri)  
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è øèðîêîóõèÿ ïðèëåï (Barbastella barbastellus). Ó íàñ òå ñà óñòàíîâÿâàíè íàé-÷åñòî â ïî-
ãîëåìè ìåçîôèëíè øèðîêîëèñòíè è ñìåñåíè ãîðè, ðàçïîëîæåíè ïðåäèìíî â íèñêî- è 
ñðåäíî-ïëàíèíñêèÿ ïîÿñ. Âåðîÿòíî ñà øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíè  â ïàðêà, ïðåäâèä 
íàëè÷èåòî íà ïðåäïî÷èòàíèòå îò òåçè âèäîâå ãîðñêè ìåñòîîáèòàíèÿ. Íÿêîè îò âèäîâåòå 
åäðè áîçàéíèöè ñà ðåäêè â Åâðîïà, âêë. è ó íàñ ïîðàäè ñèëåí àíòðîïîãåíåí íàòèñê. Òå ñà 
ðåäêè è òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí. Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å ðÿäêîñòòà ñðåç áîçàéíàòà ôàóíà 
íà ÍÏ Ïèðèí å ñðåäíà.  
 
 1. 2. 3. ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÎÑÒ 
 Ðèáè. Ïî îòíîøåíèå íà èõòèîôàóíàòà âîäîåìèòå â ðàéîíà íà Ïàðêà ñå 
õàðàêòåðèçèðàò ñ “íèñêà” ñòåïåí íà åñòåñòâåíîñò, ïîðàäè åæåãîäíèòå çàðèáèòåëíè 
ìåðîïðèÿòèÿ, èçâúðøâàíè â òÿõ.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Õåðïåòîôàóíàòà íà ÍÏ”Ïèðèí” èìà íàïúëíî åñòåñòâåí 
õàðàêòåð. Íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà ñå ñðåùàò, êàêòî øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíè öåíòðàëíî-
åâðîïåéñêè âèäîâå /Salamandra salamandra, Bombina variegata, Coronella austriaca/, 
ïàëåàðêòè÷íè /Bufo bufo, Rana temporaria/, þæíî-ïàëåàðêòè÷íè /Bufo viridis/ è 
åâðîñèáèðñêè /Hyla arborea, Vipera berus, Lacerta vivipara, Natrix natrix/ âèäîâå, òàêà è 
ìåäèòåðàíî-èðàíîòóðàíñêè /Rana ridibunda/, þæíî-åâðîïåéñêè /Rana dalmatina/, 
åâðî-ìåäèòåðàíñêè /Lacerta viridis/, ìåäèòåðàíñêè /Podarcis muralis/ è áàëêàíñêè 
/Podarcis erhardi riveti/ ôàóíèñòè÷íè åëåìåíòè. 
 Äîáðå å èçðàçåíî è âåðòèêàëíîòî çîíèðàíå íà îòäåëíèòå âèäîâå, êàòî â íàé-
íèñêèòå è òîïëè ÷àñòè /îêîëî 1000 m. í.â./ å óñòàíîâåíî íàâëèçàíå íà òîïëîëþáèâè 
âèäîâå – Testudo hermanni, à â ñóáàëïèéñêàòà è àëïèéñêàòà çîíà îáèòàâàò ãëàâíî 
ïðèåìàíèòå ó íàñ çà ãëàöèàëíè ðåëèêòè âèäîâå. 
 Ñòåïåíòà íà åñòåñòâåíîñò, ñúîáðàçåíà ñ êðèòåðèèòå íà çàäàíèåòî ìîæå äà ñå 
ïðèåìå çà “âèñîêà”. 
 Ïòèöè. Íàøèòå íàáëþäåíèÿ ïîêàçâàò, ÷å â ãîëÿìà ñòåïåí îðíèòîôàóíàòà å 
çàïàçèëà ñâîÿ åñòåñòâåí õàðàêòåð. Âúïðåêè òîâà â íÿêîè ðàéîíè ñå íàáëþäàâàò ïðîìåíè 
â îðíèòîôàóíàòà, â ñëåäñòâèå íà ðàçëè÷íè âèäîâå ÷îâåøêè äåéíîñòè. Ðàçëè÷íèòå òèïîâå 
ïîñòðîéêè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ (õèæè, ïî÷èâíè ñòàíöèè, ãîðñêè äîìîâå è äð.) ñà åäíà 
ïðåäïîñòàâêà çà íàâëèçàíåòî íà íÿêîè ñèíàíòðîïíè âèäîâå ïòèöè- ãðàäñêà è ñåëñêà 
ëÿñòîâèöè, ÷åðåí áúðçîëåò, áÿëà ñòúð÷èîïàøêà. 
 Îò äðóãà ñòðàíà àíòðîïîãåííàòà äåéíîñò â ðàçëè÷íèòå è ôîðìè âîäè äî 
íàìàëÿâàíå íà âèäîâîòî áîãàòñòâî è ïðîìåíè âúâ âèäîâèÿ ñúñòàâ. Â òàçè âðúçêà ñèëíî 
íåãàòèâíî âëèÿÿò íà îðíèòîôàóíàòà ñëåäíèòå äåéíîñòè: 
- Íàïðàâà íà ïðîñåêè çà ñêè ïèñòè, ëèôòîâå è âëåêîâå, ïðîêàðâàíå íà 
äàëåêîïðîâîäè. 
- Ïðîêàðâàíåòî íà ïúòíà ìðåæà. 
- Ôóíêöèîíèðàíåòî íà ðàçëè÷íè âîäíî-òåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ (âîäîõâàùàíèÿ, 
ÂÅÖ è äð.), â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò èëè â ñàìàòà òåðèòîðèÿ íà ÍÏ.  
- Ãîðñêîòåõíè÷åñêè ìåðîïðèÿòèÿ (ñå÷è, ãîðñêè ïúòèùà) 
- Áðàêîíèåðñêè ñå÷è 
- Ìàùàáíè êàìïàíèéíè äåéíîñòè ñâúðçàíè ñúñ ñúáèðàíåòî íà ãîðñêè ïëîäîâå, 
ãúáè, áèëêè. 
- Áåçðàçáîðíî è íåêîíòðîëèðàíî ïàøóâàíå íà åäúð ðîãàò äîáèòúê â ñóáàëïèéñêàòà 
è àëïèéñêàòà çîíà. 
 Ïî îòíîøåíèå íà “ðåëèêòíîñò” çà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí ñà óñòàíîâåíè 3 
ðåëèêòíè âèäà ïòèöè- ïåðíàòîíîãà êóêóìÿâêà, áåëîãðúá êúëâà÷ è òðèïðúñò êúëâà÷. 
 Â çàêëþ÷åíèå îðíèòîôàóíàòà íà ÍÏ “Ïèðèí” èìà âèñîêà ñòåïåí íà åñòåñòâåíîñò. 
 Áîçàéíèöè. Âèäîâèÿò ñúñòàâ íà áîçàéíàòà ôàóíà  èçöÿëî ñúîòâåòñòâà íà 
ëàíäøàôòíèòå äàäåíîñòè íà ïëàíèíàòà. Íà ìåñòà îáà÷å, ïîä âëèÿíèå íà àíòðîïîãåííè  
ïðîìåíè íà ìåñòîîáèòàíèÿòà ïðîíèêâàò íÿêîè âèäîâå, íåõàðàêòåðíè çà íåÿ. Òàêà 
íàïðèìåð äîñåãà îáèêíîâåíàòà ïîëåâêà (Microtus arvalis) å óñòàíîâÿâàíà ñàìî  â 
èçêóñòâåíî ïîäúðæàíè çåëåíè ïëîùè êðàé õèæè.  Êàòî öÿëî îáà÷å áîçàéíàòà ôàóíà íà ÍÏ 
Ïèðèí ñå îòëè÷àâà ñ âèñîêà ñòåïåí íà åñòåñòâåíîñò..  



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за 
управление на НП Пирин 

 
 1. 2. 4. ÒÈÏÈ÷ÍÎÑÒ 
 Ðèáè. Ñòåïåíòà íà òèïè÷íîñò çà ðåãèîíà ìîæå äà ñå îïðåäåëè êàòî “âèñîêà”, êàòî 
Ïàðêà èìà ãîëÿìî çíà÷åíèå çà îïàçâàíå íà òèïè÷íèòå ìåñòîîáèòàíèÿ â ðàéîíà, êàêâèòî 
ñà ãëàöèàëíèòå åçåðà è ãîðíèòå òå÷åíèÿ íà ðåêèòå, êàêòî è íà  òÿõíàòà èõòèîôàóíà.   
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Ïðèåìàìå ñòåïåíòà íà òèïè÷íîñò çà ðåãèîíà çà “âèñîêà”, 
êàòî îïðåäåëÿùî çíà÷åíèå çà ñúõðàíÿâàíåòî íà òîçè òèïè÷åí è åñòåñòâåí õàðàêòåð íà 
õåðïåòîôàóíàòà â Ïèðèí èìà ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ. 
 Ïòèöè. Çà ðàéîíà íà ÍÏ äîáðå ñà ïðåäñòàâåíè òèïè÷íèòå âèäîâå ïòèöè çà 
ñëåäíèòå òèïîâå ìåñòîîáèòàíèÿ â ðàéîíà: 
- Øèðîêîëèñòíè ãîðè- ãîðñêà óëóëèöà, ãîðñêà çèäàðêà, ãîëÿì è ñèí ñèíèãåð, ñîéêà, 
îáèêíîâåí ìèøåëîâ. 
- Èãëîëèñòíè ãîðè- ñîêåðèöà, êà÷óëàò è áîðîâ ñèíèãåð, êðúñòî÷îâêà, æúëòîãëàâî 
êðàë÷å, ïåðíàòîíîãà êóêóìÿâêà, ãëóõàð. 
- Îòêðèòè òðåâíè ïðîñòðàíñòâà â íèñêî è ñðåäíî ïëàíèíñêèÿ ïîÿñ- ðúæäèâîãóøî 
ëèâàäàð÷å, ïîëñêà è ãîðñêà ÷ó÷óëèãà 
-  Îòêðèòè òðåâíè òåðèòîðèè â ñóáàëïèéñêàòà è àëïèéñêàòà çîíà- ïëàíèíñêà 
áúáðèöà, óøàòà ÷ó÷óëèãà 
- Ðàçëè÷íè òèïîâå ñêàëíè òåðåíè- äîìàøíà ÷åðâåíîîïàøêà, õàéäóøêà ãàðãà, 
àëïèéñêà çàâèðóøêà, ñêàëîëàçêà, ñèâî êàìåíàð÷å. 
- Âèäîâå îáèòàâàùè òå÷àùèòå è ñòîÿùè âîäîåìè- âîäåí êîñ, ïëàíèíñêà 
ñòúð÷èîïàøêà; ïî âðåìå íà ìèãðàöèÿ íÿêîè âîäîïëàâàùè è âîäîëþáèâè âèäîâå- ñèâà 
÷àïëà, êúñîêðèë êþêàâåö è ò. í. 
Êàòî öÿëî îðíèòîôàóíàòà íà ÍÏ Ïèðèí ñå îòëè÷àâà ñ âèñîêà ñòåïåí íà òèïè÷íîñò.   
 Áîçàéíèöè. Áîçàéíàòà ôàóíà íà ÍÏ Ïèðèí å ìíîãî ñõîäíà ñ òàçè â äðóãèòå íàøè 
âèñîêè ïëàíèíè è ìîæå äà ñå îöåíè êàòî ôàóíà ñ âèñîêà ñòåïåí íà òèïè÷íîñò. Ñðåùàò ñå 
âèäîâå, êîèòî ñà òèïè÷íè çà ìåçîôèëíèòå øèðîêîëèñòíè è ñìåñåíè ãîðè (Sorex araneus, 
S. minutus, Neomys anomalus, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Barbastella barbastellus, 
Plecotus spp.), âèäîâå, õàðàêòåðíè çà âèñîêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíèòå ó íàñ (Neomys fodiens, 
Vespertilio murinus, Microtus subterraneus), êàêòî è âèäîâå, ïðåäïî÷èòàùè ñêàëíè 
ñòðóïâàíèÿ (Hypsugo savii, Chionomys nivalis, Rupicapra rupicapra). 
 
1. 2. 5. ÐÀÇÌÅÐÈ 
 Ðèáè. Ñïîðåä íàñ ðàçìåðèòå íà ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ è âêëþ÷åíèòå â íåÿ äâà 
ðåçåðâàòà “Þëåí” è “Áàþâè äóïêè – Äæèíäæèðèöà” ñà äîñòàòú÷íè çà äà îñèãóðÿâàò 
íåîáõîäèìèòå ïðåäïîñòàâêè çà èçïúëíÿâàíå íà êîíñåðâàöèîííîòî èì ïðåäíàçíà÷åíèå ïî 
îòíîøåíèå íà èõòèîôàóíàòà. Âñè÷êè ãëàöèàëíè åçåðà â Ïèðèí ïîïàäàò â ãðàíèöèòå íà 
Ïàðêà.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Ðàçìåðèòå íà ïàðêà è âêëþ÷åíèòå â íåãî 2 ðåçåðâàòà 
“Þëåí” è “Áàþâè äóïêè-Äæèíäæèðèöà” ñïîðåä íàñ ñà äîñòàòú÷íè, çà äà ìîãàò äà 
èçïúëíÿâàò êîíñåðâàöèîííàòà ñè ðîëÿ ïî îòíîøåíèå íà çåìíîâîäíèòå è âëå÷óãèòå. Ïî 
íàøà ïðåöåíêà îáà÷å å íóæíî äà ñå ïîìèñëè çà åäíà ðàçøèðåíà áóôåðíà çîíà è 
íåçàáàâíî äà ñå ïðåêðàòè àíòðîïîãåííàòà ïðåñà â ìíîãî îò ãðàíè÷íèòå ó÷àñòúöè íà 
ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ – ñòðîèòåëñòâî, ñå÷è è äð. Ïðàêòè÷åñêè ïî ñàìàòà ãðàíèöà íà ïàðêà 
/äî ìàðêèðîâêàòà/ âå÷å èìà íàïúëíî äåñòðóêòóðèðàíè çîíè, â êîèòî äúðâîñòîÿò å 
äîâåäåí ïî÷òè äî íóëåâè ñòîéíîñòè. 
 Âúïðåêè êàçàíîòî ïî-ãîðå ñ÷èòàìå çà óìåñòíî äå ñå ïðèåìå ðàçøèðÿâàíå íà 
ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ â íÿêîè íåéíè ÷àñòè, êàòî òîâà ñòàíå ÷ðåç âêëþ÷âàíåòî íà 
òåðèòîðèèòå, îáõâàùàùè ñêàëíèòå ìàñèâè íàä ñ. Èëèíäåíöè, êàêòî è òåðèòîðèÿòà íà 
íàñòîÿùèÿ ðåçåðâàò “Îðåëåê”. Ïîäîáíî ðåøåíèå áè ïðèîáùèëî êúì ÍÏ”Ïèðèí” èíòåðåñíè 
â ìíîãî îòíîøåíèÿ òåðèòîðèè, êîèòî â ìîìåíòà ñòîÿò èçîëèðàíî. Òîâà ùå äîïðèíåñå è çà 
ãîëÿìî îáîãàòÿâàíå íà ëàíäøàôòíàòà êàðòèíà íà ïàðêà, êàêòî è íà íåãîâàòà ôëîðà è 
ôàóíà. Ïî íàøà ïðåöåíêà ñïîìåíàòèòå òåðèòîðèè òðÿáâà äà áúäàò ñâúðçàíè ñ ïàðêà 
÷ðåçïîäõîäÿùè òåðèòîðèàëíè êîðèäîðè. 
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 Ïòèöè. Ïî íàøå ìíåíèå äíåøíàòà òåðèòîðèÿ íà ÍÏ Ïèðèí å íåðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëåíà âúâ âåðòèêàëåí äèàïàçîí. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ ñå íàìèðà 
âúâ âèñîêîïëàíèíñêèÿ è ïî-ñëàáî â ñðåäíîïëàíèíñêèÿ ïîÿñ. Ñúùåâðåìåííî íÿêîè 
çíà÷èìè òåðèòîðèè çà ïòèöèòå, êîèòî ñà ðàçïîëîæåíè â íèñêèòå è ñðåäíî âèñîêè çîíè íà 
ïëàíèíàòà, ñà èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ. Äîáðå èçâåñòíî å, à è êîíêðåòíèòå íàøè 
íàáëþäåíèÿ ïîêàçâàò, ÷å òåçè ðàéîíè â Ïèðèí ñå õàðàêòåðèçèðàò ñ ïî-âèñîêî âèäîâî 
áîãàòñòâî íà îðíèòîôàóíàòà. Âêëþ÷âàíåòî íà ïîäîáíè ðàéîíè êúì òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ 
Ïèðèí íåñúìíåíî çíà÷èòåëíî ùå óâåëè÷è âèäîâîòî áîãàòñòâî è ùå íàðàñíå ðîëÿòà íà ÍÏ 
çà îïàçâàíå íà ïòèöèòå â òîçè ðàéîí. 
 Ïðèìåðè çà ïîäîáíè òåðèòîðèè, êîèòî ñà òâúðäå âàæíè â îðíèòîëîãè÷íî 
îòíîøåíèå ñà: 
- Ðàéîíà íà þã îò þæíàòà ãðàíèöà íà ÍÏ äî ëèíèÿòà âð. ×åðíàòà ñêàëà (1239)- 
ìåñò. Ïîïîâè ëèâàäè. Ïî òîçè íà÷èí ùå ñå ñâúðæå ÍÏ ñ ðåçåðâàò “Îðåëåê” è ùå áúäàò 
âêëþ÷åíè ðåäèöà äîáðå çàïàçåíè åñòåñòâåíè ãîðñêè ìàñèâè, êàêòî è íÿêîè îòêðèòè 
òåðåíè- ñêàëíè ìàñèâè, ñóáàëïèéñêè ïàñèùà. 
- Ðàéîíúò þ-ç ïîä âð. Øàðàëèÿ (2172) ïî Âúë÷è ðèä, äî íàä ñ. Èëèíäåíöè-ñ. 
Ïëîñêè. Âêëþ÷âàíåòî íà ñêàëíèòå ìàñèâè äî òåçè ñåëà è îêîëíèòå òåðèòîðèè â ïîñîêà 
êúì ÍÏ Ïèðèí, ùå äîïðèíåñàò çà çíà÷èòåëíîòî óâåëè÷àâàíå íà âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå 
íà îðíèòîôàóíàòà â ÍÏ, è çàùèòàòà íà ðåäèöà ðåäêè, çàñòðàøåíè, ëîêàëíî 
ðàçïðîñòðàíåíè, ìåäèòåðàíñêè âèäîâå ïòèöè. 
- Âêëþ÷âàíåòî íà ñêàëíèÿ êîìïëåêñ â ìåñò. “Òðåìîùíèöà” (Ãóòåâè ñêàëè, Ñèíèòå 
ñêàëè)- íàä äåñíèÿ ãåîãðàôñêè áðÿã íà ð. Ñàíäàíñêà Áèñòðèöà, ùå äîïðèíåñå çà 
îïàçâàíîòî íà íÿêîè ðåäêè ïåòðîôèëíè âèäîâå ïòèöè. 
 Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å ïî îòíîøåíèå íà îðíèòîôàóíàòà ðàçìåðèòå íà ÍÏ Ïèðèí 
ñëåäâà äà ñå îêà÷åñòâÿò êàòî çàäîâîëèòåëíè (ñðåäíè). 
 Áîçàéíèöè. Òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà å äîñòàòú÷íà çà ñúùåñòâóâàíåòî íà 
ïîïóëàöèèòå íÿà äðåáíèòå âèäîâå íàçåìíè áîçàéíèöè. Ìíîãî âèäîâå ïðèëåïè âåðîÿòíî 
èçâúðøâàò ñåçîííè ìèãðàöèè, êîèòî íàäõâúðëÿò ãðàíèöèòå íà ïàðêà. Òîâà ñå îòíàñÿ è çà 
íÿêîè âèäîâå åäðè áîçàéíèöè. Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å ïî îòíîøåíèå íà áîçàéíàòà ôàóíà 
ðàçìåðèòå íà ÍÏ Ïèðèí ñëåäâà äà ñå îêà÷åñòâÿò êàòî çàäîâîëèòåëíè (ñðåäíè). 
 
1. 2. 6. ÁÈÎËÎÃÈ÷ÍÎ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ 
 Ðèáè. Áèîðàçíîîáðàçèåòî å íèñêî -  5 % îò ñëàäêîâîäíà èõòèîôàóíà íà Áúëãàðèÿ . 
Îñâåí òîâà äâà âèäà  òðÿáâà äà ñå ñ÷èòàò çà  èç÷åçíàëè îò òîçè ðàéîí. Òîâà ñà ïëàíèíñêèÿ 
êåôàë (Leuciscus souffia) è åâðîïåéñêàòà çìèîðêà (Anguilla anguilla). Àêî â ðåçóëòàò íà 
áúäåùè èçñëåäâàíèÿ ïëàíèíñêèÿ êåôàë áúäå óñòàíîâåí ïîâòîðíî, îïàçâàíåòî íà 
íåãîâèòå ïîïóëàöèè íà òåðèòîðèÿòà íà Ïàðêà ùå áúäå îò èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå â 
íàöèîíàëåí è ìåæäóíàðîäåí ìàùàá, òúé êàòî ïî-âñÿêà âåðîÿòíîñò ñòàâà âúïðîñ çà 
åíäåìè÷åí ãëàöèàëåí ðåëèêò ñúñ ñèëíî îãðàíè÷åíî ðàçïðîñòðàíåíèå. Îò ãîëÿìî çíà÷åíèå 
â íàöèîíàëåí ïëàí ùå áúäå è äèôåðåíöèðàíåòî íà ìåñòíèòå ïîïóëàöèè îò áàëêàíñêà 
ïúñòúðâà è òÿõíîòî îïàçâàíå â ðàéîíà íà ÍÏ “Ïèðèí”, â ìåñòàòà, êúäåòî òå íå ñà 
çàñåãíàòè îò èçêóñòâåíî çàðèáåíèòå ñòàäà.  
 Ïòèöè. Ïðåç ïîñëåäíèòå 15 ã. óñòàíîâåíàòà ãíåçäîâà îðíèòîôàóíà â ÍÏ Ïèðèí 
âúçëèçà íà 110 âèäà. Â äðóãèòå äâà íàöèîíàëíè ïàðêà- Ðèëà è Öåíòðàëåí Áàëêàí, ñà 
óñòàíîâåíè ïðåç ãíåçäîâèÿ ïåðèîä (çà ïîñëåäíèòå 15 ãîäèíè), ñúîòâåòíî 90 âèäà è 113 
âèäà ïòèöè (Ñïèðèäîíîâ, 1999 à; Ñïèðèäîíîâ, 1999 á). Âúïðåêè ÷å òåçè äàííè çà áðîÿ íà 
óñòàíîâåíèòå âèäîâå ïòèöè ïðåç ãíåçäîâèÿ ïåðèîä â òðèòå íàöèîíàëíè ïàðêà ñà äîñòà 
ñõîäíè, òðÿáâà äà áúäàò îò÷åòåíè è íÿêîè ñúùåñòâåíè ðàçëè÷èÿ. Òóê òðÿáâà äà ïîñî÷èì, 
÷å ïî ïëîù ÍÏ Ïèðèí îòñòúïâà ïî÷òè äâà ïúòè íà ÍÏ Öåíòðàëåí Áàëêàí è ïî÷òè òðè ïúòè 
íà ÍÏ Ðèëà. Îò ïîñî÷åíèòå ïî-ãîðå äàííè ñå âèæäà ÿñíî, ÷å ïî áðîé ãíåçäÿùè âèäîâå 
ïòèöè îòíåñåíè êúì ïëîùòà íà òåðèòîðèÿòà , êúäåòî òå ñà óñòàíîâåíè , ÍÏ "Ïèðèí" 
ïðåâúçõîæäà äðóãèòå äâà íàöèîíàëíè ïàðêà. Ïîðàäè òîâà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ïðè êëàñ Ïòèöè (Aves) â ÍÏ Ïèðèí ñëåäâà äà áúäå îïðåäåëåíî, êàòî “âèñîêî”. 
 Áîçàéíèöè. Âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå íà áîçàéíèöèòå â ïàðêà å îêîëî 50 % îò 
áîçàéíàòà ôàóíà ó íàñ. Êàòî ñå èìà ïðåäâèä, ÷å ïðèëåïíàòà ôàóíà íà ïàðêà å âñå îùå 
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íåäîñòàòú÷íî ïðîó÷åíà, ìîæå äà ñå äîïóñíå, ÷å òîçè ïðîöåíò å îùå ïî-ãîëÿì. Èìàéêè 
ïðåäâèä òåçè äàííè â êîíòåêñòà íà îãðàíè÷åíòà ïëîù íà ÍÏ Ïèðèí, ìîæå äà ñå êàæå, ÷å 
áèîðàçíîîáðàçèåòî íà áîçàéíàòà ôàóíà å âèñîêî. 
 
1. 2. 7. ÑÒÀÁÈËÍÎÑÒ È ÍÅÑÒÀÁÈËÍÎÑÒ 
 Ðèáè. Çà êîðåêòíîòî îöåíÿâàíå íà ñòàáèëíîñòòà íà ïîïóëàöèèòå íà óñòàíîâåíèòå 
äî ìîìåíòà ðèáè â ðàéîíà ñà íåîáõîäèìè äîïúëíèòåëíè, ìíîãî ïî-ìàùàáíè ïðîó÷âàíèÿ 
âúâ âñè÷êè âîäîåìè íà Ïàðêà. Íà áàçàòà íà äîñåãàøíèòå ïðîó÷âàíèÿ ìîæå äà áúäå 
äàäåíà ñëåäíàòà ñóáåêòèâíà îöåíêà çà îòäåëíèòå âèäîâå, êàêòî ñëåäâà:  
  Anguilla anguilla (Åâðîïåéñêà çìèîðêà) – èç÷åçíàë âèä 
  Leuciscus souffia (Ïëàíèíñêè êåôàë) – âåðîÿòíî èç÷åçíàë âèä 
  Phoxinus phoxinus (Ëåùàíêà) – ñòàáèëíè ïîïóëàöèè 
  Salmo (trutta) (Áàëêàíñêà ïúñòúðâà) – ìåñòíèòå ïîïóëàöèè íà òîçè âèä ñå 
õàðàêòåðèçèðàò ñ âèñîêà ñòåïåí íà íåñòàáèëíîñò, êàòî âåðîÿòíî â ïîâå÷åòî âîäîåìè ñà 
èçìåñòåíè îò çàðèáåíèòå, èçêóñòâåíî ñåëåêòèðàíè ôîðìè èëè òåõíè õèáðèäè 
  Oncorhynchus mykiss (Äúãîâà ïúñòúðâà) – èíòðîäóöèðàí âèä 
  Salvelinus fontinalis (Ñèâåí) – èíòðîäóöèðàí âèä 
  Àâòîõòîííèòå åëåìåíòè íà èõòèîôàóíàòà ñå õàðàêòåðèçèðàò ñ âèñîêà 
ñòåïåí íà íåñòàáèëíîñò.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. Ïîäîáíà îöåíêà ìîæå äà áúäå íàïðàâåíà ñàìî íà áàçàòà 
íà äîñòàòú÷íà èíôîðìàöèÿ çà ïîïóëàöèèòå íà îòäåëíèòå âèäîâå, ñ êàêâàòî êúì ìîìåíòà 
íå ðàçïîëàãàìå, ïîðàäè ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíèòå âðåìåâè ïàðàìåòðè çà èçïúëíåíèå 
íà çàäàíèåòî. Òîâà, êîåòî ìîæå äà áúäå êàçàíî ïðåäñòàâëÿâà ÷èñòî îêîìåðíà îöåíêà, 
êîÿòî íå ìîæå äà èìà ïðåòåíöèèòå íà íàó÷åí àíàëèç.  
 Êàòî öÿëî â ãîëÿìà ÷àñò îò ïàðêîâàòà òåðèòîðèÿ ñà ïðåäñòàâåíè ñëåäíèòå âèäîâå: 
Salamandra salamandra, Vipera berus, Rana temporaria, Lacerta agilis, Lacerta vivipara. Â 
ìåñòàòà, êúäåòî ñå ñðåùàò – ïîïóëàöèèòå íà Podarcis muralis ñà ïðåäñòàâåíè ñ íîðìàëíà 
ïëúòíîñò. Â îòäåëíè ó÷àñòúöè íå å ðÿäêà è Rana dalmatina. Îêîìåðíî íàé-
ðàçïðîñòðàíåíèÿò è ìíîãîáðîåí âèä å ïëàíèíñêàòà âîäíà æàáà Rana temporaria. Íÿêîè 
ïóáëèêàöèè îò ìèíàëîòî îáà÷å äàâàò îñíîâàíèå äà ñå ñìÿòà, ÷å ïðè òîçè âèä å íàñòúïèëî 
÷óâñòâèòåëíî íàìàëÿâàíå íà áðîÿ è ïëúòíîñòòà íà ïîïóëàöèèòå ìó.  
 Ïðèâèäíî âúâ âèñîêèòå ÷àñòè ïîïóëàöèèòå èçãëåæäàò ñòàáèëíè è íåçàñåãíàòè, íî 
ïîòâúðæäàâàíåòî íà ïîäîáíî íàáëþäåíèå ñå íóæäàå îò çàäúëæèòåëíè íàó÷íè 
èçñëåäâàíèÿ, ðåñï. äîêàçâàíå. 
 Êàòî öÿëî – íåîáõîäèìî å íåçàáàâíî äà ñå ïðåêðàòÿò ðàçëè÷íèòå ïðîÿâè íà 
àíòðîïîãåííà ïðåñà /ñå÷è, ñòðîåæè, âîäîõâàùàíèÿ áðàêîíèåðñòâî è äð./, êîèòî 
íåèçáåæíî âîäÿò äî äåñòðóêöèÿ è äåñòàáèëèçàöèÿ, êàêòî âúðõó ïîïóëàöèèòå, òàêà è âúðõó 
õàáèòàòèòå. 
 Ñòàáèëíîñòòà íà ñúîáùåñòâàòà íà çåìíîâîäíèòå è âëå÷óãèòå ñëåäâà äà ñå îöåíè 
êàòî ñðåäíà.  
 Ïòèöè. Ðàçãëåæäàéêè ïîïóëàöèèòå íà ïòèöèòå, îáèòàâàùè òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ 
Ïèðèí ñå íàáëþäàâà, ÷å ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò õàðàêòåðíèòå âèäîâå çà ðàéîíà, ñà 
ìíîãî÷èñëåíè è ñòàáèëíè. Òîâà âàæè çà ðåäèöà ïðåäñòàâèòåëè îò ðàçð. Âðàá÷îïîäîáíè, 
íÿêîè âèäîâå ñîâè è äð.  
 Îò äðóãà ñòðàíà ñå íàáëþäàâà, ÷å ìíîãî ðåäêè è çàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè ñà ñ 
íèñêà, êîëåáàåùà ñå èëè íàìàëÿâàùà ÷èñëåíîñò. Òèïè÷åí ïðèìåð â òîâà îòíîøåíèå ñà 
âèäîâåòå îò ðàçð. Ñîêîëîïîäîáíè (ëîâåí ñîêîë, ñîêîë îðêî, ñêàëåí îðåë è äð.), ðàçð. 
Êîêîøîïîäîáíè (ïëàíèíñêè êåêëèê), Êúëâà÷îïîäîáíè (òðèïðúñò êúëâà÷, áåëîãðúá êúëâà÷). 
Ïðè÷èíèòå çà òîâà ïðè îòäåëíèòå âèäîâå ñà îò ðàçëè÷åí õàðàêòåð. Íàé-÷åñòî 
òåíäåíöèèòå îò îáùîòî ñúñòîÿíèå íà âèäîâåòå â ñòðàíàòà ñå íàáëþäàâàò è íà 
òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí. Îò äðóãà ñòðàíà ïðè íÿêîè âèäîâå õèùíè ïòèöè ñå íàáëþäàâà, 
÷å òå ñà ñ ïî-íèñêà ÷èñëåíîñò â ÍÏ Ïèðèí, â ñðàâíåíèå ñ äðóãè ïîäîáíè (ñðàâíèìè) 
ïëàíèíñêè òåðèòîðèè â Áúëãàðèÿ. Òîâà ñå îòíàñÿ çà âèäîâå, êàòî: ñêàëåí îðåë, ñîêîë 
ñêèòíèê, ãîëÿì ÿñòðåá è äð. Íÿêîè îò îñíîâíèòå ïðè÷èíè çà òîâà èçãëåæäà ñà- ãîëÿìàòà 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за 
управление на НП Пирин 

íàäìîðñêà âèñî÷èíà, ïî-ñóðîâèòå êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ, ïî-áåäíàòà õðàíèòåëíà áàçà è ò. 
í. 
 Ñòàáèëíîñòòà íà ñúîáùåñòâàòà íà ïòèöèòå å ñðåäíà èëè âèñîêà.  
 Áîçàéíèöè. Ëèïñâàò äîñòàòú÷íî äàííè çà äà ñå äàäå íàó÷íî îáîñíîâàíà  îöåíêà 
çà ñòàáèëíîñòòà íà ïîïóëàöèèòå. Ìîæå äà ñå äîïóñíå, ÷å êàòî öÿëî  ñòàáèëíîñòòà å îò 
ñðåäíà (íÿêîè ðåäêè âèäîâå) äî âèñîêà - ìàñîâèòå âèäîâå. 
 
1. 2. 8. ÇÍÀ÷ÅÍÈÅ 
 Ðèáè. ÍÏ Ïèðèí èìà ñðàâíèòåëíî áåäíà èõòèîôàóíà ñ ìàëúê áðîé àâòîõòîííè 
âèäîâå. Â òîçè ñìèñúë ïàðêà èìà ñàìî íàöèîíàëíî çíà÷åíèå, êàòî ñúäúðæàù èçâàäêà îò 
õàðàêòåðíàòà çà Áúëãàðèÿ ïëàíèíñêà èõòèîôàóíà.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. ÍÏ Ïèðèí èìà íàöèîíàëíî çíà÷åíèå ïî îòíîøåíèå íà òåçè 
äâå ãðóïè ãðúáíà÷íè æèâîòíè, ïîäúðæàéêè èçâàäêà îò õàðàêòåðíèòå çà íàøàòà ñòðàíà 
ïëàíèíñêè ñúîáùåñòâà íà çåìíîâîäíè è âëå÷óãè. 
 Ïòèöè. Íà òåððèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí å óñòàíîâåí ñàìî åäèí ãíåçäÿù âèä îò 
ñïèñúêà íà IUCN - ëèâàäåí   äúðäàâåö. Èìàéêè ïðåäâèä îáà÷å, ÷å ïëîùòà íà ïîäõîäÿùèòå 
ìåñòîîáèòàíèÿ íå å ãîëÿìà, òî ïîïóëàöèÿòà ìó íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà åäâà ëè å 
çíà÷èìà. Íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ Ïèðèí îáà÷å ãíåçäÿò äîñòà çàñòðàøåíè âèäîâå, òàêèâà 
êàòî áåëîîïàøàò ìèøåëîâ, ìàëúê êðåñëèâ îðåë, êðúñòàò îðåë, , ìàëúê îðåë, îðåë-çìèÿð , 
ñîêîë-ñêèòíèê, ëåùàðêà, ãëóõàð, ãúëúá-õðàëóïàð, òðèïðúñò  êúëâà÷. Íà òàçè îñíîâà ìîæå 
äà ñå êàæå, ÷å ïî îòíîøåíèå íà îðíèòîôàóíàòà ÍÏ Ïèðèí èìà íàöèîíàëíî è îò÷àñòè 
åâðîïåéñêî çíà÷åíèå.   
 Áîçàéíèöè. Ïî îòíîøåíèå íà áîçàéíàòà ôàóíà  êàòî öÿëî ÍÏ Ïèðèí èìà âàæíî 
íàöèîíàëíî çíà÷åíèå. Òóê íàìèðàò óáåæèùå è ñà ïðåäñòàâåíè ñúñ çíà÷èìè ïîïóëàöèè 
âèäîâå îò Íàöèîíàëíàòà ×åðâåíà Êíèãà - âúëê, ìå÷êà, çëàòêà, äèâà, êîçà. Ïðåäñòàâåíè ñà 
ñúñ çíà÷èòåëíî âèäîâî ðàçíîîáðàçèå ïðåäñòàâèòåëíè ïëàíèíñêè ñúîáùåñòâà îò äðåáíè 
áîçàéíèöè.   
 
 
×ÀÑÒ 2: ÄÚËÃÎÑÐÎ×ÍÈ ÖÅËÈ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
  
2. 1. ÃËÀÂÍÈ È ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÈ ÄÚËÃÎÑÐÎ×ÍÈ ÖÅËÈ 
 
 Ãëàâíàòà äúëãîñðî÷íà öåë íà ÏÓ äåôèíèðàìå êàòî: Îïàçâàíå íà íàëè÷íîòî âèäîâî 
áîãàòñòâî îò àâòîõòîííè (ìåñòíè) ãðúáíà÷íè æèâîòíè â ÍÏ”Ïèðèí”.  
 Òàçè îñíîâíà öåë íå ìîæå äà áúäå èçïúëíåíà ñàìà ïî ñåáå ñè  è òðÿáâà äà ñå 
ðàçãëåæäà â îðãàíè÷íà âðúçêà ñ âñè÷êè îñòàíàëè êîìïîíåíòè íà ïëàíà. 
 Ïîñòèãàíåòî íà òàçè öåë å âúçìîæíî ÷ðåç îïðåäåëÿíåòî íà ðåäèöà âòîðîñòåïåííè 
öåëè  è òÿõíîòî èçïúëíåíèå: 
1. Îïàçâàíå êàòî öÿëî íà ñïåöèôè÷íèÿ ëàíäøàôòåí õàðàêòåð íà ïàðêà. 
2. Îïàçâàíå, ïîääúðæàíå è ïðè íóæäà âúçñòàíîâÿâàíå íà îòäåëíè õàáèòàòè. 
3.Ðàçðàáîòâàíå è ïðîâåæäàíå íà íàó÷íî-èçñëåäîâàòåëñêà ïðîãðàìà íà âèäîâî, 
ïîïóëàöèîííî è áèîöåíîòè÷íî íèâî; ìîíèòîðèíã âúðõó íàé-çàïàçåíèòå è 
ðåïðåçåíòàòèâíè ñúîáùåñòâà îò ãðúáíà÷íè æèâîòíè. 
Ïîñëåäíàòà òî÷êà ñ÷èòàìå çà íàé-âàæíà öåë, òúé êàòî áåç íàáàâÿíåòî íà íóæíàòà íàó÷íà 
èíôîðìàöèÿ âçåìàíåòî íà âåðíè óïðàâëåíñêè ðåøåíèÿ áè áèëî íåâúçìîæíî 
 
  2. 2. ÎÃÐÀÍÈЧÅÍÈЯ È ÇÀÏËÀÕÈ ÇÀ ÏÎÑÒÈÃÀÍÅ ÍÀ ÄÚËÃÎÑÐÎ÷ÍÈÒÅ 
ÖÅËÈ 
 
2. 2. 1. ÎÒ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÕÀÐÀÊÒÅÐ 
 Ðèáè. Êàòî îãðàíè÷åíèå îò òàêúâ õàðàêòåð ìîãàò äà áúäàò ïîñî÷åíè ëàâèíèòå, 
êîèòî óñïÿâàò äà èçìåñòÿò öåëèÿ âîäåí îáåì íà äàäåíî åçåðî. Åäèíñòâåíèòå ñèãóðíè 
äîêàçàòåëñòâà, êîèòî èìàìå çà òîâà ñà ñàìî çà åçåðîòî Îêîòî, íî å òâúðäå âåðîÿòíî äà ñå 
ñëó÷âà è íà äðóãè ìåñòà â ðàéîíà íà Ïàðêà. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за 
управление на НП Пирин 

 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè: 
 - áåäñòâèÿ: ïîæàðè, ïîðîè 
- åñòåñòâåíè âðàãîâå: õèùíè ïòèöè, äèâè ñâèíå, ïúñòúðâà /îñîáåíî â åçåðàòà/. 
Åäíà îò âåðîÿòíèòå ïðè÷èíè äà ëèïñâàò òðèòîíè å çàðèáÿâàíåòî íà ãîëÿìàòà ÷àñò îò 
åçåðàòà â ïàðêà ñ ïúñòúðâîâè ðèáè.  
 Áîçàéíèöè.  Íàé-îáùî âñè÷êè áîçàéíèöè, îáåêò íà íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå ñà 
óÿçâèìè îò ïðèðîäíè áåäñòâèÿ è íàé-âå÷å îò ïîæàðè. Èçêëþ÷åíèå â òîâà îòíîøåíèå 
äîíÿêúäå ïðàâè äèâàòà êîçà, êîÿòî îáèòàâà îñíîâíî àëïèéñêèòå ÷àñòè íà ïàðêà. Òîçè âèä 
ñòðàäà îñíîâíî îò ëàâèíèòå ïðåç çèìàòà. Ïîðàäè ïðèäâèæâàíåòî ñè ïî çåìÿòà èëè ïî 
äúðâåòàòà, ðàçãëåæäàíèòå áîçàéíèöè íÿìàò âúçìîæíîñò çà áúðçî íàïóñêàíå íà ðàéîíè ñ 
âúçíèêíàëè ïîæàðè. Ïðè âúçíèêâàíå íà òàêèâà, ñúùåñòâóâà îïàñíîñò îò èçìèðàíå íà 
ãîëåìè ãðóïè áîçàéíèöè, àêî ïîæàðúò ñå ðàçðàñòíå è íå áúäå îâëàäÿí áúðçî. Áúëãàðèÿ 
èìà ãîð÷èâèÿ îïèò îò ïîñëåäíèòå 2 – 3 ãîäèíè, êîãàòî îãðîìíè ïëîùè ãîðè áÿõà 
óíèùîæåíè îò ïîæàðè. Ãîëÿìà ÷àñò îò ïîæàðèòå áÿõà ïðåäèçâèêàíè óìèøëåíî. 
 
 
2. 2. 2. ÎÒ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÅÍ ÕÀÐÀÊÒÅÐ 
 Ðèáè. Ñïîðåä íàñ íàé-ñåðèîçíèòå çàïëàõè çà èõòèîôàóíàòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ñà 
ñëåäíèòå: 
· Çàðèáÿâàíåòî ñ ÷óæäè, íåòèïè÷íè çà èõòèîôàóíàòà íà Áúëãàðèÿ âèäîâå, êàòî 
äúãîâàòà ïúñòúðâà (Oncorhynchus mykiss) è äîíÿêúäå ñèâåíà (Salvelinus fontinallis), êîèòî 
âëèçàò â îñòðà êîíêóðåíöèÿ ñ ìåñòíàòà áàëêàíñêà ïúñòúðâà è ïðåäñòàâëÿâàò âåðîÿòíî 
ïðè÷èíà çà èç÷åçâàíåòî íà ïëàíèíñêèÿ êåôàë (Leuciscus souffia) îò òåçè âîäîåìè.  
· Íåêîíòðîëèðàíèÿò ðèáîëîâ (áðàêîíèåðñòâîòî) âúâ âîäîåìèòå íà òåðèòîðèÿòà íà 
Ïàðêà. Òîâà ñå îòíàñÿ íàé-âå÷å çà áàëêàíñêàòà ïúñòúðâà. 
· Íåðåãëàìåíòèðàíèÿ è íåîáîñíîâàí íàó÷íî ïðîöåñ íà çàðèáÿâàíå âúâ âîäîåìèòå 
íà Ïàðêà.  
· Ñòðîèòåëñòâî íà õèäðîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ (âîäîõâàùàíèÿ, ïðàãîâå è äð.) ïî 
òå÷åíèåòî íà ðåêèòå, êîèòî íå ìîãàò äà áúäàò ïðåîäîëåíè îò ðèáèòå è òàêà ïðåêúñâàò 
òåõíèòå åñòåñòâåíè ìèãðàöèè. Òàçè çàïëàõà ñå îòíàñÿ îñíîâíî çà áàëêàíñêàòà ïúñòúðâà. 
· Âîäîâçåìàíåòî çà ïèòåéíè è äðóãè íóæäè, êîåòî âîäè äî ñïàäàíå íà âîäíîòî íèâî 
íà ðåêèòå. 
· Èçñè÷àíåòî íà åñòåñòâåíàòà äúðâåñíà ðàñòèòåëíîñò, êîåòî óâåëè÷àâà åðîçèÿòà è 
ïðîìåíÿ äðàñòè÷íî õèäðîëîãè÷íèÿ ðåæèì íà âîäîåìèòå â ðàéîíà. Òîâà èìà ïàãóáíî 
âëèÿíèå çà ðàçìíîæàâàíåòî íà áàëêàíñêàòà ïúñòúðâà.   
· Çàìúðñÿâàíå íà ðåêèòå è åçåðàòà â òóðèñòè÷åñêèòå ðàéîíè íà Ïàðêà, êàêòî è 
íåêîíòðîëèðàíîòî áèâàêóâàíå â ðàéîíà íà íÿêîè îò åçåðàòà.  
 Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè.  
- ïîæàðè, ïðè÷èíåíè îò õîðà 
- áðàêîíèåðñêè ñå÷è 
- áðàêîíèåðñêè óëîâ /ïðÿêî/ 
- çàìúðñÿâàíå /òóðèçúì è äðóãè ÷îâåøêè äåéíîñòè/ 
- íåçàêîííî ñòðîèòåëñòâî 
- ðàçðóøàâàíå íà õàáèòàòèòå 
- ïðÿêî èçáèâàíå 
- òðàíñïîðò â ïî-íèñêèòå, ïðîõîäèìè ñ êîëà ÷àñòè íà ïàðêà 
- òóðèçúì íàä êàïàöèòåòíèòå âúçìîæíîñòè 
- áèâàêóâàíå íà çàáðàíåíè çà òîâà ìåñòà 
- åäíà îñîáåíà íîâà îïàñíîñò /çàïëàõà/ ïðåäñòàâëÿâàò ãëóòíèöèòå îò ïîäèâåëè 
êó÷åòà. Ïðè óñòàíîâÿâàíåòî íà òàêèâà å íåîáõîäèìî íåçàáàâíîòî îðãàíèçèðàíå íà ëîâíè 
õàéêè, ïîðàäè îïàñíîñòòà îò îãðîìíè ùåòè âúðõó äèâàòà ôàóíà íà ïàðêà. 
 Ïòèöè.  
- Áðàêîíèåðñêè ñå÷è! Íàé-ãîëÿìàòà çàïëàõà çà ðàéîíà íåïîñðåäñòâåíî îêîëî ÍÏ è 
íÿêîè îò ãðàíè÷íèòå ïëîùè, êîèòî ñà â òåðèòîðèÿòà íà ñàìèÿ ÍÏ Ïèðèí. Ïðåç ïîñëåäíèòå 
3-4 ã. òåçè áåçíàêàçàíè ïîñåãàòåëñòâà ïðèäîáèâàò âñå ïî-ãîëåìè ìàùàáè, êàòî 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за 
управление на НП Пирин 

íåçàêîííèòå ñå÷è âñå ïî-÷åñòî ñå íàáëþäàâàò è â ãðàíèöèòå íà ÍÏ. Àêî íå ñå 
ïðåäïðèåìàò ðàäèêàëíè äåéñòâèÿ çà ñïèðàíåòî íà òåçè ñå÷è, èìà ðåàëíà îïàñíîñò ìíîãî 
ðàéîíè äà áúäàò îáåçëåñåíè è äà èçãóáÿò êîíñåðâàöèîííîòî ñè çíà÷åíèå. 
- Íàïðàâà íà ïðîñåêè çà ñêè ïèñòè, ëèôòîâå è âëåêîâå, ïðîêàðâàíå íà 
äàëåêîïðîâîäè. Êàòî ïðèìåð ùå ïîñî÷èì ãîðñêèòå ìàñèâè ïî äîëèíàòà íà ð. Áúíäåðèöà- 
Áúíäåðèøêà ïîëÿíà. Ïðåç ì 06. 2002 ã. â òîçè ðàéîí çàïî÷íà èçñè÷àíå íà ãîðèòå çà 
ïðîñåêà íà ëèôòåíî ñúîðúæåíèå, êàòî ïðåäñòîÿò è ñå÷è íà äîïúëíèòåëíè ó÷àñòúöè çà 
íîâè ñêè ïèñòè- îñâåí ñúùåñòâóâàùèòå äî ìîìåíòà. Ïî òîçè íà÷èí ñå óíèùîæàâàò (èëè 
ùå áúäàò óíèùîæåíè) åäíè îò íàé-çíà÷èìèòå òåðèòîðèè çà ïòèöèòå íà èãëîëèñòíèòå ãîðè 
â ÍÏ Ïèðèí. Òóê ñå íàìèðà íàé-âàæíîòî íàõîäèùå íà ïåðíàòîíîãàòà êóêóìÿâêà 
óñòàíîâåíî äî ìîìåíòà â ÍÏ, êàêòî è åäèí îò äâàòà ëîêàëèòåòà çà òðèïðúñòèÿ êúëâà÷. 
- Ïðîêàðâàíåòî íà ïúòíà ìðåæà. 
- Ôóíêöèîíèðàíåòî íà ðàçëè÷íè âîäíî-òåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ (âîäîõâàùàíèÿ, 
ÂÅÖ è äð.), â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò èëè â ñàìàòà òåðèòîðèÿ íà ÍÏ. Çà â áúäåùå, êàòî 
åäíà ïîòåíöèàëíà çàïëàõà çà ðàéîíà âåðîÿòíî ùå ñå îêàæàò è ÷àñòíèòå ÂÅÖ, êîèòî âñå 
ïîâå÷å çàïî÷âàò äà ñå ñòðîÿò â ñòðàíàòà. 
- Ãîðñêîòåõíè÷åñêè ìåðîïðèÿòèÿ  (ñå÷è, ãîðñêè ïúòèùà) 
- Áðàêîíèåðñêè ëîâ. Òîâà å ïîòåíöèàëíà çàïëàõà íàé-âå÷å çà ãëóõàðà, êàòî òðÿáâà 
äà ñå èìà â ïðåäâèä, ÷å ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè çíà÷èòåëíî íàðàñòâà áðàêîíèåðñêèÿ 
îòñòðåë íà òîçè âèä â ñòðàíàòà. Êîíêðåòíî çà ðàéîíà íÿìàìå ñèãóðíè äàííè äîêàçâàùè, 
÷å òîé áèâà îòñòðåëâàí, íî òîâà íå òðÿáâà äà ñå èçêëþ÷âà. 
- Ìàùàáíè êàìïàíèéíè äåéíîñòè ñâúðçàíè ñúñ ñúáèðàíåòî íà ãîðñêè ïëîäîâå, 
ãúáè, áèëêè. 
- Áåçðàçáîðíî è íåêîíòðîëèðàíî ïàøóâàíå íà åäúð ðîãàò äîáèòúê â ñóáàëïèéñêàòà 
è àëïèéñêàòà çîíà. 
- Óâåëè÷àâàùèÿ ñå áðîé íà ñêèòàùèòå êó÷åòà å åäíà ãîëÿìà çàïëàõà çà íàçåìíî è 
ïðèçåìíî ãíåçäÿùèòå âèäîâå ïòèöè. 
- Òóðèñòè÷åñêè ïîòîê. Â îïðåäåëåíè òåðèòîðèè, ïðåç àêòèâíèòå ìåñåöè çà îòäèõ 
òðÿáâà äà áúäå èçâúðøâàí êîíòðîë âúðõó ïðèäâèæâàíåòî íà òóðñòèòå. 
- Àëïèíèçúì. Òðÿáâà äà áúäàò òî÷íî îïðåäåëåíè ñêàëíèòå òåðåíè, êîèòî ñà îáåêò íà 
ëåòíè àëïèéñêè èçêà÷âàíèÿ. Òåçè îáåêòè òðÿáâà òî÷íî äà áúäàò ïîñî÷åíè è ñëåä 
ïðîó÷âàíå íà îðíèòîôàóíàòà â êîíêðåòíèÿ ñêàëåí ìàñèâ, äà ñå ïðåöåíè äàëè äà áúäàò 
ðàçðåøåíè èçêà÷âàíèÿòà ïî íåãî. Ïåðèîäà íà èçêà÷âàíèÿ ñúùî íå òðÿáâà äà ñúâïàäà ñ 
àêòèâíèÿ ãíåçäîâè ïåðèîä íà ðåäêèòå è çàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè. Ïðîìÿíà íà 
ñúùåñòâóâàùèòå êàòåðà÷íè ìàðøðóòè èëè ïðîêàðâàíåòî íà íîâè àëïèéñêè òóðîâå, òðÿáâà 
äà áúäå ñúãëàñóâàíî ñ Äèðåêöèÿòà íà ÍÏ. 
 Áîçàéíèöè.  
 Áðàêîíèåðñòâî. Áðàêîíèåðñêèÿò ëîâ å åäèí îò îñíîâíèòå ôàêòîðè, êîèòî èìàò 
ñèëíî íåãàòèâíî âúçäåéñòâèå âúðõó ïîïóëàöèèòå íà åäðèòå áîçàéíèöè â ïàðêà. Ïðåç 
ïîñëåäíèòå 10 – 12 ãîäèíè òîçè ïðîáëåì âñå ïîâå÷å ñå ðàçðàñòâà è â íÿêîè ðàéîíè íà 
ñòðàíàòà çàåìà çàñòðàøèòåëíè ðàçìåðè. Â Ïèðèí îò áðàêîíèåðñòâî ñòðàäàò íàé-âå÷å 
äèâàòà êîçà è ñúðíàòà. Ìðåæàòà îò ãîðñêè ïúòèùà óëåñíÿâà äîñòúïà íà áðàêîíèåðè ñ 
àâòîìîáèëè íàâúòðå â ïëàíèíàòà. Íà ìåñòàòà, êúäåòî èìà ïîñòàâåíè áàðèåðè íà ãîðñêèòå 
ïúòèùà, íå ñå ñïàçâà ñòðèêòíî óñëîâèåòî òå äà áúäàò ñïóñêàíè âå÷åð. Èìà ñëó÷àè, â êîèòî 
áðàêîíèåðèòå áåçíàêàçàíî ëîâóâàò è èçíàñÿò ñâîÿòà ïëÿ÷êà, çàùîòî íÿìà êîé äà ãè ñïðå. 
Îõðàíàòà íà ïàðêà íå å äîñòàòú÷íî åôåêòèâíà, çàùîòî îò åäíà ñòðàíà îðúæèÿòà è 
àâòîìîáèëèòå íà áðàêîíèåðèòå ñà ìíîãî ïî-äîáðè, à îò äðóãà ñúäåáíàòà ñèñòåìà íå 
ðàáîòè äîñòàòú÷íî äîáðå, çà ïðèëàãàíå íà çàêîíîäàòåëñòâîòî.  
 Áðàêîíèåðñêàòà ñå÷ ñúùî îêàçâà ñèëíî íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó áîçàéíèöèòå, 
òúé êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå ðàçðóøàâàò ìåñòîîáèòàíèÿòà èì. Îò èçñè÷àíå íà ñòàðèòå ãîðè 
íàé-ìíîãî ñòðàäàò âèäîâå êàòî ìå÷êàòà, çëàòêàòà, äèâàòà êîòêà. Âñè÷êè òå ñà âêëþ÷åíè â 
ìåæäóíàðîäíè êîíâåíöèè êàòî ðåäêè èëè çàñòðàøåíè âèäîâå, ñïåöèàëíî ïî îòíîøåíèå íà 
ðàçðóøàâàíå íà ìåñòîîáèòàíèÿòà èì.. 
 Çèìåí òóðèçúì. Íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ñúùåñòâóâàò çîíè ñ ðàçâèò çèìåí 
òóðèçúì. Ñúîðúæåíèÿòà çà çèìíè ñïîðòîâå ñà ñúñðåäîòî÷åíè â ñåâåðíàòà è 
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ñåâåðîèçòî÷íàòà ÷àñò íà ïàðêà. Â ìîìåíòà çàïî÷âà èçãðàæäàíåòî íà äîïúëíèòåëíè ïèñòè 
è âëåêîâå.  Òåðåííèòå èçñëåäâàíèÿ ïîêàçàõà ñëàáà ñðåùàåìîñò íà ñëåäè îò æèçíåíàòà 
äåéíîñò íà åäðèòå áîçàéíèöè – îáåêò íà íàñòîÿùàòà ðàáîòà, â ðàéîíèòå ñúñ ñêè 
öåíòðîâå. Øóìúò è ñòðóïâàíåòî íà ìíîãî õîðà â òåçè êîìïëåêñè ïðîïúæäà æèâîòíèòå è 
îñîáåíî ïî-÷óâñòâèòåëíèòå êúì óñëîâèÿòà íà ñðåäàòà. Ðàçøèðÿâàíåòî íà òàêèâà 
öåíòðîâå çà çèìåí òóðèçúì îçíà÷àâà çàãóáà íà ìåñòîîáèòàíèÿ çà âèäîâå ñ âèñîê 
ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ.  Â ðàéîíè ñúñ ñúîðúæåíèÿ çà çèìíè ñïîðòîâå áÿõà íàáëþäàâàíè 
ñëåäè ïðåäèìíî îò ïî-íåïðåòåíöèîçíèòå êúì ìåñòîîáèòàíèÿòà è ïî-ïëàñòè÷íè ëèñèöà è 
áåëêà è ïî-ðÿäêî îò ÷åðåí ïîð, íåâåñòóëêà. Êàêòî ñå âèæäà òîâà ñà äðåáíèòå, îáèêíîâåíè  
âèäîâå, êîèòî íå ñå íóæäàÿò îò ãîëåìè ïî ïëîù ìåñòîîáèòàíèÿ è îò ñïåöèôè÷íè êà÷åñòâà 
íà ñðåäàòà. Â ðàéîíà íà íàé-èíòåíçèâíî èçïîëçâàíèòå ïèñòè è ñúîðúæåíèÿ, äîðè è 
ñëåäèòå íà òåçè âèäîâå áÿõà íàáëþäàâàíè èçêëþ÷èòåëíî ðÿäêî. Íèòî âåäíúæ íå áÿõà 
íàáëþäàâàíè ñëåäè îò æèçíåíàòà äåéíîñò íà âèäîâå êàòî çëàòêàòà èëè äèâàòà êîòêà. Íå 
áÿõà íàáëþäàâàíè è äèâè êîçè. 
 Ëåòåí òóðèçúì. Âëèÿíèåòî íà ëåòíèÿ òóðèçúì âúðõó ïîïóëàöèèòå íà áîçàéíèöèòå â 
ïëàíèíàòà íå å òàêà ñèëíî è íåãàòèâíî, êàêòî íà çèìíèÿ. Òîçè âèä òóðèçúì íå ñúçäàâà 
òàêîâà áåçïîêîéñòâî çà æèâîòíèòå êàêòî çèìíèÿ. Ïðàêòèêóâàíåòî íà ëåòåí òóðèçúì íå 
ñúçäàâà ïðåäïîñòàâêè çà íàðóøàâàíå öÿëîñòòà íà ìåñòîîáèòàíèÿòà íà äèâèòå æèâîòíè. 
Íåãàòèâíîòî âëèÿíèå íà “ëåòíèòå” òóðèñòè, âúðõó áîçàéíàòà ôàóíà â ïàðêà å ìèíèìàëíî, 
êîãàòî ñå ñïàçâàò óñëîâèÿòà çà ïðàêòèêóâàíå íà òîçè âèä òóðèçúì. Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å 
ïðèíöèïíî ëåòíèÿ òóðèçúì  íå å çàïëàõà çà áîçàéíèöèòå â ïàðêà, ïðè óñëîâèå, ÷å 
òóðèñòèòå èçïîëçâàò ïðè ïðåõîäèòå ñè ñàìî ìàðêèðàíèòå ïúòåêè, íîùóâàò â ïðåäâèäåíèòå 
çà öåëòà ìåñòà (õèæè, çàñëîíè, ìåñòà îïðåäåëåíè çà ïàëàòêîâè ëàãåðè) è ñúîáðàçÿâàò 
äåéíîñòèòå ñè ñ èçèñêâàíèÿòà, ïîñòàâåíè îò ïàðêîâàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ïàðêîâàòà 
îõðàíà.   
 Íåäîïóñòèìî å èçõâúðëàíå íà îòïàäúöè îò òóðèñòèòå è äðóãè ïîñåòèòåëè íà ïàðêà, 
èçâúí îïðåäåëåíèòå çà òîâà êîíòåéíåðè â ðàéîíà íà õèæèòå. Ïî âðåìå íà òåðåííèòå 
èçñëåäâàíèÿ ñå  êîíñòàòèðàõà ãðóáè íàðóøåíèÿ â òîâà îòíîøåíèå. Íàïðèìåð â ðåçåðâàò 
Þëåí, íà íÿêîëêî ìåñòà, êúäåòî íàâÿðíî ñà ïî÷èâàëè òóðèñòè, èìàøå ðàçõâúðëÿíè 
îòïàäúöè êàòî íàéëîíè, õàðòèè, îïàêîâêè îò õðàíè, êóòèè îò öèãàðè è äð. Îñâåí 
çàìúðñÿâàíåòî íà óíèêàëíàòà ïðèðîäà â ðàéîíà è ãðîçíàòà ãëåäêà, òîâà ÿâëåíèå êðèå 
ïðåêè îïàñíîñòè çà áîçàéíèöèòå òóê. Áåøå îòêðèòî èçïðàæíåíèå îò ïðåäñòàâèòåë íà ðîä 
Martes ñ ãîëÿìî ïàð÷å íàéëîí. Èçâåñòíî å, ÷å ìå÷êèòå ñúùî ñå âúçïîëçâàò è ïîãëúùàò 
áîêëóöè (íàéëîíè è õàðòèè) ñ õðàíèòåëíè îñòàòúöè ïî òÿõ (Êàðïàòñêè ïðîåêò çà åäðèòå 
õèùíèöè, 1998, 1999, 2000). Òàçè ìåêî êàçàíî íåïîäõîäÿùà “õðàíà” ìîæå äà äîâåäå äî 
çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè íà ïîãúëíàëèòå ÿ æèâîòíè. Àáñîëþòíî  å çàäúëæèòåëíî, îñâåí 
êîíòåéíåðèòå ïðè òóðèñòè÷åñêèòå õèæè, â ïëàíèíàòà òóðèñòèòå äà èçïîëçâàò çà 
îòïàäúöèòå ñâîèòå ñîáñòâåíè ðàíèöè.  
 Äðóãè äåéíîñòè (ñúáèðàíå íà áèëêè, ãúáè è äð.). Òóðèñòèòå èëè õîðàòà îò ìåñòíîòî 
íàñåëåíèå, êîèòî ñúáèðàò áèëêè èëè ãúáè äîíÿêúäå áåçïîêîÿò äèâèòå æèâîòíè, òúé êàòî ñå 
îòêëîíÿâàò îò óêàçàíèòå òóðèñòè÷åñêè ïúòåêè è íàâëèçàò â ìåñòîîáèòàíèÿòà íà ãîðñêèòå 
áîçàéíèöè. Â òàêèâà ñëó÷àè ñðåùèòå ñ æèâîòíèòå ñà íåïðèÿòíè çà òÿõ, òúé êàòî ñà 
îáåçïîêîåíè â ñîáñòâåíèÿ èì “äîì”. Îò äðóãà ñòðàíà òåçè ñðåùè ìîãàò äà áúäàò è îïàñíè, 
àêî íà ïúòÿ íà “íàòðàïíèêà” ñå îçîâå ìå÷êà. Ïðåïîðú÷èòåëíî å äà áúäå îãðàíè÷åí 
äîñòúïà íà ñúáèðà÷è íà ïëîäîâå, áèëêè è ãúáè, à â íÿêîè ðàéîíè, ñïîìåíàòè ïî-äîëó òîçè 
äîñòúï äà áúäå çàáðàíåí.  
 Ïúòíà ìðåæà îêîëî ïëàíèíàòà. Òúé êàòî Ïèðèí ãðàíè÷è îòâñÿêúäå ñ äðóãè 
ïëàíèíè, ðàçëè÷íè âèäîâå áîçàéíèöè ÷åñòî èçâúðøâàò ìèãðàöèè îò ïëàíèíàòà êúì 
ñúñåäíèòå Ðèëà, Ðîäîïè è ïîãðàíè÷íèòå ïëàíèíè, êàêòî è â îáðàòíàòà ïîñîêà - êúì Ïèðèí. 
Ðåãèñòðèðàíè ñà ñëó÷àè íà ìèãðàöèè íà ìå÷êè ìåæäó Ðèëà è Ïèðèí (Ñïàñîâ è äð., 1999) è 
îò Ïèðèí êúì Ìàëàøåâñêà ïëàíèíà, â ðàéîíà íà ãð. Êðåñíà (Öèíãàðñêà, Äóöîâ, íåïóáë.). 
Ïðåç 2001 ã. áÿõà ðåãèñòðèðàíè ñëó÷àè íà ïðåìèíàâàíå íà äèâà êîòêà è ÷àêàë îò Ðèëà 
êúì Ïèðèí â ðàéîíà íà Ïðåäåëà (Ïåòêî Öâåòêîâ, óñòíî ñúîáùåíèå). Ïðåç 2002 ã. áÿõà 
íàáëþäàâàíè ìèãðàöèè îòíîâî íà äèâà êîòêà è ëèñèöè â ñúùèÿ ðàéîí ìåæäó Ðèëà è 
Ïèðèí (Öèíãàðñêà, Äóöîâ, íåïóáë.). Âúëöè ïðåìèíàâàùè îò Ïèðèí êúì Ìàëàøåâñêà 
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ïëàíèíà ñà íàáëþäàâàíè ïðåç 2000 ã., îò ñëóæèòåë íà ïàðêîâàòà îõðàíà. Ìåñòàòà, êúäåòî 
æèâîòíèòå ïðåìèíàâàò ìåæäó ðàçëè÷íè ïëàíèíñêè ìàñèâè èëè äðóãè òåõíè 
ìåñòîîáèòàíèÿ ñà âàæíè åêîëîãè÷íè êîðèäîðè çà äàäåíèòå âèäîâå. Ìèãðàöèèòå íà 
åêçåìïëÿðè ìåæäó ñúñåäíèòå ïëàíèíñêè ðàéîíè ñà ñúùî òàêà, îò îñîáåíî çíà÷åíèå çà 
îáìÿíàòà íà ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë ìåæäó ñóá-ïîïóëàöèèòå. Òàêèâà ìèãðàöèè îáà÷å, êðèÿò 
ðåàëíà îïàñíîñò çà ñðåùè íà òåçè æèâîòíè ñ áúðçî ïðåìèíàâàùè ïî ïúòèùàòà 
àâòîìîáèëè. Îïèòúò îò ñòðàíè ñ äîáðå ðàçâèòà ïúòíà ìåæà äîêàçâà, ÷å ãîëÿì ïðîöåíò îò 
ñìúðòíîñòòà íà áîçàéíèöè, êîèòî ïðåäïðèåìàò ìèãðàöèè, ñå äúëæè íà ïðåìàçâàíå îò 
àâòîìîáèëè ïî ïúòèùàòà. Çàòîâà â ñòðàíè ñ òàêèâà ïðîáëåìè ñå îòäåëÿ ãîëÿìî âíèìàíèå 
íà îñèãóðÿâàíå áåçîïàñíîòî ïðåìèíàâàíà íà æèâîòíèòå â áëèçîñò äî íàòîâàðåíè ïúòèùà, 
êúäåòî ñå øîôèðà ñ âèñîêè ñêîðîñòè.  
 
 
×ÀÑÒ 3: ÍÎÐÌÈ, ÐÅÆÈÌÈ,  ÓÑËÎÂÈß È ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÇÀ ÎÑÚÙÅÑÒÂßÂÀÍÅ ÍÀ 
ÄÅÉÍÎÑÒÈÒÅ 
 
  
 
 3. 1. ÇÎÍÈÐÀÍÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÍÎ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ÷ÅÍÈÅ ÍÀ ÇÎÍÈÒÅ 
 
Âúç îñíîâà íà ïðîó÷âàíèÿòà âúðõó ïòèöèòå è åäðèòå áîçàéíèöè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ 
Ïèðèí òðÿáâà äà ñå îáîñîáÿò çîíè ñ ðàçëè÷íè îãðàíè÷åíèÿ è ðåæèìè. Ïðåäëàãàíèòå ïî-
äîëó çîíè áèõà áèëè ïîëåçíè è çà îñòàíàëèòå ñóõîçåìíè ãðúáíà÷íè æèâîòíè. 
 
1. Çîíà ñ íàé-âèñîêà (1-âà)ñòåïåí íà çàùèòà- ðåæèìà è òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà 
ñòàòóòà íà “ñòðîã ðåçåðâàò”. 
Òàçè çîíà âêëþ÷âà òåðèòîðèÿòà íà äâàòà ðåçåðâàòà- “Áàþâè äóïêè-Äæèíäæèðèöà” è 
‘Þëåí”. Êúì íåÿ áèõìå äîáàâèëè è ñëåäíèòå òåðèòîðèè: 
- Òåðèòîðèèòå íà èçòîê îò ðåçåðâàò Áàþâè äóïêè- Äæèíäæèðèöà äî áèëîòî íà ðèäà 
Öúðíà ìîãèëà è ìåñò- Ìå÷î ÷åøàëî è ×ó÷óðèòå, âêëþ÷èòåëíî. Òàêà ùå áúäàò îáõâàíàòè ñ 
íàé-ñòðîã ðåæèì ìåñòíîñòèòå: öèðêóñ Áàíñêè ñóõîäîë, Ïúðæàðà, Êîòå÷êîòî, Ìàêëèùà, 
Ìàñëàðåâî, Ïàíè÷àðèöà. 
- Ðàéîíà èçòî÷íî îò ðåçåðâàò Þëåí äî ãðàíèöàòà íà ÍÏ. Çà þæíà ãðàíèöà íà òàêà 
ïîñî÷åíèÿ ðàéîí ùå ïîñî÷èì òðàñåòàòà íà ïèñòàòà è ëèôòà îò õ. Ã.Äåë÷åâ çà õ. Áåçáîã 
Òàêà ùå áúäàò îáõâàíàòè ñëåäíèòå ìåñòíîñòè: Áåçáîæêà ïîëÿíà, Äèñèëèøêà ïîëÿíà, 
Ñïóùàëîòî, Êîçàðåâî ñêðèâàëèùå, äîëèíàòà íà ð. Ìåòêîâ äîë è äî âð. Ãðàäåøêà òóìáà 
(1883 m) íà ñåâåð. 
- Ðàéîíúò, êîéòî îòñòîè íà ñ-ç íàä õ. Ïèðèí, âêëþ÷âàù ìåñòíîñòèòå: Ãîâåäàðíèêà, 
Ìî÷óðèòå, Ìàíäðèùà, ×åìåðèêà è ãëàâíîòî áèëî îò âð. Êàìåíèöà (2822 m) ïðåç 
âð.ßëîâàðíèêà(2763 m) è äî ìåñò. Ñîëèùåòî. 
 
2. Çîíà ñúñ ñðåäíà (2-ðà) ñòåïåí íà çàùèòà. Ðàçðåøàâà ñå: îãðàíè÷åíî è 
êîíòðîëèðàíî ïàøóâàíå íà äîáèòúê, ïðåìèíàâàíå íà òóðèñòè ïî ìàðêèðàíè ïúòåêè. Ïðåç 
ãíåçäîâèÿ ïåðèîä íà ïòèöèòå (îò 1. ìàðò äî 30. þëè) äà íå ñå äîïóñêà áðàíåòî íà áèëêè, 
ãúáè, äèâîðàñòÿùè ïëîäîâå è äð. ÷îâåøêè äåéíîñòè â çîíàòà. 
- Ðàéîíèòå íà Ãîëÿìî è Ìàëêî Ñïàíî ïîëå, êàòî òóê ñå âêëþ÷âàò è ìàñèâèòå íà âð. 
Ñïàíîïîëñêè ÷óêàð (2576), âð. Äîí÷îâè êàðàóëè (2633 m), âð. Ãëàâíèøêè ÷óêàð (2720 m), 
à ñúùî â çàïàäíà ïîñîêà âúðõîâåòå è òåõíèòå åäíîèìåííè öèðêóñè- Ñèíè âðúõ (2516 m), 
Ãåîðãèéöà (2598 m), âð. Ãðàíèòåí (2669 m), Õâîéíàòè âðúõ (2635 m), Âëàõèíñêè öèðêóñ è 
äîëèíàòà íà ð. Âëàõèíà íà çàïàä äî ìåñò. Îðëèòå- ìåñò. ×åðíàòà âîäà. 
- Ãîðíîòî òå÷åíèå íà ð. Ìî÷óðèøêà- ìåñò. Ìî÷óðà è ìåñò. Ïúðæàðà. 
- Ðàéîíúò îò Áåçáîæêè ðèä íà ñåâåð äî Áîéêîâ ðèä â þæíà ïîñîêà. Òóê ñå âêëþ÷âàò 
ìåñòíîñòèòå: Áàáà âîäà, ãîðíîòî òå÷åíâèå íà ð. Ðåòèæå ñ öèðêóñà íà Ïîïîâî åçåðî è 
Êðåìåíñêèÿ öèðêóñ, ìåñò. Ïîëåæàí, ìåñò. Ãîâåäàðíèêà è öèðêóñèòå Êàìåíèøêè, 
Áðåçíèøêè è Êîðíèøêè. 
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- Êîçè ðèä (ðèäà Áåãîâèöà) îò ìåñò. Áàíñêè ãðîá äî ìåñò. Êîçè ïðåâàë, âêëþ÷èòåëíî 
è ïðèëåæàùèÿ öèðêóñ Åçåðíèê (Áåëåìåòî). 
3. Òðåòà çîíà. 
Âêëþ÷âà âñè÷êè îñòàíàëè ðàéîíè îò ÍÏ, êàòî ñå ñïàçâà îáùèÿ ïàðêîâ ðåæèì. 
4. Áóôåðíè çîíè îêîëî ÍÏ “Ïèðèí”. Â ðåçóëòàò íà ïîëó÷åíàòà îáùà êàðòèíà ïðè 
íàñòîÿùèòå ïðîó÷âàíèÿ âúðõó áîçàéíàòà ôàóíà íà ÍÏ “Ïèðèí”, ìîæå äà ñå çàêëþ÷è, ÷å ñ 
öåë åôåêòèâíîòî è îïàçâàíå, å íåîáõîäèìî äà áúäàò ñúçäàäåíè áóôåðíè çîíè, 
îáõâàùàùè äèàïàçîí îò ïîíå 5 êì ïîä ãðàíèöèòå íà ïàðêà. Òàêèâà áóôåðíè çîíè ñà 
îñîáåíî íåîáõîäèìè ïðè ïàðêîâèòå ó÷àñòúöè “Ñèíàíèöà” è “Êàìåíèöà”, òúé êàòî â òåçè 
ðàéîíè áåøå îò÷åòåíî ãîëÿìî áîãàòñòâî íà áîçàéíàòà ôàóíà èçâúí ãðàíèöèòå íà ïàðêà. 
Ñúçäàâàíåòî íà áóôåðíè çîíè è â ðàéîíèòå, êúäåòî ãðàíèöà íà ïàðêà å âñúùíîñò 
ãðàíèöàòà íà áèîñôåðíèÿ ðåçåðâàò Áàþâè äóïêè – Äæèíäæèðèöà, å àáñîëþòíî 
íàëîæèòåëíî.Òîâà å çàäúëæèòåëíî äà ñå îñúùåñòâè ñ öåë íàëàãàíå íà ñòðîã êîíòðîë è 
ïðåäîòâðàòÿâàíå íà ïîíàòàòúøíîòî ðàçðóøèòåëíî áðàêîíèåðñòâî â òîçè ðàéîí. 
Ïðåäëîæåíèòå áóôåðíèòå çîíè ñà íåîáõîäèìè ïîðàäè èçâúðøâàíåòî íà ñåçîííè, 
âåðòèêàëíè ìèãðàöèè îò íÿêîè îò åäðèòå áîçàéíèöè â ïàðêà. Âúëêúò, ñúðíàòà è äèâàòà 
ñâèíÿ ñà ïî÷òè èçöÿëî èçâúí ãðàíèöèòå íà ÍÏ “Ïèðèí” ïî âðåìå íà öåëèÿ çèìåí ïåðèîä. 
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å è òóê ïîïóëàöèÿòà íà âúëêà îáèòàâàùà ïàðêà, íà ïðàêòèêà å 
íåçàùèòåíà òî÷íî ïî âðåìå íà ëîâíèÿ ñåçîí (âúëêúò å ðàçðåøåí çà îòñòðåë íàâñÿêúäå 
èçâúí çàùèòåíèòå òåðèòîðèè). Ñúùîòî ñå îòíàñÿ çà ñúðíàòà è çà äèâàòà ñâèíÿ.  
 
3. 2. ÐÅÆÈÌÈ È ÍÎÐÌÈ  
 
 Àêî â ðåçóëòàò íà áúäåùè èçñëåäâàíèÿ âúâ âîäîåìèòå íà ÍÏ “Ïèðèí” áúäàò 
óñòàíîâåíè ïëàíèíñêèÿ êåôàë è ðåëèêòíèòå ïîïóëàöèè îò áàëêàíñêà ïúñòúðâà, òåõíèòå 
ìåñòîîáèòàíèÿ òðÿáâà äà ñòàíàò îáåêò íà ñïåöèàëåí ðåæèì çà ïîëçâàíå. Òîé òðÿáâà äà 
âêëþ÷âà ïúëíà çàáðàíà íà ñïîðòíèÿ ðèáîëîâ â òÿõ, ñòðîãà îõðàíà è ïðåóñòàíîâÿâàíå íà 
âñÿêàêâè çàðèáèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ, êàêòî è çàáðàíà çà ëàãåðóâàíå â ðàéîíà íà òåçè 
âîäîåìè. Ñúùî òàêà çà òÿõ òðÿáâà äà ñå ðàçðàáîòè è äúëãîñðî÷åí ïëàí çà ìîíèòîðèíã íà 
ïîïóëàöèèòå íà òåçè âèäîâå. 
 Çà ðàçâèòèå íà ðèáîëîâíèÿ òóðèçúì ñïîðåä íàñ òðÿáâà äà ñå èçïîëçâàò ñàìî 
åçåðàòà, ðàçïîëîæåíè â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî òóðèñòè÷åñêè îáåêòè, â êîèòî ñà áèëè 
ïðîâåæäàíè ðåäîâíè çàðèáèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ, êàòî è çà òÿõ òðÿáâà äà áúäå ðàçðàáîòåí 
ñïåöèàëåí ðåæèì – ðåãëàìåíòèðàíå è íàó÷íî îáîñíîâàâàíå íà íîðìèòå íà çàðèáÿâàíåòî 
(íóæäè, ñðîêîâå, ïîñàäêè, ãîëåìèíà íà çàðèáèòåëíèÿ ìàòåðèàë è ò. í.), ïðåêðàòÿâàíå íà 
âíàñÿíåòî íà äúãîâà ïúñòúðâà è ïîñòåïåííî ïðåìèíàâàíå êúì çàðèáÿâàíå ñàìî ñ 
òðèïëîèäíè åêçåìïëÿðè ñèâåí, êîèòî ñà ñòåðèëíè è íå ìîãàò äà ñå êðúñòîñâàò ñ 
áàëêàíñêàòà ïúñòúðâà. Òåçè åçåðà ìîãàò äà áúäàò îïðåäåëåíè ñàìî ñëåä ïî-íàòàòúøíè, 
çàäúëáî÷åíè ïðîó÷âàíèÿ â ðàéîíà è íå å âúçìîæíî òÿõíîòî òî÷íî äèôåðåíöèðàíå íà òîçè 
åòàï. Ñìÿòàìå, ÷å äîêàòî òîâà áúäå èçâúðøåíî ñïîðòíèÿ ðèáîëîâ â ðàéîíà òðÿáâà äà áúäå 
ðàçðåøåí ñàìî â îãðàíè÷åí áðîé âîäîåìè, â êîèòî èìà ñèãóðíè äàííè, ÷å ñà èçâúðøâàíè 
àêòèâíè çàðèáèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè è ñà ðàçïîëîæåíè 
ñðàâíèòåëíî áëèçî äî òóðèñòè÷åñêàòà èíôðàñòðóêòóðà. Çà òàçè öåë ñïîðåä íàñ ìîãàò äà 
ñå èçïîëçâàò ñëåäíèòå åçåðçà: Îêîòî, Ìóðàòîâî åçåðî, Ðèáíîòî è Äúëãîòî Áúíäåðèøêè, 
Ñïàíîïîëñêèòå, Ãîëÿìîòî Âàëÿâèøêî, Ñèíàíèøêîòî, Òåâíîòî, Áåçáîæêîòî è Ïîïîâî 
åçåðî. Ñïîðåä íàñ ñïîðòíèÿ ðèáîëîâ òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà ñàìî ïðåç ïî÷èâíèòå è 
ïðàçíè÷íè äíè è ñïîðåä âñè÷êè íîðìàòèâè, ïðîèçëèçàùè îò Çàêîíà çà Ëîâà è Ðèáîëîâà, 
êàòî ñëåäâà äà ñå îáñúäè è åâåíòóàëíà òàêñà çà èçâúðøâàíåòî ìó â ðàéîíà íà Ïàðêà.   
 Êàòî âîäîåìè, êîèòî òðÿáâà äà èìàò ñïåöèàëåí ðåæèì íà ïîëçâàíå íèå 
ïðåäëàãàìå ñëåäíèòå åçåðà: Êðåìåíñêè, Áðåçíèøêè, Êîðíèøêè, Ìàëåíêîòî, Êóêëåíî, 
Ìèòðîâî, Àðãèðîâî, Ìàëîêàìåíèøêè, Ñòðèæèøêè, Òèïèöêè, Ñòðàæèøêè, Äèñèëèøêî, 
Ïëåøêîòî è Ïëåøèâîòî, êàêòî è âñè÷êè îñòàíàëè åçåðà íà òåðèòîðèÿòà íà ðåçåðâàò 
“Þëåí”, êàòî â òÿõ òðÿáâà äà ñå ñïàçâà ñëåäíèÿ ðåæèì:  
- ïúëíà çàáðàíà íà ñïîðòíèÿ ðèáîëîâ 
- ïðåóñòàíîâÿâàíå íà âñÿêàêâè çàðèáèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ 
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- çàáðàíà çà ëàãåðóâàíåòî â ðàéîíà íà òåçè åçåðà 
- ïðîâåæäàíå íà ðåäîâåí ìîíèòîðèíã âúðõó ïîïóëàöèèòå íà ðåëèêòíèòå âèäîâå, 
îáèòàâàùè òåçè âîäîåìè. 
  
 1. Ïî îòíîøåíèå íà âëå÷óãèòå è çåìíîâîäíèòå ïðåäëîæåíèå çà ñïåöèàëåí ðåæèì 
íà îïàçâàíå áè ìîãëî äà ñå ïðîåêòèðà ïðè îòêðèâàíå íà ìåñòîîáèòàíèÿ íà àëïèéñêè, 
ðåñï. ãðåáåíåñò òðèòîí. Â ñëó÷àé, ÷å òàêúâ âîäîåì áúäå ëîêàëèçèðàí – çà íåãî è 
ïðèëåæàùèòå ìó âëàæíè çîíè ïðåäëàãàìå äà âàæàò ñëåäíèòå îãðàíè÷åíèÿ:  
 
- àáñîëþòíà çàáðàíà çà çàðèáèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ 
- çàáðàíà çà áèâàêóâàíå â ðàéîíà 
- çàáðàíà /äà ñå óêàæå íà ìÿñòî ñ òàáåëêè/ çà áåçñïîêîåíå è óëàâÿíå íà 
æèâîòíèòå 
- çàáðàíà çà çàìúðñÿâàíå / îñòàâÿíå íà îòïàäúöè è äð./. Àêî å íåîáõîäèìî – â 
ñëó÷àé, ÷å ìÿñòîòî ñå îêàæå â áëèçîñò äî ÷åñòî èçïîëçâàí òóðèñòè÷åñêè ìàðøðóò – äà ñå 
îáîçíà÷è è ìîíòèðà êîíòåéíåð çà îòïàäúöè, êîéòî ñå ïî÷èñòâà ïåðèîäè÷íî. 
- Ïúëíà çàáðàíà çà ïëóâàíå è íàâëèçàíå â àêâàòîðèÿòà íà åçåðîòî ñ ëîäêè è äð. 
 
1. Â ðàçëè÷íè ÷àñòè íà ïàðêà ïî äàííè íà õèæàðè ñå íàáëþäàâà íàìàëÿâàíå 
÷èñëåíîñòòà íà óñîéíèöèòå. Íå å èçÿñíåíà è ñòåïåíòà íà ïðèñúñòâèåòî íà ïîäâèäà Vipera 
berus bosniensis, êàòî ñúäåéêè ïî ñîáñòâåíèòå íè äàííè è íàáëþäåíèÿ – òîé ñå ñðåùà ïî-
ðÿäêî îò íîìèíàòíèÿ ïîäâèä. Åòî çàùî ïðåäëàãàìå äî èçÿñíÿâàíå íà ñòàòóñà íà âèäà 
/ðåñï. ïîäâèäîâåòå/ â ïàðêà îñâåí çàáðàíàòà çà óáèâàíåòî è ëîâåíåòî íà òåçè æèâîòíè, 
äà ñå ïðîâåäàò è ñïåöèàëíè ðàçÿñíèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ ñ ðàáîòåùèòå â ïàðêà ñëóæèòåëè, 
õèæàðè è äð. Äà ñå îðãàíèçèðà íàïðàâàòà è ïîñòàâÿíåòî èì ïî õèæè è çàñëîíè íà 
ðàçÿñíèòåëíè ìàòåðèàëè /òàáåëè, ïëàêàòè, äèïëÿíè è äð./ â çàùèòå íà óñîéíèöàòà, êàòî 
öåíåí ïðåäñòàâèòåë íà ôàóíàòà è ðåëèêò. 
  
2. Äà ñå ïîñòàâÿò ïîä ñïåöèàëíà çàùèòà ïðîòèâ âñÿêàêâè ôîðìè íà ÷îâåøêî 
âúçäåéñòâèå Òèïèöêèòå åçåðà, êàòî åäíî îò  íàé-âèñîêèòå ìåñòà ó íàñ, êúäåòî ñå 
ðàçìíîæàâà  Salamandra salamandra. 
  
3. Äà ñå ïîäãîòâÿò è ðàçïðîñòðàíÿò ðàçÿñíèòåëíè ìàòåðèàëè çà îïàçâàíå è çàáðàíà 
îò ïîñåãàòåëñòâà, è óëîâ íà ñóõîçåìíè êîñòåíóðêè â íàé-íèñêèòå ÷àñòè íà ïàðêîâàòà 
òåðèòîðèÿ, êúäåòî å óñòàíîâåíî íàâëèçàíåòî èì â ÍÏ”Ïèðèí”. 
 
 Çà áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî  å íåîáõîäèìî å çàñèëâàíå íà ìåðêèòå çà îõðàíà â 
ïàðêà è â ïëàíèíàòà êàòî öÿëî. Ïîñòàâÿíåòî íà áàðèåðè íà ãîðñêèòå ïúòèùà êúì ïàðêà è 
çàäúëæèòåëíîòî èì ñïóñêàíå íîùåì, ùå îãðàíè÷è âúçìîæíîñòòà çà áåçêîíòðîëíî 
íàâëèçàíå â ïëàíèíàòà. 
Ñúçäàâàíåòî íà “çåëåí òåëåôîí” çà àëàðìèðàíå â ñëó÷àé íà êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ. 
Íàïðèìåð âñåêè ìåñòåí æèòåë, òóðèñò èëè äðóã ïîñåòèòåë íà ïëàíèíàòà, êîéòî âèäè ÷îâåê 
ñ ïóøêà íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà èëè â íåëîâåí ñåçîí èëè äåí èçâúí ïàðêà, äà ìîæå äà 
ñúîáùè òîâà íà îïðåäåëåí çà òîâà òåëåôîíåí íîìåð, êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå ñúçäàâà 
âúçìîæíîñò çà áúðçî è íàâðåìåííî äåéñòâèå çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà áðàêîíèåðñòâî. 
Òàêúâ òåëåôîí ìîæå äà ñëóæè è çà ñúîáùàâàíå çà êîíñòàòèðàíî ïàëåíå íà îãúí íà 
íåïîçâîëåíè ìåñòà, çà âúçíèêâàíå íà ïîæàðè è ðåä äðóãè íàðóøåíèÿ è èíöèäåíòè íà 
òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà. Íåîáõîäèìî å “çåëåíèÿò òåëåôîí” äà áúäå îòêðèò êúì äèðåêöèÿòà 
íà ïàðêà è äà áúäå èçïèñâàí íà âñè÷êè ïå÷àòíè ìàòåðèàëè ñâúðçàíè ñ ÍÏ “Ïèðèí”, íà 
âõîäíèòå òàáåëè êúì ïàðêà, âúâ âñè÷êè õèæè â ïëàíèíàòà è íà äðóãè ìåñòà äîñòúïíè çà 
ïîñåòèòåëèòå íà Ïèðèí. 
 
 Çà äà ñå íàìàëè îòðèöàòåëíîòî âëèÿíèå íà çèìíèÿ òóðèçúì å íåîáõîäèìî 
èçãðàæäàíåòî íà íîâè ñúîðúæåíèÿ è êîìïëåêñè çà çèìíè ñïîðòîâå äà áúäå ñâåäåíî äî 
ìèíèìóì, à ïî âúçìîæíîñò è äà áúäå ïðåóñòàíîâåíî. Âèñîêîòî êîíñåðâàöèîííî çíà÷åíèå 
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íà ïàðêà ìîæå äà áúäå çàïàçåíî åäèíñòâåíî àêî áúäå çàïàçåíà öÿëîñòòà íà 
ìåñòîîáèòàíèÿòà íà âèäîâå êàòî êàôÿâàòà ìå÷êà, âúëêà, äèâàòà êîçà, è äð. Òåçè âèäîâå, 
êîèòî ñå íóæäàÿò îò ãîëåìè ïî ïëîù è çàïàçèëè ñâîÿòà åñòåñòâåíîñò ìåñòîîáèòàíèÿ, ñà 
èíäèêàòîðèòå çà êà÷åñòâîòî íà ñðåäàòà. Àêî óñëîâèÿòà çà òÿõíîòî ñúùåñòâóâàíå ñà 
äîáðè, òîâà îçíà÷àâà, ÷å ãîëÿìà ÷àñò îò ïî-äðåáíèòå âèäîâå ñúùî èìàò óñëîâèÿ çà 
ñúùåñòâóâàíå.    
 Êàòî ïðèìåð çà ðàéîíè ñúñ ìàêñèìàëíî çàïàçåíè ìåñòîîáèòàíèÿ, ìîãàò äà 
ïîñëóæàò ðàéîíèòå â ïàðêîâ ó÷àñòúê “Ñèíàíèöà” è “Êàìåíèöà”, êîèòî ñà åäíè îò íàé-
ñëàáî ïîñåùàâàíèòå îò òóðèñòè ïðåç çèìíèÿ ïåðèîä. Â òåçè ðàéîíè ëèïñâàò êîìïëåêñè çà 
ïðàêòèêóâàíåòî íà çèìíè ñïîðòîâå. Ïðåç ëÿòîòî ìåñòàòà ñå ïîñåùàâàò îò òóðèñòè, íî 
îòíîâî ñðàâíèòåëíî ïî-ñëàáî îò ðàéîíèòå â ñåâåðíàòà ÷àñò íà ïàðêà. Â ðàéîíèòå íà 
ïàðêîâ ó÷àñòúê “Ñèíàíèöà” è “Êàìåíèöà” ïî âðåìå íà ïîëåâèòå èçñëåäâàíèÿ  áåøå  
ðåãèñòðèðàíà ìíîãî âèñîêà ãúñòîòà íà ïîïóëàöèèòå íà ñúðíàòà è äèâàòà ñâèíÿ. ×åñòî 
áÿõà íàáëþäàâàíè ñëåäè îò ìå÷êè è âúëöè. ×åñòîòàòà íà ñðåùàåìîñò íà ïî-äðåáíèòå 
âèäîâå ñúùî áåøå ìíîãî âèñîêà. Ñèòóàöèÿòà ðàçêî ñå îòëè÷àâà îò ðàéîíèòå íà ïàðêà ñ 
ðàçâèòè çèìíè òóðèñòè÷åñêè êîìïëåêñè. Çàòîâà çàïàçâàíåòî íà ìàêñèìàëíî ãîëåìè 
òåðèòîðèè áåç èíòåíçèâíà ÷îâåøêà íàìåñà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” å îò îñîáåíà 
âàæíîñò. 
 
 Çà äà ñå ïðåäîòâðàòè íàðàñòâàùàòà òåíäåíöèÿ íà íåùàñòíè ñëó÷àè íà øîñåòàòà 
îñîáåíî çà ðåäêè è öåííè çà îïàçâàíå âèäîâå, è ñ öåë äà íå ñå ïðåêúñâà âúçìîæíîñòòà çà 
ïðåìèíàâàíå íà áîçàéíèöèòå, å íåîáõîäèìî, ïî îæèâåíè ïúòíè àðòåðèè, ìèíàâàùè 
ïîêðàé ïëàíèíèòå äà ñå èçãðàäÿò ñúîðúæåíèÿ, îñèãóðÿâàùè áåçîïàñíî ïðåìèíàâàíå íà 
æèâîòíèòå. Òîâà å îò îñîáåíà âàæíîñò çà ïëàíèíè êàòî Ïèðèí, êîèòî ñà â íåïîñðåäñòâåíà 
áëèçîñò äî ãðàíèöèòå íà ñòðàíàòà, òúé êàòî ÷ðåç òåçè ïëàíèíè ñå îñèãóðÿâà îáìÿíàòà íà 
ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë ìåæäó ñóá-ïîïóëàöèèòå íà ñúñåäíè ñòðàíè. 
Íà îïðåäåëåíè ïúðâîêëàñíè ïúòèùà áè áèëî íåâúçìîæíî äà ñå èçãðàæäàò ñïåöèàëíè 
êîíñòðóêöèè, òúé êàòî ëèïñâàò çàãðàæäåíèÿ ïîêðàé ïúòÿ è æèâîòíèòå ïðåìèíàâàò ïðåç 
ðàçëè÷íè òî÷êè ïî ïðîäúëæåíèåòî ìó. Â òàêèâà ñëó÷àè å íåîáõîäèìî äà áúäàò îïðåäåëåíè 
ðàéîíèòå, êîèòî æèâîòíèòå ïðåäïî÷èòàò çà ïðåñè÷àíå íà ïúòèùàòà è â òåçè ó÷àñòúöè äà 
áúäàò ïîñòàâåíè ñòðîãè îãðàíè÷åíèÿ íà ñêîðîñòòà è çíàöè ïðåäóïðåæäàâàùè, ÷å 
ïðåìèíàâàò äèâè æèâîòíè. Â íàøèÿ ñëó÷àé òàêúâ å ó÷àñòúêúò íà ïúòÿ ïðè ì. Ïðåäåëà, 
ìåæäó ïëàíèíèòå Ðèëà è Ïèðèí. Ïî-ãîðå áÿõà îïèñàíè, äîêóìåíòèðàíè ñëó÷àè íà 
ïðåìèíàâàíå íà ðàçëè÷íè âèäîâå áîçàéíèöè îò Ðèëà êúì Ïèðèí è îáðàòíî èìåííî â òîçè 
ðàéîí. Ìåñòíîñòòà Ïðåäåëà å ïðèìåð çà ìÿñòî, êúäåòî å íåîáõîäèìî äà áúäàò ïðèëîæåíè 
ãîðíèòå ïðåäëîæåíèÿ. 
 Ñïåöèàëíî âíèìàíèå ñëåäâà äà ñå îáúðíå  íà ïëàíèðàíàòà çà èçãðàæäàíå 
ìàãèñòðàëà Ñòðóìà. Â ðàéîíà íà Ïèðèí (êàêòî è â ðàéîíà íà äðóãèòå ïëàíèíè, ïîêðàé 
êîèòî ìèíàâà ìàãèñòðàëàòà) ñúùî å íåîáõîäèìî äà áúäàò ïðåäâèäåíè ìåñòà, â êîèòî 
âèäîâåòå ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ïðåìèíàâàò ìåæäó ïëàíèíèòå. Òîâà ìîãàò äà áúäàò 
ñïåöèàëíî êîíñòðóèðàíè òóíåëè, äîñòàòú÷íî ãîëåìè, òàêà ÷å äà ñå èçïîëçâàò è îò åäðèòå 
áîçàéíèöè èëè òàêà íàðå÷åíèòå çåëåíè ìîñòîâå, ïðåìèíàâàùè íàä ìàãèñòðàëèòå è 
ãëàâíèòå ïúòèùà. Â êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé ñ ìàãèñòðàëà Ñòðóìà, íàé-äîáðîòî ðåøåíèå áè 
áèëî â ðàéîíà íà Êðåñíåíñêîòî äåôèëå äà ñå ïðèåìå àëòåðíàòèâíèÿ âàðèàíò íà 
ìàãèñòðàëàòà ïðåäëîæåí îò íÿêîëêî ÍÏÎ (ÑÄÏ – ÁÀËÊÀÍÈ, Çà çåìÿòà, ÅÊÎÊËÓÁ 2000). 
Òîçè âàðèàíò, ïðè êîéòî â äàäåíèÿ ó÷àñòúê ìàãèñòðàëàòà ïðåìèíàâà ïðåç òóíåëè ïî 
íèñêèòå ñêëîíîâå íà ïëàíèíàòà, ùå îñèãóðè îáøèðíè, áåçîïàñíè ðàéîíè çà ïðåìèíàâàíå 
íà áîçàéíèöèòå è íà äðóãè æèâîòíè. Òîâà å åäèí èçêëþ÷èòåëíî âàæåí ðàéîí, òúé êàòî 
òî÷íî â òîçè ó÷àñòúê ñà ðåãèñòðèðàíè ìèãðàöèè íà åäðè áîçàéíèöè, à îñâåí òîâà 
ìèãðàöèè êúì Ìàëàøåâñêà ïëàíèíà (êàêòî è îáðàòíà ïîñîêà) áèõà îñèãóðèëè è 
îñèãóðÿâàò îáìÿíà íà ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë ìåæäó ñóá-ïîïóëàöèèòå íà ñúñåäíèòå ñòðàíè. 
Â ïðîòèâåí ñëó÷àé îáìÿíàòà íà ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë ìåæäó ñúñåäíèòå ïëàíèíè ùå áúäå 
ïðåêúñíàòà (â ñëó÷àÿ íà ìàãèñòðàëà ñúñ çàãðàæäåíèÿ) èëè ìèãðàöèèòå íà æèâîòíèòå ùå 
áúäàò ìíîãî îïàñíè è â ìíîãî ñëó÷àè ôàòàëíè çà òÿõ. Â ìîìåíò, â êîéòî âå÷å ñå ðàáîòè íà 
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ìåæäóíàðîäíî íèâî çà îïàçâàíå íà çàñòðàøåíè âèäîâå, íå áèâà äà ñå ïðåêúñâà 
âúçìîæíîñòòà çà îïàçâàíåòî èì íà íàöèîíàëíî. 
 
 Íåîáõîäèìî å  äà áúäàò ïðåäðïèåòè èçêëþ÷èòåëíî ñòðîãè ïðåâàíòèâíè ìåðêè 
ïðîòèâ óìèøëåíè ïàëåæè íà ãîðèòå. Íåîáõîäèìî å ñúùî òàêà äà áúäå èçãðàäåíà ñòðîéíà 
ñèñòåìà ñ ïîñòîÿííà ãîòîâíîñò çà ïîòóøàâàíå íà ïîæàðè â ïîæàðîîïàñíèòå ïåðèîäè íà 
ãîäèíàòà. Ìíîãî ïîëåçåí çà íàâðåìåííî ñèãíàëèçèðàíå çà îïàñíîñò îò ïîæàðè áè áèë 
ïðåäëîæåíèÿò ïî-ãîðå “çåëåí òåëåôîí”. 
 
 Çà ïðåäëîæåíèòå áóôåðíè çîíè òðÿáâà äà âàæàò ñëåäíèòå ïðàâèëà è ðåæèìè: 
- çàáðàíà çà ëîâóâàíå íà òåðèòîðèÿòà èì; 
- ñèëíî îãðàíè÷àâàíå ïîëçâàíåòî íà ãîðèòå çà äúðâåí ìàòåðèàë; 
- ñúçäàâàíå íà îïðåäåëåíè ìàðêèðàíè ïúòåêè çà äâèæåíèå íà òóðèñòè; 
- îïðåäåëÿíå íà êîíêðåòíè ìåñòà çà ëàãåðóâàíå; 
Âñÿêî íàðóøåíèå íà ãîðå èçáðîåíèòå ïðàâèëà äà áúäå ñàíêöèîíèðàíî.     
 
 
 ×ÀÑÒ 4: ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈ ÇÀÄÀ×È È ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈß ÇÀ ÎÏÀÇÂÀÍÅ È ÏÎËÇÂÀÍÅ 
     
4. 1. ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÈ 

 
 Îñíîâíèòå ïðèîðèòåòè ïî îòíîøåíèå íà ôàóíàòà íà ÍÏ “Ïèðèí” çà ñëåäâàùèòå 10 
ãîäèíè òðÿáâà äà ñà íàñî÷åíè âúðõó óñòàíîâÿâàíåòî è îïàçâàíåòî íà ïîïóëàöèèòå íà 
ðåäêèòå è çàñòðàøåíè âèäîâå (âèæ ïî-ãîðå). Òå òðÿáâà äà âêëþ÷âàò ñëåäíèòå çàäà÷è: 
- îáñòîéíè íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ â ðàéîíà íà Ïàðêà íà ïîïóëàöèîííî, âèäîâî è 
áèîöåíîòè÷íî íèâî 
- ïðîó÷âàíå íà íåèçñëåäâàíèòå äî ìîìåíòà òåðèòîðèè 
- èçâúðøâàíå íà ïîñòîÿíåí ìîíèòîðèíã íà ïîïóëàöèèòå 
- îïàçâàíå íà ìåñòîîáèòàíèÿòà 
- ñïàçâàíå íà íîðìèòå è ðåæèìèòå çà ïîëçâàíå íà òåðèòîðèè è ìåñòîîáèòàíèÿ 
- ïîâèøàâàíå íà ïðèðîäîçàùèòíàòà êóëòóðà â ðàéîíà, ÷ðåç èçíàñÿíå íà ëåêöèè, 
áåñåäè, èçäàâàíå íà èíôîðìàöèîííè ìàòåðèàëè è ò. í.  
  
 
  
4. 2. ÏÐÎÃÐÀÌÈ  
 
4. 2. 1. ÍÀÓ÷ÍÈ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈ� È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ 

 
Ðèáè 

- ñðîê çà èçâúðøâàíå – 10 ãîäèíè 
- ïåðèîä çà ïðîâåæäàíå íà èçñëåäâàíèÿòà – îò 15 þíè äî 15 ñåïòåìâðè 
- îñíîâíè öåëè íà ïðîãðàìàòà – óñòàíîâÿâàíå è îïàçâàíå íà ïîïóëàöèèòå îò 
ðåëèêòíè âèäîâå âúâ âîäîåìèòå íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” 
- çàäà÷è íà ïðîãðàìàòà – îáñòîéíî ïðîó÷âàíå íà íåèçñëåäâàíèòå äî ìîìåíòà 
òåðèòîðèè; ñúáèðàíå íà èõòèîëîãè÷åí ìàòåðèàë, ñ îãëåä óñòàíîâÿâàíå â íåãî íà 
ïëàíèíñêèÿ êåôàë; ùàòåëíî èçñëåäâàíå íà ñúáðàíèÿ ìàòåðèàë è îïèò çà äèôåðåíöèðàíå 
íà ðåëèêòíèòå ïîïóëàöèè îò áàëêàíñêà ïúñòúðâà; îïàçâàíå íà óñòàíîâåíèòå 
ìåñòîîáèòàíèÿ; ïðîäúëæàâàíå íà çàïî÷íàòèòå ïàðàçèòîëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ è 
íàòðóïâàíå íà äîïúëíèòåëíè äàííè çà áèîëîãèÿòà íà âèäîâåòå â èçñëåäâàíàòà òåðèòîðèÿ 
- ìåòîäè çà èçâúðøâàíå íà ïîñòàâåíèòå çàäà÷è – ñúáèðàíå íà èõòèîëîãè÷åí 
ìàòåðèàë â ðàìêèòå íà åäíà ñåäìöà çà ìåñåö çà òðèòå ìåñåöà â ãîäèíàòà; îáñòîéíî 
èçñëåäâàíå íà åêçåìïëÿðèòå áàëêàíñêà ïúñòúðâà îò âîäîåìèòå, â êîèòî íÿìà äàííè äà ñà 
èçâúðøâàíè çàðèáèòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ (ìîðôîìåòðè÷íà îáðàáîòêà è äåñêðèïòèâíî-
ñòàòèñòè÷åñêè àíàëèç), ñ öåë òå äà ïîñëóæàò êàòî êîíòðîëíè ïðè óñòàíîâÿâàíåòî íà 
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ìåñòíèòå ïîïóëàöèè îò âèäà; ñðàâíÿâàíå íà òåçè åêçåìïëÿðè ñ óëîâåíèòå îò äðóãè 
âîäîåìè â ðàéîíà, ñ ïîìîùà íà ðàçëè÷íè íàó÷íè ìåòîäè (áèîõèìè÷íè, ñòàòèñòè÷åñêè è 
äð.), êàêòî è ïðîâåæäàíå íà ïàðàçèòîëîãè÷í àíàëèç íà óëîâåíèòå åêçåìïëÿðè ñïîðåä 
óñòàíîâåíàòà çà òàçè öåë ìåòîäèêà 
- áþäæåò íà ïðîãðàìàòà – îêîëî 600 ëâ çà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ò.å. îêîëî 6000 
çà öåëèÿ ïåðèîä, âêëþ÷âàùè ïîëåâè ïðîó÷âàÿíèÿ è ëàáîðàòîðíà ðàáîòà  
 

Çåìíîâîäíè è âëå÷óãè 
 À. Â ñëó÷àé, ÷å â åäèí,èëè ïîâå÷å îò âîäîåìèòå /åçåðî, çàáëàòåíî ìÿñòî è äð./ 
áúäå îòêðèò íÿêîé îò âèäîâåòå òðèòîíè – ïðåäëàãàìå äà áúäå èçãîòâåíà ïðîãðàìà çà:  
1. Èçñëåäâàíå íà ïîïóëàöèÿòà 
2. Èçðàáîòâàíå íà ñïåöèàëåí ðåæèì íà îõðàíà íà ëîêàëíîòî íàõîäèùå 
Íåîáõîäèìîñòòà îò ãîòîâíîñò ñ òàêàâà ïðîãðàìà è íåçàáàâíîòî è ïðèëàãàíå â äåéñòâèå ñå 
íàëàãà îò ñëåäíèòå âåðîÿòíè ïðè÷èíè: 
1. Ïîðàäè ëèïñàòà íà òåçè æèâîòíè â îãðîìíàòà ÷àñò îò åçåðàòà – äúëæè ñå íà 
ðàçëè÷íè ïðè÷èíè – òðÿáâà äà ñå î÷àêâà, ÷å òðèòîíè ùå áúäàò îòêðèòè â ìàëêî íà áðîé, 
åäèíè÷íè íàõîäèùà /åâåíòóàëíî â åäèí âîäîñáîðåí  ðàéîí/. 
2. Ìíîãî âåðîÿòíî å ïîïóëàöèèòå äà íå ñà ñ ãîëÿìà ÷èñëåíîñò è äà íå ñà ñòàáèëíè. 
3. Ïðè îòêðèâàíå íà òðèòîíè ãîòîâàòà ïðîãðàìà /ðåñï. íîðìè è ðåæèì íà ïîëçâàíå 
íà âîäîåìà/ òðÿáâà äà ìîãàò äà ñå çàäåéñòâàò âåäíàãà è èçïðåâàðâàùî äà ïðåäîòâðàòÿò 
íàïð. Åâåíòóàëíî çàðèáÿâàíå. 
 
 Ïðîãðàìàòà òðÿáâà äà èìà çà îñíîâíà öåë îïàçâàíåòî íà íàõîäèùåòî /õàáèòàòà/ 
è ðàçìíîæàâàùàòà ñå â íåãî ïîïóëàöèÿ. Â òàçè âðúçêà ïðåäâèæäàìå ñëåäíîòî çà 
ãîäèíèòå íà äåéñòâèå íà ÏÓ: 
1. Ïðîâåæäàíå íà íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ ñ öåë óñòàíîâÿâàíåòî íà ðàçëè÷íè 
ïîïóëàöèîííè ïàðàìåòðè íà âèäà – ïëúòíîñò, ÷èñëåíîñò, òî÷íî ðàçïðîñòðàíåíèå, 
âúçðàñòîâà è ïîëîâà ñòðóêòóðà, ñìúðòíîñò, åñòåñòâåíè è àíòðîïîãåííè ëèìèòèðàùè 
ôàêòîðè è ò.í. Íà áàçàòà íà ïîëó÷åíàòà èíôîðìàöèÿ ùå ìîãàò äà ñå íàïðàâÿò èçâîäè çà 
ñúñòîÿíèåòî /ñòàáèëíîñòòà/ íà ïîïóëàöèÿòà è åñòåñòâåíàòà è ñïîñîáíîñò çà 
ðåïðîäóêöèÿ. 
2. Òîâà íàëàãà íåïðåêúñíàò ìîíèòîðèíã  /4 – 6 ïúòè ãîäèøíî/, ìàðêèðàíå íà 
æèâîòíè è ò.í. 
3. Èçãîòâÿíå íà ñïåöèàëåí ðåæèì íà ñòðîãà îõðàíà íà õàáèòàòà ñ íóæíèòå çàáðàíè: 
áèâàêóâàíå, ïàëåíå íà îãúí, çàðèáÿâàíå, óëîâ íà òðèòîíè, çàìúðñÿâàíå íà âîäîåìà è 
îêîëíîñòòà ìó è äð. 
4. Ñúçäàâàíå íà îòäåëåí îáðàçîâàòåëåí ïðîåêò, íàñî÷åí êúì ïîñåòèòåëèòå è 
ñòîïàíèòå íà ÍÏ “Ïèðèí” ñ èçðàáîòâàíåòî íà ñúîòâåòíèòå ðåêëàìíè è îáðàçîâàòåëíè 
ìàòåðèàëè, ïðîâåæäàíå íà ëåêòîðèè è ò.í. 
5. Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ðàáîòàòà ïî ïðîåêòà ïðåç âñÿêà êàëåíäàðíà ãîäèíà áè 
ñëåäâàëî äà îáõâàùà öåëèÿ àêòèâåí ïåðèîä íà æèâîòíèòå, êàòî íåãîâîòî óòî÷íÿâàíå ùå 
áúäå è åäíà îò çàäà÷èòå ïî ïðîåêòà. Ïî ïðåäâàðèòåëíà ïðåöåíêà èçñëåäâàíèÿòà òðÿáâà äà 
ñå ïëàíóâàò â ïåðèîäà àïðèë – îêòîìâðè. 
 Á. Ãîëÿìàòà òåðèòîðèÿ íà ÍÏ “Ïèðèí”, ñú÷åòàíà ñ ìàëêàòà ïðîäúëæèòåëíîñò íà 
ðàáîòàòà ïî ÏÓ íå äàäîõà âúçìîæíîñò çà ïúëíî ïîêðèâàíå íà âñè÷êè ÷àñòè îò ïàðêà ïðè 
èçñëåäâàíèÿòà. Òàêèâà ñà ãîëåìè äÿëîâå îò íàé-íèñêî ðàçïîëîæåíèòå ãðàíè÷íè çîíè, 
êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò îñîáåí èíòåðåñ, òúé êàòî äàâàò âúçìîæíîñò àêî íå çà ïîñòîÿííî 
îáèòàâàíå, òî ïîíå çà âðåìåííî íàâëèçàíå íà íÿêîè ïî-òîïëîëþáèâè âèäîâå â ãðàíèöèòå 
íà ïàðêà. Åòî çàùî ñ÷èòàìå çà íåîáõîäèìî äà ïðåäëîæèì åäíà ïðîãðàìà çà ïî-
çàäúëáî÷åíè íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ íà òåçè ãðàíè÷íè çîíè, êîåòî îò äðóãà ñòðàíà áè 
ñïîìîãíàëî çà îêîí÷àòåëíîòî óòî÷íÿâàíå íà âèäîâèÿ ñïèñúê íà ÍÏ “Ïèðèí” ïî îòíîøåíèå 
íà çåìíîâîäíèòå è âëå÷óãèòå. 
Â ðàìêèòå íà 10 ãîäèøíèÿ ïåðèîä ñà äåéñòâèå íà ÏÓ òðÿáâà äà ñå íàïðàâè ñëåäíîòî: 
1. Äà ñå ïðîâåäàò ùàòåëíè ôàóíèñòè÷íè ïðîó÷âàíèÿ â ñïîìåíàòèòå ðàéîíè, êàòî 
îêîí÷àòåëíî ñå ïîòâúðäè ñïèñúêúò íà âèäîâèÿ ñúñòàâ è ñå óñòàíîâè êîè îò ñ÷èòàíèòå äî 
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ñåãà çà íåîáèòàâàùè ïàðêà âèäîâå íàâëèçàò â òåðèòîðèÿòà ìó è äî êàêâà äúëáî÷èíà 
/ðåñï.  âèñî÷èíà/ ñòàâà òîâà ïðîíèêâàíå. 
2. Äà ñå óñòàíîâè äàëè òîâà ñà ñëó÷àéíè è èíöèäåíòíè ïðîíèêâàíèÿ íà îòäåëíè 
èíäèâèäè, èëè ñòàâà âúïðîñ çà ñèñòåìíè /âåðîÿòíî ñåçîííî îáóñëîâåíè/ íàâëèçàíèÿ íà 
ïî-ãîëÿì áðîé æèâîòíè îò ñúîòâåòíèòå âèäîâå. 
3. Äà ñå ïðîâåðè êàêâè óñëîâèÿ ïðåäëàãàò ñïîìåíàòèòå ïàðêîâè òåðèòîðèè íà òåçè 
æèâîòíè â îïðåäåëåíè ïåðèîäè îò ãîäèíàòà è ñúîòâåòíî äà ñå íàïðàâÿò èçâîäè çà 
çíà÷åíèåòî íà òåçè òåðèòîðèè çà ñúõðàíÿâàíåòî íà ñúîòâåòíèòå ïîïóëàöèè îò àìôèáèè è 
ðåïòèëèèè. 
4. Èçñëåäâàíèÿòà äà ñå ïðîâåæäàò ïðåç ïåðèîäà àïðèë – îêòîìâðè, êàòî ñå 
ñúîáðàçÿâàò ñ êîíêðåòíèòå êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ íà âñÿêà îòäåëíà ãîäèíà. 
5. Äà áúäå îðãàíèçèðàíî èçäàâàíåòî íà îáðàçîâàòåëíè, ïðèðîäîçàùèòíè ìàòåðèàëè 
ñ êîíêðåòíà íàñî÷åíîñò çà ïðîïàãàíäèðàíå îïàçâàíåòî íà ñïîìåíàòèòå ãðóïè æèâîòíè. 
 

Ïòèöè 
1. Ïðîãðàìà çà ïîñòîÿíåí ìîíèòîðèíã âúðõó ïîïóëàöèèòå íà ðåäêèòå è çàñòðàøåíè 
âèäîâå ïòèöè. Èçÿñíÿâàíå íà íÿêîè ôàêòîðè îïðåäåëÿùè òÿõíàòà ÷èñëåíîñò. Îïðåäåëÿíå 
íà îñíîâíèòå çàïëàõè çà âñåêè åäèí îò òåçè âèäîâå. 
- Ïðîåêò çà èçñëåäâàíå íà ñîâèòå. 
- Ïðîåêò çà èçñëåäâàíå íà ãðàáëèâèòå ïòèöè. 
- Ïðîåêò çà ïðîó÷âàíå íà ãëóõàðà.  
- Ïðîåêò çà ïðîó÷âàíå íà ãîðñêèÿ áåêàñ. 
- Ïðîåêò çà ïðîó÷âàíå íà ëèâàäíèÿ äúðäàâåö. 
2. Ïðîåêò çà ïðîó÷âàíå íà âëèÿíèåòî, êîåòî îêàçâà ïàñèùíîòî ñêîòîâúäñòâî âúðõó 
ïòèöèòå è ôàóíàòà, êàòî öÿëî. Òîâà âàæè îñîáåíî ñèëíî çà íÿêîè òåðèòîðèè â 
ñóáàëïèéñêàòà è àëïèéñêàòà çîíà- Ñïàíî ïîëå, öèðêóñ Áåëåìåòî (Åçåðíèê) è ò. í. Òîâà å 
êðàéíî íàëîæèòåëíî, çàùîòî â ìíîãî òàêèâà òåðèòîðèè áÿõà óñòàíîâåíè ñòðóïâàíèÿ íà 
åäúð ðîãàò äîáèòúê, êîåòî âîäè äî óòúïêâàíå, ðàçðàâÿíå è ïîñëåäâàùî åðîçèðàíå íà 
çíà÷èòåëíè ÷àñòè îò òåðåíà. Ðåçóëòàòèòå îò òîçè ïðîåêò ùå ïîêàæàò â êàêâà ñòåïåí 
íåãàòèâíî ñà ïîâëèÿíè íàçåìíî ãíåçäÿùèòå âèäîâå ïòèöè è êàêâè ìåðêè òðÿáâà äà ñå 
ïðåäïðèåìàò çà òÿõíîòî îïàçâàíå. 
3. Îïðåäåëÿíå íà ìÿñòî çà ïëîùàäêà è ïðîâåæäàíå íà ñèñòåìíè öåëîãîäèøíè 
ïîäõðàíâàíèÿ íà ìúðøîÿäíèòå ïòèöè - îðëè, ëåøîÿäè, ãàðâàí. Òîâà ïúðâîíà÷àëíî 
(ìîäåëíî) ïîäõðàíâàíå íà ïòèöèòå íåêðîôàãè â ðàéîíà ñå íàëàãà ïîðàäè òâúðäå áåäíàòà 
õðàíèòåëíà áàçà çà òåçè âèäîâå â ðàéîíà íà ÍÏ. Áúäåùèòå ðåçóëòàòè ùå ïîêàæàò äî 
êîëêî îïðàâäàíà åäíà òàêàâà äåéíîñò è äàëè å öåëåñúîáðàçíî òÿ äà ñå èçâúðøâà â ÍÏ 
Ïèðèí. 
4. Èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëåí ïðîåêò çà ïòèöèòå íà ÍÏ Ïèðèí. Èçäàâàíå íà 
ïëàêàòè çà âèäîâîòî ðàçíîîáðàçèå â ðàéîíà, ðåäêè è çàñòðàøåíè âèäîâå; òåìàòè÷íè- çà 
ñîâè, ãðàáëèâè ïòèöè; ïòèöèòå íà ãîðèòå, ñêàëíèòå ìàñèâè è ò. í. Òåçè ìàòåðèàëè òðÿáâà 
äà áúäàò íàñî÷åíè êúì ïî-øèðîêè êðúãîâå îò ìåñòíèòå æèòåëè: ó÷åíèöè, ñåëñêè ñòîïàíè, 
ãîðñêè ðàáîòíèöè; òóðèñòè ïîñåùàâàùè ÍÏ è äð. 
5. Ïîäãîòîâêà è èçäàâàíå íà íàó÷íîïîïóëÿðíî èçäàíèå “Ïòèöèòå íà ÍÏ Ïèðèí 
ïëàíèíà“. Ïîäîáíî èçäàíèå áè äîïðèíåñëî ìíîãî çà îïîçíàâàíåòî è çàùèòà íà 
îðíèòîôàóíàòà â ðàéîíà íà ÍÏ è Ïèðèí ïëàíèíà, êàòî öÿëî. Èçäàäåíèÿò ïðåç 2001 ã. 
ïîëåâè îïðåäåëèòåë “Ïòèöèòå íà ÏÏ Âèòîøà” ïîêàçà, ÷å êúì ïîäîáíè èçäàíèÿ èìà 
íåìàëúê èíòåðåñ, êàêòî íà ðåãèîíàëíî íî ñúùî òàêà è íàöèîíàëíî ðàâíèùå. 

 
Åäðè áîçàéíèöè 

 Îòêðèòèòå è èçïîëçâàíè îò àâòîðèòå ëèòåðàòóðíè èçòî÷íèöè íå ïðåäîñòàâÿò 
èç÷åðïàòåëíà èíôîðìàöèÿ çà íàëè÷èåòî è ñúñòîÿíèåòî íà åäðàòà áîçàéíà ôàóíà íà 
òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí”. Äàííèòå ñà ïðåäèìíî çà ÷èñëåíîñòòà íà âèäîâåòå. Â 
ìèíàëàòî ñà áèëè èçãîòâÿíè íà áàçà íà åæåãîäíî ïðîâåæäàíèòå îò ÍÓÃ òàêñàöèè íà 
äèâå÷à, à â ïîñëåäíèòå ãîäèíè îò ïðîëåòíîòî ïðåáðîÿâàíå íà äèâèòå æèâîòíè íà 
òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí”, êîèòî ñå ïðîâåæäàò îò äèðåêöèÿòà íà ïàðêà. Â îòäåëíè 
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ìîíîãðàôèè è ñòàòèè ïîñâåòåíè íà äàäåí âèä ñå ñïîìåíàâà çà íàëè÷èåòî ìó íà 
òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà, à â ìíîãî ðåäêè ñëó÷àè èìà èíôîðìàöèÿ çà âåðòèêàëíîòî è 
õîðèçîíòàëíî ìó ðàçïðîñòðàíåíèå èëè çà êîíêðåòíè îñîáåíîñòè îò èçïîëçâàíåòî íà 
ìåñòîîáèòàíèÿòà è âçàèìîîòíîøåíèÿ ñúñ ñðåäàòà. Êðàòêîòî âðåìå çà èçïúëíåíèå íà 
çàäàäåíàòà ðàáîòà è ãîëåìèÿ áðîé íà âèäîâåòå, êîèòî áÿõà îáåêò íà èçñëåäâàíåòî íå 
äàäîõà âúçìîæíîñò çà çàäúëáî÷åíè èçñëåäâàíèÿ è ïîëó÷àâàíå íà ïîäðîáíè 
ðåçóëòàòè.Òåðåííèòå èçñëåäâàíèÿ (2001 - 2002)  óñïÿõà äîíÿêúäå äà ðåãèñòðèðàò 
îáùàòà êàðòèíà íà ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèèòå íà ðàçãëåæäàíèòå âèäîâå è äà íàáåëåæàò 
íàé-âàæíèòå è ïðèîðèòåòíè çàäà÷è çà áúäåùà ðàáîòà çà èçó÷àâàíå è îïàçâàíå íà åäðèòå 
áîçàéíèöè íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ ”Ïèðèí”.  Ïðåïîðú÷âà ñå âñè÷êè âèäîâå, ðàçãëåäàíè â 
íàñòîÿùàòà ðàáîòà, äà áúäàò îáåêò íà äúëãîñðî÷íè ìîíèòîðèíãîâè ïðîãðàìè. Êàòî 
íà÷àëî, å æåëàòåëíî âñè÷êè óñòàíîâåíè íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà åäðè áîçàéíèöè, äà 
çàëåãíàò êàòî îáåêòè íà ïðîëåòíèòå ïðåáðîÿâàíèÿ. Â ÷àñòíîñò,  áåëêàòà, ÷åðíèÿ ïîð è 
íåâåñòóëêàòà, ÷èÿòî ÷èñëåíîñò íå ñå îò÷èòà ïðè ïðåáðîÿâàíåòî íà äèâèòå æèâîòíè â 
ïàðêà, ñúùî äà áúäàò îáåêò íà íàáëþäåíèÿ.  
 Â çàùèòåíè òåðèòîðèè ñ âèñîê ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ êàòî íàöèîíàëíèòå 
ïàðêîâå å ïðåäâèäåíî ìèíèìàëíî àíòðîïîãåííî âëèÿíèå. Àêî òîâà íàèñòèíà çàëåãíå â 
ïëàíà çà óïðàâëåíèå íà êîíêðåòåí íàöèîíàëåí ïàðê è ñå èçïúëíÿâà, ùå áúäå âúçìîæíî 
èçñëåäâàíå íà âèäîâåòå â åñòåñòâåíàòà èì ñðåäà ïî÷òè íåïîâëèÿíà îò ÷îâåêà. Ùå áúäå 
âúçìîæíî íàáëþäåíèå íà ðàçâèòèåòî íà ïîïóëàöèèòå èì è íà åñòåñòâåíèòå 
âçàèìîîòíîøåíèÿ  ñúñ ñðåäàòà êîÿòî ãè çàîáèêàëÿ, êàêòî è âçàèìîîòíîøåíèÿòà èì ñ 
îñòàíàëèòå âèäîâå. Çàòîâà íàöèîíàëíèòå ïàðêîâå ñà èçêëþ÷èòåëíî öåííè êàòî òåðèòîðèè 
çà íàó÷íà äåéíîñò è òîâà íå áèâà äà ñå ïðîïóñêà.  
 Â Ïèðèí îáèòàâàò íÿêîëêî âèäà áîçàéíèöè, êîèòî ñà êëàñèôèöèðàíè êàòî ðåäêè 
èëè çàñòðàøåíè â åâðîïåéñêè èëè ñâåòîâåí ìàùàá, âêëþ÷åíè ñà â ðàçëè÷íè 
ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðåíîñòè çà îïàçâàíåòî èì, à íÿêîè îò òÿõ ñà çàùèòåíè è ïî ñèëàòà 
íà âúòðåøíîòî íè çàêîíîäàòåëñòâî. Îñâåí äúëãîñðî÷íèòå ìîíèòîðèíãîâè ïðîãðàìè çà 
èçñëåäâàíå ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèèòå íà òåçè âèäîâå, çà òÿõ å íåîáõîäèìî äà áúäàò 
ïðåäïðèåòè êîíêðåòíè, êîíñåðâàöèîííè ìåðêè. Òàêèâà ñà çëàòêàòà, äèâàòà êîòêà, âúëêúò, 
êàôÿâàòà ìå÷êà, äèâàòà êîçà è ñúðíàòà. Îáåêò íà ïî-ñïåöèàëíè ïðîó÷âàíèÿ òóê ìîãàò äà 
áúäàò âèäðàòà è ñ÷èòàíèÿò çà èç÷åçíàë â Ïèðèí ðèñ.  
 Çëàòêà. Ïðåïîðú÷âà äúëãîñðî÷íà ìîíèòîðèíãîâà ïðîãðàìà ñ öåë óñòàíîâÿâàíå 
ðåàëíîòî ñúñòîÿíèå íà ïîïóëàöèÿòà ìó íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà è â Ïèðèí êàòî öÿëî, 
âåðòèêàëíîòî è õîðèçîíòàëíîòî ðàçïðîñòðàíåíèå, òåíäåíöèèòå â ðàçâèòèåòî íà 
ïîïóëàöèÿòà òóê è âëèÿíèåòî íà àáèîòè÷íèòå, áèîòè÷íèòå è àíòðîïîãåííèòå ôàêòîðè âúðõó 
âèäà. Ïðåïîðú÷èòåëíî å ñúùî òàêà äà ñå íàïðàâè îöåíêà íà ñúñòîÿíèåòî íà 
ìåñòîîáèòàíèÿòà ìó è ñòåïåíòà íà ïîâëèÿâàíåòî èì îò íàìåñàòà íà ÷îâåêà. Òúé êàòî, 
ìåòîäè îò òèïà ïðîñëåäÿâàíå íà ñëåäè ïðåç çèìàòà èëè äèðåêòíè íàáëþäåíèÿ, íå ñà 
ïîäõîäÿùè çà ïðîó÷âàíå íà çëàòêàòà, å íåîáõîäèìî äà áúäàò ïðèëîæåíè äðóãè íà÷èíè, 
íàïð. ìåòîäà ðàäèîòåëåìåòðèÿ. Ñúñòîè ñå â óëàâÿíå íà æèâè åêçåìïëÿðè, ïîñòàâÿíå íà 
ïðåäàâàòåëè íà æèâîòíèòå è îñâîáîæäàâàíåòî èì íà ñúùîòî ìÿñòî, êúäåòî ñà óëîâåíè. 
Ðåäîâíîòî ïðîñëåäÿâàíå àêòèâíîñòòà íà òåçè åêçåìïëÿðè ÷ðåç ñïåöèàëíè ïðèåìàòåëè, 
ùå äàäå ïúëíà è ïîäðîáíà êàðòèíà íà ãîðåîïèñàíèòå àñïåêòè îò ðàçïðîñòðàíåíèåòî, 
áèîëîãèÿòà è åêîëîãèÿòà íà âèäà. Àíàëèçèðàíå íà äàííèòå ùå ñïîìîãíå çà óñòàíîâÿâàíå 
ñúñòîÿíèåòî íà çëàòêàòà â Ïèðèí è ùå ïîñëóæè çà îñíîâà íà ïðàâèëíî ïîâåäåíèå êúì 
âèäà ñ öåë çàïàçâàíåòî ìó â áúäåùå. 
 Èçêëþ÷èòåëíî âàæíî çà îïàçâàíåòî íà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà ïëàíèíàòà å äà 
áúäàò çàïàçåíè ìåñòîîáèòàíèÿòà ìó (ñòàðèòå ãîðè) è áåçïîêîéñòâîòî îò ñòðàíà íà ÷îâåêà 
äà áúäå ñâåäåíî äî ìèíèìóì. Çà òàçè öåë íà ïúðâî ìÿñòî òðÿáâà äà áúäàò ïðåäðèåòè 
ñïåøíè ìåðêè çà ñïèðàíå íà áðàêîíèðñêàòà ñå÷. 
 Â ðåçóëòàò íà òåðåííèòå èçñëåäâàíèÿ (2001 - 2002) ñåóñòàíîâèõà íÿêîè îò 
ðàéîíè â ïàðêà ñúñ ñðàâíèòåëíî âèñîêà ÷åñòîòà íà ñðåùàåìîñò íà ñëåäè îò æèçíåíàòà 
äåéíîñò íà çëàòêàòà. Íà ïúðâî ìÿñòî äîëèíàòà íà ð. Äåìÿíèøêà, êúì õ. Äåìÿíèöà. 
Íåîáõîäèìî å äà áúäå ñïðÿí äîñòúïà íà àâòîìîáèëè íà òóðèñòè (êîèòî â ìîìåíòà èìàò 
âúçìîæíîñò äà ñå äâèæàò) ïî ïúòÿ ìèíàâàù ïðåç äîëèíàòà, ïîñåòèòåëèòå íà ïàðêà äà ñå 
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äâèæàò ñàìî ïî óêàçàíàòà ïúòåêà áåç äà ñå îòêëîíÿâàò â ãîðàòà è àáñîëþòíî äà ñå 
çàáðàíè è äà ñå ñàíêöèîíèðà ëàãåðóâàíåòî íàîêîëî, êîåòî àâòîðèòå êîíñòàòèðàõà, ÷å ñå 
ïðàêòèêóâà. Ñëåäâàùîòî ìÿñòî ñ óñòàíîâåíà ñðàâíèòåëíî âèñîêà ÷åñòîòà íà ñðåùàåìîñò 
íà âèäà å ðàéîíà îò õ. Ïèðèí êúì Çúáúò è Êóêëèòå. Òóê å íåîáõîäèìî äà ñå ïðèëîæàò 
ñúùèòå îãðàíè÷åíèÿ çà òóðèñòèòå: íåîòêëîíÿâàíå îò ñïåöèàëíî óêàçàíàòà òóðèñòè÷åñêà 
ïúòåêà è çàáðàíà çà ëàãåðóâàíå íà ñàìîâîëíî èçáðàíè ìåñòà. Òðåòèÿò ðàéîí, êîéòî ïðàâè 
âïå÷àòëåíèå êàòî êëþ÷îâî ìåñòîîáèòàíèå çà çëàòêàòà å ðàéîíà îêîëî õ. ßâîðîâ, ßâîðîâà 
ïîëÿíà è ì. Ïîãëåäåö. Òóê ñúùî å íåîáõîäèìî ñòðèêòíî ñïàçâàíå íà îðãàíè÷åíèÿ çà 
äîñòúï äî ðàéîíà è ïðåäîòâðàòÿâàíå íà áåçïîêîéñòâî íà âèäà. 
 
 Âèäðà. Ïî îòíîøåíèå íà òîçè âèä íà ïúðâî ìÿñòî å íåîáõîäèìî äà ñå óñòàíîâè 
äàëè íàèñòèíà íàâëèçà â ãðàíèöèòå íà ÍÏ “Ïèðèí” è òðàéíî îáèòàâà òåðèòîðèÿòà ìó èëè 
ñå ñðåùà ñàìî â ïî-íèñêèòå ÷àñòè íà ïëàíèíàòà, â ïî-ñïîêîéíè âîäîåìè. Ïðè 
ïîëîæèòåëíè ðåçóëòàòè äà ñå èçïúëíÿò äåéíîñòè çà óñòàíîâÿâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî 
íà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí”. 
 
 Äèâà êîòêà. Äèâàòà êîòêà ñå íóæäàå îò àíàëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ âúðõó 
ïîïóëàöèÿòà è â Ïèðèí, êàêòî è îò ñúùèòå êîíñåðâàöèîííè ìåðêè è äåéíîñòè êàòî 
ïðåäëîæåíèòå çà çëàòêàòà. Ïðèðîäíèòå äàäåíîñòè íà ïàðêà ïðåäîñòàâÿò ìíîãîáðîéíè 
ïîäõîäÿùè ìåñòîîáèòàíèÿ çà äèâàòà êîòêà. Çàòîâà å íåîáõîäèìî ïîäðîáíî ïðîó÷âàíå íà 
÷èñëåíîñòòà íà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” è ïðè ïîòâúðæäàâàíå íà äàäåíèòå îò 
äèðåêöèÿòà íà ïàðêà äàííè, òúðñåíå íà ïðè÷èíèòå çà òàçè èçêëþ÷èòåëíî íèñêà ÷èñëåíîñò 
òóê. Ôàêòúò, ÷å ïðè ïðîëåòíîòî ïðåáðîÿâàíå íà æèâîòíèòå â ïàðêà, èçâúðøâàíî îò 
äèðåêöèÿòà, äèâàòà êîòêà íå å îò÷åòåíà â íÿêîè ó÷àñòúöè, êúäåòî ñå ñðåùà, ãîâîðè, ÷å 
ïðîó÷âàíåòî íà âèäà ÷ðåç ïðîñëåäÿâàíå íà ñëåäèòå ìó çèìíî âðåìå â ñíÿã, òóê ñúùî íå å 
îñîáåíî ïîäõîäÿù, êàêòî ïðè çëàòêàòà. Ïðè÷èíàòà çà òîâà å ïðèäúðæàíåòî íà òåçè 
æèâîòíè êúì æèâîò ïî äúðâåòàòà è ðÿäêî ñëèçàíå íà çåìÿòà. Äèâàòà êîòêà, ñúùî êàòî 
çëàòêàòà è êàòî âñè÷êè õèùíè áîçàéíèöè å àêòèâíà íîùåì è âîäè ñêðèò íà÷èí íà æèâîò, 
òàêà ÷å äèðåêòíèòå íàáëþäåíèÿ íå áèõà äàëè ðåçóëòàò è ïðè òîçè âèä. Ïðîñëåäÿâàíåòî è 
èçó÷àâàíå íà âèäà, ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ìåòîäà ðàäèîòåëåìåòðèÿ ñå îêàçâà íàé-
ïîäõîäÿùî è çà äèâàòà êîòêà. È òóê ðåçóëòàòèòå ùå áúäàò ïîäðîáíè è èçêëþ÷èòåëíî 
ïîëåçíè çà óñòàíîâÿâàíå íà ðåàëíîòî ñúñòîÿíèå ïîïóëàöèÿòà íà âèäà òóê è íà ðàçëè÷íè 
àñïåêòè îòáèîëîãèÿòà è åêîëîãèÿòà ìó. Ïðèëàãàíåòî íà ïðåöèçíèÿ ìåòîä íà 
ðàäèîòåëåìåòðè÷íî ïðîñëåäÿâàíå å îò îñîáåíà âàæíîñò ïîðàäè íåèçÿñíåíèÿ èì ñòàòóñ è 
òðåâîæíèòå äàííè çà íèñêàòà ÷èñëåíîñò íà òåçè âèäîâå. 
 Ïîðàäè äàííèòå â ëèòåðàòóðàòà çà íàëè÷èå íà õèáðèäèçàöèÿ íà äèâàòà ñ 
äîìàøíàòà êîòêà ó íàñ, ñ÷èòàìå ÷å å íàëîæèòåëíî ïðîâåæäàíå íà ãåíåòè÷åí àíàëèç çà 
óñòàíîâÿâàíå ÷èñòîòàòà íà ïîïóëàöèÿòà íà âèäà â Ïèðèí. Òîâà ùå áúäå âúçìîæíî ïðè 
ðàáîòà ñ âèäà ïî ìåòîäà òåëåìåòðèÿ, òúé êàòî îò óëàâÿíèòå åêçåìïëÿðè ìîãàò äà ñå 
âçèìàò ïðîáè çà òàêúâ àíàëèç.  
 Äèâàòà êîòêà ñúùî å âèä, êîéòî çàâèñè îò íàëè÷èåòî íà ñòàðè ãîðè. Ïîðàäè òîâà 
ñïèðàíåòî íà áðàêîíèåðñêàòà ñå÷ â ïëàíèíàòà å îò æèçíåíî âàæíî çíà÷åíèå è çà òîçè 
õèùíèê. 
 Ïðè íàñòîÿùèòå òåðåííè ïðîó÷âàíèÿ áÿõà óñòàíîâåíè ðàéîíè, êîèòî ñà âàæíè çà 
ñúõðàíåíèåòî íà âèäà. Ïúðâèÿò îò òÿõ å ñúùèÿ ïîñî÷åí çà çëàòêàòà – ïî äîëèíàòà íà ð. 
Äåìÿíèøêà â ñúñåäñòâî ñ ðåçåðâàò Þëåí. Ìåðêèòå, êîèòî å íåîáõîäèìî äà áúäàò 
ïðåäïðèåòè çà çàïàçâàíå íà òîâà ìåñòîîáèòàíèå íà âèäà ñà ñúùèòå êàêòî çà çëàòêàòà 
(âèæ ïî-ãîðå). Âòîðèÿò ðàéîí ñ óñòàíîâåíà âèñîêà ÷åñòîòà íà ñðåùàåìîñò íà äèâàòà 
êîòêà å â ïàðêîâ ó÷àñòúê “Ñèíàíèöà” – ïðè â. Áàáà, ì. Áóêàòà è ì. Êàìåí êëåò èëè íàé-
îáùî ïî òå÷åíèåòî íà Âëàõèíñêà ðåêà â ãðàíèöèòå íà ïàðêà. Òóê ñà íåîáõîäèìè ñúùèòå 
ìåðêè çà îñèãóðÿâàíå ñïîêîéñòâèå íà âèäà: äâèæåíèå ñàìî ïî îïðåäåëåíàòà 
òóðèñòè÷åñêà ïúòåêà Ïåùåðàòà - Áóêàòà - Êàìåí êëåò – Îðëèòå - Ðàçëîæêè ñóõîäîë, 
ñòðèêòíà çàáðàíà çà ëàãåðóâàíå â ãîðàòà â ðàéîíà è ñàíêöèîíèðàíå íà íàðóøèòåëèòå.  
 Îñâåí âñè÷êî îñòàíàëî å íåîáõîäèìî äèâàòà êîòêà äà áúäå âêëþ÷åíà â 
åæåãîäíèòå òàêñàöèè, ïðîâåæäàíè îò Íàöèîíàëíî óïðàâëåíè ïî ãîðèòå (ÍÓÃ) çà öÿëàòà 
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ñòðàíà. Çà òàçè öåë ùå áúäå èçãîòâåíî ïðåäëîæåíèå êúì ïîñî÷åíàòà èíñòèòóöèÿ. 
Íåäîïóñòèìî å åäèí âèä âêëþ÷åí â òîëêîâà ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðåíîñòè, ïîäïèñàíè îò 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, äà íå å îáåêò íà àáñîëþòíî íèêàêâî îò÷èòàíå íà ñúñòîÿíèåòî íà 
ïîïóëàöèÿòà ìó ó íàñ. Îùå ïîâå÷å, ÷å Ìèíèñòåðñòâî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå (ÌÎÑÂ) å 
äëúæíî äà èçãîòâÿ åæåãîäíè äîêëàäè çà ñúñòîÿíèåòî íà âèäîâå êàòî äèâàòà êîòêà, âúëêà è 
êàôÿâàòà ìå÷êà. Ìîæå äà ñå çàäàäå âúïðîñà êàê ÌÎÑÂ èçïúëíÿâà òîâà ñâîå çàäúëæåíèå 
îòíîñíî äèâàòà êîòêà, ïðè ïîëîæåíèå ÷å ëèïñâàò äàííè äîðè è çà ÷èñëåíîñòòà íà âèäà ó 
íàñ.   
 
 Ðèñ. Ñúùåñòâóâàò ëèòåðàòóðíè äàííè çà íàëè÷èåòî íà ðèñ â Ïèðèí äî 1935 ã. 
(Àòàíàñîâ, 1968). Ñëåä òîçè ïåðèîä íÿìà äîêàçàòåëñòâà çà ïðèñúñòâèåòî ìó íà 
òåðèòîðèÿòà íà ïëàíèíàòà. Íåîáõîäèìî å äà áúäå èçâúðøåíà ïðåäâàðèòåëíà îöåíêà íà 
óñëîâèÿòà íà ñðåäàòà (ìåñòîîáèòàíèÿ, õðàíèòåëíà áàçà, íèâî íà àíòðîïîãåííî âëèÿíèå) â 
ïëàíèíàòà, â ìîìåíòà.  Äà ñå îöåíè ïîäõîäÿùè ëè ñà òå çà îáèòàíèå íà ðèñà â Ïèðèí. Ñëåä 
èçâúðøâàíå íà òàçè îöåíêà òðÿáâà äà çàïî÷íå ïðîãðàìà çà ðåèíòðîäóöèðàíå íà 
áàëêàíñêèÿ ðèñ â Ïèðèí.  
 
 Âúëê. Ìàëêî ñå çíàå çà âúëêà è çà ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèÿòà ìó ó íàñ (ðåàëíà 
÷èñëåíîñò, ïëúòíîñò, èçïîëçâàíè òåðèòîðèè, ñòðóêòóðà íà ïîïóëàöèÿòà è ò. í.). Íà îñíîâàòà 
íà äàííè  ïî Ïðîãðàìà çà èçñëåäâàíå è îïàçâàíå íà âúëêà â Áúëãàðèÿ ìîæå çà êàæå, ÷å 
÷èñëåíîñòòà íà âèäà â öÿëàòà ñòðàíà ñå çàâèøàâà òåíäåíöèîçíî, à ñúùî è ïîðàäè 
íåñúâúðøåíñòâî íà ìåòîäèòå èçïîëçâàíè çà óñòàíîâÿâàíå íà òàçè ÷èñëåíîñò. Âúëêà å 
ñìÿòàí çà åäèí îò îñíîâíèòå âèíîâíèöè çà îñòðîòî íàìàëÿâàíå íà ÷èñëåíîñòà íà äèâèòå 
êîïèòíè â ñòðàíàòà, “çàñëóãàòà” çà êîåòî âñúùíîñò ñå ïàäà íà ìàñîâîòî áðàêîíèåðñòâî. 
Çà ïðàâèëíàòà îöåíêà íà ðîëÿòà íà âúëêà êàòî êîìïîíåíò íà åêîñèñòåìàòà å íåîáõîäèìî 
äà ñå ïðîâåäàò ìàùàáíè èçñëåäâàíèÿ âúðõó ðàçëè÷íè àñïåêòè îò áèîëîãèÿòà è åêîëîãèÿòà 
íà âèäà. Íåîáõîäèìî å  îòíîøåíèåòî êúì âèäà äà áúäå ïðîìåíåíî è òîé äà áúäå âúçïðèåò 
íàðàâíî ñ îñòàíàëèòå âèäîâå êàòî åäèí èçêëþ÷èòåëíî âàæåí õèùíèê. Âåðòèêàëíîòî 
ðàçïðîñòðàíåíèå è äâèæåíèå íà âúëêà â Ïèðèí ñúùî ïðåäñòàâëÿâà èíòåðåñ, òúé êàòî îò 
òîâà çàâèñè íàìèðàíåòî íà íà÷èíè çà åôåêòèâíî îïàçâàíå íà âèäà â ïàðêà.  
 Èçïîëçâàíåòî íà ìåòîäà ðàäèîòåëåìåòðèÿ è òóê å íàé-ïîäõîäÿù ïîðàäè ñëåäíèòå 
ïðè÷èíè: ñåçîííîòî ïðèñúñòâèå íà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà íå äàâà âúçìîæíîñò çà 
èçïîëçâàíå íà çèìíèòå óñëîâèÿ, çà ïðîñëåäÿâàíå àêòèâíîñòòà, ðàçïðîñòðàíåíèåòî, 
÷èñëåíîñòòà è äð. íà âèäà ÷ðåç ñëåäåíå ïî ñíÿã ïî òðàíñåêòè; ñêðèòèÿò, íîùåí íà÷èí íà 
æèâîò íà âúëêà íå äàâà âúçìîæíîñò âèäà äà áúäå ïðîó÷âàí ÷ðåç äèðåêòíè íàáëþäåíèÿ.  
×ðåç ïðèëàãàíå íà ãîðåïîñî÷åíèÿ ìåòîä ùå áúäå âúçìîæíî äà ñå ïðîâåäå äúëãîñðî÷íà 
ìîíèòîðèíãîâà ïðîãðàìà, ÷ðåç êîÿòî äà áúäàò óñòàíîâåíè âàæíè ìîìåíòè îò áèîëîãèÿòà è 
åêîëîãèÿòà íà âèäà, òåíäåíöèèòå â ïîïóëàöèÿòà ìó, âçàèìîîòíîøåíèÿòà ñúñ ñðåäàòà è ñ 
äðóãèòå âèäîâå, êàêòî è òåçè ñ ÷îâåêà.  
 Ïðè âúëêà, êàêòî ïðè äèâàòà êîòêà, å âàæíî äà áúäå íàïðàâåí ãåíåòè÷åí àíàëèç. 
Àâòîðèòå ðàçïîëàãàò ñ äîêàçàòåëñòâà çà õèáðèäíè åêçåìïëÿðè, íàáëþäàâàíè è óáèòè 
ïðåç 2000 ã. â þãîèçòî÷íàòà ÷àñò íà Ðèëà. Â àíêåòà ïðîâåäåíà îò ÑÄÏ – ÁÀËÊÀÍÈ ñ 
âñè÷êè ãîðñêè ñòîïàíñòâà â ñòðàíàòà, 11 îò òÿõ äàâàò ïîëîæèòåëíè îòãîâîðè íà âúïðîñ çà 
ðåãèñòðèðàíè õèáðèäíè åêçåìëÿðè ìåæäó âúëê è êó÷å íà òåðèòîðèÿòà íà ñúîòâåòíîòî 
ñòîïàíñòâî. Âåðîÿòíî òîçè ïðîáëåì ñúùåñòâóâà íà íÿêîè ìåñòà â ñòðàíàòà, ïîðàäè êîåòî 
å íåîáõîäèìî äà ñå ïðîâåæäàò èçñëåäâàíèÿ çà äîêàçâàíåòî ìó.   
Âúëêúò å âêëþ÷åí â ðåäèöà ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðåíîñòè, ïîäïèñàíè îò Áúëãàðèÿ. Ïî 
ñèëàòà íà Áåðíñêàòà êîíâåíöèÿ ñòðàíàòà íè ñå çàäúëæàâà äà ïîäãîòâÿ åæåãîäíè äîêëàäè 
çà ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèÿòà íà âèäà. Òîâà ìîæå äà ñòàíå ïðè óñëîâèå, ÷å ñå ïðîâåæäàò 
äúëãîñðî÷íè ìîíèòîðèíãîâè ïðîãðàìè çà ñëåäåíå ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèÿòà íà âúëêà ó 
íàñ. 
 Îñâåí â èçâåñòíèòå ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðåíîñòè, îïàçâàíåòî íà âúëêà â 
Áúëãàðèÿ å âêëþ÷åíî êàòî ïðèîðèòåò è â Ïëàíîâåòå çà äåéñòâèå çà îïàçâàíå íà åäðèòå 
õèùíèöè â Åâðîïà. Òåçè ïëàíîâå ñà èçðàáîòåíè îò Èíèöèàòèâàòà çà åäðèòå õèùíèöè â 
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Åâðîïà, íà Ñâåòîâíèÿ ôîíä çà äèâàòà ïðèðîäà (WWF). Ïðèåòè ñà îò Ñúâåòà íà Åâðîïà è 
îò áþðîòî íà Áåðíñêàòà êîíâåíöèÿ.  
 Îïàçâàíåòî íà âúëêà çàâèñè äî ãîëÿìà ñòåïåí îò ðàçðåøàâàíå íà êîíôëèêòà 
ìåæäó òîçè âèä è ÷îâåêà. Íà ìåñòà â Ïèðèí, òîçè êîíôëèêò å ñâåäåí äî ìèíèìóì, ïîðàäè 
íàëè÷èåòî íà äîáðè ïàñòèðñêè êó÷åòà, ïðåäîñòàâåíè ïî Ïðîãðàìà çà èçñëåäâàíå è 
îïàçâàíå íà âúëêà íà ÑÄÏ ÁÀËÊÀÍÈ è ÁÄÎÁÐ – ÑÅÌÏÅÐÂÈÂÀ. Â ìîìåíòà òàçè äåéíîñò 
ïðîäúëæàâà êàòî ïðîåêò íà Äðóæåñòâî ÑÅÌÏÅÐÂÈÂÀ. Óñïåõà íà òàçè äåéíîñò áå äîêàçàí 
îùå ïðè ïúðâèòå ðåçóëòàòè îò ðàáîòàòà. Â ìîìåíòà ãîëÿì áðîé æèâîòíîâúäè æåëàÿò äà ñå 
ñíàáäÿò ñ êàðàêà÷àíñêè êó÷åíöà, òúé êàòî ïðåäîñòàâåíèòå ïî ãîðåñïîìåíàòèòå ïðîåêòè 
äîêàçâàò êà÷åñòâàòà ñè. Â ñòàäàòà îõðàíÿâàíè îò òåçè êó÷åòà íÿìà ïî÷òè íèêàêâè 
óñïåøíè íàïàäåíèÿ îò âúëöè èëè ìå÷êè. Ñïîðåä àâòîðèòå å íåîáõîäèìî òàçè äåéíîñò äà 
ñå ðàçðàñòíå íà òåðèòîðèÿòà íà Ïèðèí, ñ ôèíàíñîâàòà ïîìîù íà äîïúëíèòåëíè 
èçòî÷íèöè, òàêà ÷å äà áúäàò çàäîâîëåíè íóæäèòå íà æèâîòíîâúäèòå îò íàäåæäíà îõðàíà 
íà ïàøóâàùèòå ñòàäà. Ïî òîçè íà÷èí, ñòðåìåæà çà ñàìîðàçïðàâà íà ìåñòíîòî íàñåëåíèå 
ñ åäðèòå õèùíèöè ùå áúäå ñâåäåí äî ìèíèìóì. Íå ïî-ìàëîâàæåí å ôàêòúò, ÷å 
æèâîòíîâúäèòå íÿìà äà òúðïÿò çàãóáè ïðè÷èíåíè èì îò âúëöè è ìå÷êè. Òîâà ùå ñïîìîãíå 
çà ìèðíîòî ñúæèòåëñòâî íà ìåñòíîòî íàñåëåíèå (êîåòî ðàç÷èòà íà ïëàíèíàòà) ñ äèâèòå 
îáèòàòåëè íà ãîðèòå, íåùî îñîáåíî âàæíî çà åäèí íàöèîíàëåí ïàðê.  
 
 Êàôÿâà ìå÷êà. Êàôÿâàòà ìå÷êà ñúùî ñå íóæäàå îò ïî-ïîäðîáíî ïðîó÷âàíå íà 
òåðèòîðèÿòà íà Ïèðèí è êîíêðåòíî â íàöèîíàëíèÿ ïàðê. Íåîáõîäèìî å ðàçðàáîòâàíå íà 
äúëãîñðî÷íà ìîíèòîðèíãîâà ïðîãðàìà âúðõó òåíäåíöèèòå â ðàçâèòèåòî íà ìåñòíàòà ñóá-
ïîïóëàöèÿ íà âèäà, âúðõó âëèÿíèåòî íà ôàêòîðèòå – àáèîòè÷íè è áèîòè÷íè íà 
ïîïóëàöèÿòà, âúðõó îñîáåíîñòè îò áèîëîãèÿòà è åêîëîãèÿòà íà âèäà è íå íà ïîñëåäíî 
ìÿñòî ïîäðîáíè íàáëþäåíèÿ íà âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìå÷êà – ÷îâåê. È òóê, çà ïîñòèãàíå íà 
ãîðíèòå öåëè, ñà ïîäõîäÿùè ìåòîäèòå ïðåäëîæåíè çà äðóãèòå õèùíèöè. Ïðèëàãàíå íà 
ðàäèîòåëåìåòðèÿ, áè äàëî èç÷åðïàòåëíè îòãîâîðè íà ãîëÿìà ÷àñò îò ïîñòàâåíèòå ïî-ãîðå 
çàäà÷è. Êàêòî è ïðè âúëêà è äðóãèòå âèäîâå, èçïîëçâàíåòî íà òîçè ìåòîä ùå ðàçêðèå 
èíòåðåñíè ôàêòè çà ìèãðàöèèòå íà òåçè áîçàéíèöè è îáìÿíàòà íà ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë 
ñúñ ñóá-ïîïóëàöèè îò ñúñåäíè ïëàíèíè (è ñòðàíè). 
 Ìåðêèòå çà íàìàëÿâàíå íà ùåòèòå îò ìå÷êè âúðõó äîìàøíèòå æèâîòíè, ñ öåë 
ðàçðåøàâàíå íà êîíôëèêòà ñ ÷îâåêà, ñà ñúùèòå, ïðåäâèäåíè çà âúëêà (âèæ ïî-ãîðå). 
Íåîáõîäèìî å èçÿñíÿâàíå íà ïðè÷èíèòå çà ÷åñòèòå ñëó÷àè íà áðàêîíèåðñòâî íà ìå÷êè è 
íà÷èíèòå çà òÿõíîòî ïðåäîòâðàòÿâàíå. 
Ìå÷êàòà êàêòî è âúëêà å âêëþ÷åíà êàòî ïðèîðèòåòåí âèä â Ïëàíîâåòå çà äåéñòâèå çà 
îïàçâàíå íà åäðèòå õèùíèöè â Åâðîïà, èçðàáîòåíè îò Èíèöèàòèâàòà çà åäðèòå õèùíèöè â 
Åâðîïà, íà Ñâåòîâíèÿ ôîíä çà äèâàòà ïðèðîäà (WWF). 
 Îñèãóðÿâàíåòî íà ñïîêîéñòâèå íà âèäà â ïðåäïî÷èòàíèòå îò íåãî ìåñòîîáèòàíèÿ è 
íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå ðàéîíè, å ïðåäïîñòàâêà çà äîáðî ñúñòîÿíèå íà ïîïóëàöèÿòà, à 
ñúùî òàêà è çà íàìàëÿâàíå äî ìèíèìóì íà áëèçêè, ïîíÿêîãà îïàñíè ñðåùè íà ìå÷êè ñ 
õîðà. Çà òàçè öåë àâòîðèòå îïðåäåëÿò êàòî íàé-òèïè÷íè è íàé-áëàãîïðèÿòíè çà ìå÷êàòà, 
ðàéîíèòå íà ïàðêîâè ó÷àñòúöè “Ñèíàíèöà”, “Êàìåíèöà”, “Áàþâè äóïêè” è òåðèòîðèÿòà íà 
ðåçåðâàò Þëåí. Â òåçè ðàéîíè áåøå óñòàíîâåíà ñðàâíèòåëíî âèñîêà ñðåùàåìîñò íà âèäà 
è ïîäõîäÿùè ìåñòîîáèòàíèÿ. Â óíèñîí ñ ãîðíîòî, îïðåäåëåíèòå îò äèðåêöèÿòà íà ïàðêà 
ãîäíè ïëîùè çà âèäà íà òåðèòîðèÿòà íà òðèòå ãîðíè ó÷àñòúêà ñå ïðèïîêðèâàò ñ îáùàòà 
ïëîù íà ñàìèòå ó÷àñòúöè, ò.å. öÿëàòà èì ïëîù å ãîäíà çà îáèòàíèå îò ìå÷êàòà. Êàêòî áåøå 
ñïîìåíàòî ïî-ãîðå, òîâà ñà ðàéîíèòå ñ íàé-íèñêî àíòðîïîãåííî âëèÿíèå. Íåîáõîäèìî å 
äà áúäàò ïðåäïðèåòè äåéíîñòè çà çàïàçâàíå íà òåçè ó÷àñòúöè êàòî íàé-ïîäõîäÿùè è 
ñúõðàíåíè ìåñòîîáèòàíèÿ íà êàôÿâàòà ìå÷êà â ÍÏ “Ïèðèí”. Çà öåëòà àâòîðèòå ñ÷èòàò çà 
íåîáõîäèìî: îãðàíè÷àâàíå äîñòúïà íà òóðèñòè äî äâèæåíèå ñàìî ïî îïðåäåëåíèòå, 
ìàðêèðàíè ïúòåêè; ðàçâèâàíå è ïðàêòèêóâàíå íà åêîòóðèçúì â ïîñî÷åíèòå ðàéîíè, íî â 
íèêàêúâ ñëó÷àé íà çèìíè ñïîðòîâå; â äâàòà ðåçåðâàòà ïîñåùåíèÿòà íà òóðèñòè äà ñòàâàò 
ñàìî ñ ïëàíèíñêè âîäà÷; îòíîâî òóê äà ñå çàáðàíè äîñòúï íà ñúáèðà÷è íà áèêëè, ãîðñêè 
ïëîäîâå è ãúáè; ñòðîãî äà ñå ñàíêöèîíèðà âñÿêàêâî ïàëåíå íà îãúí íà íåîïðåäåëåíè çà 
öåëòà ìåñòà. 
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 Ïî îòíîøåíèå íà ïàðêîâ ó÷àñòúê “Ñèíàíèöà”, àâòîðèòå îïðåäåëÿò ðàéîí, êîéòî å îò 
îñîáåíî çíà÷åíèå çà îïàçâàíåòî íà âèäà. Òîçè ðàéîí å îãðàäåí îò ñëåäíèòå ìåñòíîñòè è 
âúðõîâå. Îò ãðàíèöàòà íà ïàðêà ïðè ì. Ðàçêîëà, ïðåç âúðõîâåòå Øàðàëèÿ, Êîíñêè 
êëàäåíåö, Ñèíàíèöà, Ãåîðãèéöà è Ìóðàòîâ âðúõ, Âëàõèíè åçåðà, ì. Ñòðàíåòî, ì. Îðëèòå, â. 
Àëáóòèí è îò ì. Êðèâàòà ñîñïà äî ìåñòíîñòèòå Çàãàçà è Ïåùåðàòà. Â òîçè ðàéîí ãúñòîòàòà 
íà ïîïóëàöèÿòà íà ìå÷êàòà å âèñîêà. Ìíîãîêðàòíî ñà íàáëþäàâàíè ñëåäè îò æèçíåíàòà 
äåéíîñò íà ìå÷êè èëè äèðåêòíî íàáëþäåíèå íà èíäèâèäè (Òîäîð Ãåîðãèåâ, äíåâíèê íà 
ñëóæèòåëÿ îò ïàðêîâàòà îõðàíà). Â ðàéîíà ñà ðåãèñòðèðàíè ïîíå òðè çèìíè áúðëîãè íà 
ìå÷êè, à èçìåðâàíèÿòà íà ñòúïêèòå â êàë èëè ñíÿã äîêàçâàò íàëè÷èå íà ïîíå ïåò ðàçëè÷íè 
æèâîòíè. Îïèñàíèÿò ðàéîí å ïî-ñëàáî ïîñåùàâàí îò òóðèñòè â ñðàâíåíèå ñ äðóãèòå 
ðàéîíè íà ïàðêà. Òîâà íà ïðàêòèêà ñïîìàãà çà ñïîêîéíîòî îáèòàíèå íà ìå÷êàòà òóê. 
Ïðåïîðú÷èòåëíî å ïîñåùàåìîñòòà îò òóðèñòè òóê äà ñå îãðàíè÷è äî ñåãàøíàòà 
èíòåíçèâíîñò è ïðèäâèæâàíåòî èì äà ñòàâà ñòðîãî ïî ìàðêèðàíèòå çà öåëòà ïúòåêè. 
Íàëîæèòåëíî å ñúáèðàíåòî íà áèëêè, ãîðñêè ïëîäîâå è ãúáè â ðàéîíà äà áúäå ñâåäåíî äî 
ìèíèìóì, çàðàäè îñèãóðÿâàíå ñïîêîéñòâèå íà ìå÷êèòå îò åäíà ñòðàíà è çà èçáÿãâàíå íà 
íåùàñòíè ñëó÷àè ñ õîðà, îò äðóãà. 
 
 Áëàãîðîäåí åëåí. Èíòåðåñíî å äà ñå îòáåëåæè, ÷å ñïîðåä äàííèòå íà äèðåêöèÿòà 
íà ïàðêà, ãîäíàòà ïëîù çà îáèòàíèå íà áëàãîðîäíèÿ åëåí å 29128 ha èëè ïîâå÷å îò 
ïîëîâèíàòà ïëîù îò òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà. Âúïðåêè òîâà, îáà÷å, ñïîðåä äàííèòå îò 
ïðîëåòíîòî ïðåáðîÿâàíå íà äèâèòå æèâîòíè, â ïàðêà ñà îò÷åòåíè åäâà 10 èíäèâèäà îò 
âèäà, à ïî âðåìå íà ïîëåâèòå èçñëåäâàíèÿ (2001 - 2002) íå áÿõà  îò÷åòåíè íèòî âåäíúæ 
ñëåäè îò ïðèñúñòâèåòî ìó. Íåîáõîäèìî å äà ñå íàïðàâè äîïúëíèòåëíà îöåíêà íà 
ïîäõîäÿùèòå ìåñòîîáèòàíèÿ çà âèäà êàêòî è íà ôàêòîðèòå, îáóñëàâÿùè òàçè íèñêà 
÷èñëåíîñò íà áëàãîðîäíèÿ åëåí â ïàðêà. Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà ïðè÷èíèòå äà ñå ðàáîòè çà 
îòñòðàíÿâàíåòî èì è ñúçäàâàíå íà óñëîâèÿ çà çàñåëâàíåòî ìó íà ãîäíèòå çà âèäà ïëîùè.  
 
 Ñúðíà. Ðàçðàáîòâàíåòî íà ìîíèòîðèíãîâà ïðîãðàìà çà ïðîñëåäÿâàíå íà 
òåíäåíöèèòå â ïîïóëàöèÿòà íà ñúðíàòà â Ïèðèí å îò îñîáåíà âàæíîñò çà òîçè âèä, ïîðàäè 
îáùèÿ ñïàä â ÷èñëåíîñòòà ìó. Íåîáõîäèìè ñà äåòàéëíè ïðîó÷âàíèÿ âúðõó 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ñúðíàòà íà òåðèòîðèÿòà íà ïàðêà è èçâúí íåãî ïðåç ðàçëè÷íèòå 
ñåçîíè. Íåîáõîäèìî å èçÿñíÿâàíå è ÿñíî ôîðìóëèðàíå íà ïðè÷èíèòå äîâåëè äî ðÿçêîòî 
íàìàëÿâàíå íà ÷èñëåíîñòà íà ñúðíàòà ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåò ãîäèíè. Íàëîæèòåëíî å 
ïðåäïðèåìàíå íà ðåàëíè ïðàêòè÷íè ìåðêè çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ÷èñëåíîñòòà íà 
ïîïóëàöèÿòà äî îïòèìóìà, êîéòî ñðåäàòà ïðåäîñòàâÿ. Êàòî íà÷àëî å íåîáõîäèìî ëîâúò íà 
ñúðíà â Ïèðèí (èçâúí ïàðêà) äà áúäå çàáðàíåí çà ìèíèìàëåí ïåðèîä îò òðè ãîäèíè. 
 
 Äèâà êîçà. Çàäúëáî÷åíè ïðîó÷âàíèÿ âúðõó ñúñòîÿíèåòî è äèíàìèêàòà íà 
ïîïóëàöèÿòà íà äèâàòà êîçà â ÍÏ “Ïèðèí” ñà îò îñîáåíî çíà÷åíèå.  
Íåïðåêúñíàòî ñëåäåíå íà ñúñòîÿíèåòî íà âèäà â ïàðêà ùå ñïîìîíãå çà íàâðåìåííè è 
åôåêòèâíè äåéíîñòè çà îïàçâàíåòî ìó. Îïðåäåëÿíå íà ÷èñëåíîñòòà íà ïîïóëàöèÿòà äâà 
ïúòè ãîäèøíî (ïðåç ðàçìíîæèòåëíèÿ ïåðèîä – îêòîìâðè, íîåìâðè è ïðåç þíè çà îò÷èòàíå 
íà ïðèðàñòà) å àáñîëþòíî íåîáõîäèìî äà ïðîäúëæè äà áúäå èçâúðøâàíî. Ïðè òåçè 
ïðåáðîÿâàíèÿ, îáà÷å å íåîáõîäèìî äà áúäå ïðîÿâÿâàíî ñåðèîçíî è îòãîâîðíî îòíîøåíèå 
êúì çàäà÷àòà, ñ öåë äà ñå ïîëó÷àâàò íàäåæäíè, ðåàëíè ðåçóëòàòè çà ñúñòîÿíèåòî íà âèäà. 
Íàáëþäåíèåòî íà äèâàòà êîçà â ïàðêà ïðåç îñòàíàëèÿ ïåðèîä îò ãîäèíàòà, ùå äîïúëíè 
êàðòèíàòà çà âúçðàñòîâàòà ñòðóêòóðà, à îòòàì è çà æèçíåíîñòòà íà ïîïóëàöèÿòà. Íà 
áàçàòà íà íàñòîÿùèòå òåðåííè íàáëþäåíèÿ è äàííèòå ïðåäîñòàâåíè îò äèðåêöèÿòà íà 
ïàðêà, áÿõà îïðåäåëåíè íÿêîè êëþ÷îâè ðàéîíè íà îáèòàíèå íà äèâàòà êîçà, îñîáåíî 
âàæíè çà îïàçâàíåòî íà âèäà. À èìåííî: öÿëàòà àëïèéñêà ÷àñò íà ðåçåðâàò Áàþâè äóïêè – 
Äæèíäæèðèöà; èçòî÷íèòå ñêëîíîâå íà â. Âèõðåí è â. Êóòåëî ñ ì. Êàçàíèòå; ðàéîíà ìåæäó 
Ñòðàæèøêè, Äèñèëèøêè è Ïîëåæàíñêè öèðêóñ. Ïðåïîðú÷èòåëíî å ïî òåçè ìåñòà, ïîòîêúò 
îò òóðèñòè äà áúäå êîíòðîëèðàí íåïðåêúñíàòî è äâèæåíèåòî äà ñòàâà åäèíñòâåíî ïî 
ìàðêèðàíèòå òóðèñòè÷åñêè ïúòåêè. Íàáëþäåíèÿòà è êîíòðîëà îò ñòðàíà íà ïàðêîâàòà 
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îõðàíà, â òåçè ðàéîíè äà áúäàò çàñèëåíè ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíå íà áðàêîíèåðñòâî íàä 
âèäà.  
 Íàëîæèòåëíî å äà áúäàò àíàëèçèðàíè è èçÿñíåíè ïðè÷èíèòå çà ïîääúðæàíåòî íà 
÷èñëåíîñò, ìíîãî ïî-íèñêà îò îïòèìàëíàòà çà êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ íà Ïèðèí. Ñëåä 
óñòàíîâÿâàíå íà êîíêðåòíè ïðè÷èíè å íåîáõîäèìî äà áúäàò ïðåäïðèåòè ñòðîãè ìåðêè çà 
ïðåäîòâðàòÿâàíåòî èì. Íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå, êàêòî è äðóãè èçòî÷íèöè äîêàçâàò, ÷å 
ãîëÿì ïðèíîñ çà ñåðèîçíîòî íàìàëÿâàíå íà äèâàòà êîçà â Ïèðèí èìà áðàêîíèåðñòâîòî. 
Çàäúëáî÷åí àíàëèç íà òîâà ÿâëåíèå, áè ñïîìîãíàë äà ñå íàìåðÿò íàé-ïðàâèëíèòå ïúòèùà 
çà ïðåìàõâàíåòî ìó. Íàëîæèòåëíî å îõðàíàòà íà äèâàòà êîçà îò áðàêîíèåðè, íà 
òåðèòîðèÿòà íà öåëèÿ ïàðê, äà áúäå ìíîãîêðàòíî çàñèëåíà è äà áúäå ïîâèøåíà 
åôåêòèâíîñòòà è. 
 

Ïðèëåïè 
 Íåîáõîäèìè ñà íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ öåëÿùè:  
1. Äîïúëâàíå íà èíôîðìàöèÿòà çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî è âèäîâèÿ ñúñòàâ â ãîðñêèÿ ïîÿñ 
íà ïàðêà. 
2. Èçñëåäâàíèÿ íà âèäîâèÿ ñúñòàâ â àëïèéñêèÿ ïîÿñ íà ïàðêà íàä 2200 m. 
3. Îòêðèâàíå íà ïðèëåïíè óáåæèùà â ñðåäíèòå è þæíè ÷àñòè íà ïàðêà. 
 Ìîíèòîðèíã: Çèìåí ìîíèòîðèíã íà çèìóâàùèòå êîëîíèè.   
 

 Äðåáíè íàçåìíè áîçàéíèöè 
 Äðåáíèòå áîçàéíèöè ñà ôîíîâ êîìïîíåíò (çíà÷èòåëíà ÷èñëåíîñò, áèîìàñà) íà 
åêîñèñòåìèòå è ñ âàæíî çíà÷åíèå çà òÿõíîòî ôóíêöèîíèðàíå (õðàíèòåëåí ðåñóðñ çà 
õèùíèöè - âëå÷óãè, ïòèöè, áîçàéíèöè; âàæíè ïúðâè÷íè è âòîðè÷íè êîíñóìåíòè è äð. ). Òå 
ñà ïðåäñòàâåíè ñúñ ñðàâíèòåëíî ãîëÿì áðîé âèäîâå ñ ðàçíîîáðàçíè åêîëîãè÷íè 
èçèñêâàíèÿ. Ëåñíî ìîãàò äà ñå èçñëåäâàò ñúñ ñòàíäàðòèçèðàíè êîëè÷åñòâåíè ìåòîäè. 
Èìàò âèñîê ðåïðîäóêòèâåí ïîòåíöèàë è ïîâå÷åòî îò òÿõ íÿìàò ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóò. 
Òåçè òåõíè îñîáåíîñòè ãè ïðàâÿò ïðåäñòàâèòåëíè ïî îòíîøåíèå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî íà 
íàçåìíèòå ãðúáíà÷íè  è  óäîáåí îáåêò çà äúëãîñðî÷íè ìîíèòîðèíãîâè èçñëåäâàíèÿ. 
Ñëåäíèòå ïîêàçàòåëè ìîãàò äà äàäàò ïðåäñòàâà çà ñúñòîÿíèåòî íà ãðúáíà÷íàòà ôàóíà è 
ôàêòîðèòå, êîèòî è âëèÿÿò: ðåïðîäóêòèâíè âúçìîæíîñòè, ïëúòíîñò, âèäîâî ðàçíîîáðàçèå, 
äèíàìèêà íà ïîïóëàöèèòå íà èíäèêàòîðíè âèäîâå è äð. Ïî âðåìå íà òåðåííèòå 
èçñëåäâàíèÿ (2001 - 2002) áÿõà çàëîæåíè ìîäåëíè ïðîáíè ïëîùàäêè â ðàçëè÷íè 
ìåñòîîáèòàíèÿ âúâ âèñî÷èííèÿ äèàïàçîí 2500 - 1600 m íàäì. âèñî÷èíà â 
ïðåîáëàäàâàùè ïî ïëîù òèïîâå ìååñòîîáèòàíèÿ. Ïîëó÷åíèòå ðåçóëòàòè ïîêàçàõà 
àäåêâàòíîñòòà íà èçïîëçâàíàòà ìåòîäèêà è ïåðñïåñòèâíîñòòà íà òåçè èçñëåäâàíèÿ. Â 
÷àñòíîñò, ïðèñúñòâèåòî íà íÿêîè âèäîâå ïîêàçà íà÷àëíè åòàïè íà ðàçñðîéâàíå íà 
åñòåñòâåíè åêîñèñòåìè â îêîëíîñòèòå íà òóðèñòè÷åñêè öåíòðîâå.  
 
4. 2. 2. ÂÐÚÇÊÈ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎÑÒÒÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
 

Èõòèîôàóíà 
 Îñíîâíàòà öåë íà ïðîãðàìàòà çà èçâúðøâàíå íà ïðèðîäîçàøèòíè ìåðîïðèÿòèÿ â 
ðàéîíà òðÿáâà äà áúäå ïîâèøàâàíåòî íà ïðèðîäîçàùèòíàòà êóëòóðà â ðàéîíà. Ïî 
îòíîøåíèå íà èõòèîôàóíàòà òÿ òðÿáâà äà âêëþ÷âà åæåãîäíî ïðîâåæäàíå íà ëåêöèè è 
áåñåäè êàêòî è èçäàâàíå íà ìàòåðèàëè (áðîøóðè, èíôîðìàöèîííè òàáåëè è äð.), 
èíôîðìèðàùè çà èçêëþ÷èòåëíàòà âàæíîñò îò îïàçâàíåòî íà ðåëèêòíèòå âèäîâå ðèáè è 
òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ â ðàéîíà íà ÍÏ “Ïèðèí". 
 

Áîçàéíà ôàóíà 
 Îïàçâàíåòî íà ïðèðîäàòà áåç àíãàæèðàíå íà îáùåñòâåíîñòòà è ïðèîáùàâàíåòî 
èì êúì âàæíîñòòà íà òàçè èäåÿ, å íåâúçìîæíî â íàøè äíè. Îùå ïîâå÷å êîãàòî ñòàâà 
âúïðîñ çà âèäîâå, îáåêò íà ðàçëè÷íè èíòåðåñè, âëèçàùè âúâ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ õîðàòà â 
òÿõíîòî åæåäíåâèå. Øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò è íàé-âå÷å ìåñòíîòî íàñåëåíèå, òðÿáâà äà 
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ñå óáåäÿò, ÷å îò çàïàçâàíåòî íà áîãàòàòà è óíèêàëíà ïðèðîäà â ïàðêà, ìîæå ñàìî äà ñå 
ñïå÷åëè.  
 Çà äà ñå ïîñòèãíàò òåçè öåëè å íåîáõîäèìî ðàçðàáîòâàíå è èçïúëíåíèå íà 
ïðîãðàìè çà èíôîðìèðàíå è îáðàçîâàíèå íà ìåñòíîòî íàñåëåíèå, ïîñåòèòåëèòå íà ïàðêà 
è øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò çà áîãàòñòâîòî íà ïðèðîäàòà â ÍÏ “Ïèðèí”. Ïî îòíîøåíèå íà 
áîçàéíàòà ôàóíà íà ïàðêà, å âàæíî äî õîðàòà äà äîñòèãíå îñíîâíî èíôîðìàöèÿ çà:  
- îïàçâàíèòå íà òåðèòîðèÿòà ìó ðåäêè è çàñòðàøåíè â åâðîïåéñêè è ñâåòîâåí 
ìàùàá âèäîâå êàòî äèâàòà êîòêà, çëàòêàòà, âúëêà, êàôÿâàòà ìå÷êà, äèâàòà êîçà; 
- âàæíîñòòà îò âúçâðúùàíå íà èç÷åçíàëè îò òåðèòîðèÿòà íà Ïèðèí âèäîâå – ðèñà; 
- âàæíîñòòà îò ðàçëè÷àâàíåòî íà ïîäîáíè âèäîâå êàòî áåëêàòà è çëàòêàòà, åäèíèÿò 
îò êîèòî îáèêíîâåí è øèðîêî ðàçïðîñòðàíåí, à äðóãèÿò èçêëþ÷èòåëíî ðÿäúê. Íà÷èíè çà 
ðàçïîçíàâàíåòî èì; 
- ïîìîùòà êîÿòî ìîãàò äà îêàæàò ïðè çàáåëÿçàíè îò òÿõ íåðåäíîñòè â ïàðêà 
(áðàêîíèåðñòâî íàä äèâè æèâîòíè èëè íåëåãàëíà ñå÷, ðàçëè÷íè äðóãè íàðóøåíèÿ 
èçâúðøâàíè îò äðóãè ëèöà, íàðàíåíè æèâîòíè è äð.); 
- íàé-ïîäõîäÿùîòî ïîâåäåíèå, ïðè ñðåùè ñ ïðåäñòàâèòåëè íà áîçàéíàòà ôàóíà 
(îñîáåíî åäðàòà) íà ïàðêà. 
  
 Íåîáõîäèìî ïðåäëàãàò äà áúäå ñúçäàäåí èíôîðìàöèîíåí è îáðàçîâàòåëåí öåíòúð 
çà ÍÏ “Ïèðèí” , êîéòî äà ñå ðàçïîëîæè â ñåëèùå, â ïîëèòå íà ïëàíèíàòà, òàêà ÷å äà áúäå 
ëåñíî äîñòúïåí çà ïîñåùåíèÿ. Èíôîðìàöèîííè è îáðàçîâàòåëíè ñðåäñòâà ñâúðçàíè ñ 
áîçàéíàòà ôàóíà íà ïàðêà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè â òàêúâ öåíòúð ñà:  
- ðàçëè÷íè ïå÷àòíè ìàòåðèàëè; 
- îðãàíèçèðàíå íà ôîòî-èçëîæáè; 
- îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà äèàïðîæåêöèè ïðèäðóæåíè ñ ëåêöèè; 
- ïðîæåêöèè íà íàó÷íî-ïîïóëÿðíè ôèëìè è äð.  
 Èíôîðìàöèîííèÿò öåíòúð ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí è îò ó÷èëèùàòà çà 
èçâúíêëàñíà ðàáîòà êàòî äîïúëíåíèå êúì ïðîãðàìèòå ïî ïðèðîäîçíàíèå, áèîëîãèÿ è 
îïàçâàíå íà ïðèðîäàòà.  
 
Îáðàçîâàòåëíà ïðîãðàìà â ó÷èëèùàòà. Ìëàäîòî ïîêîëåíèå è íàé-âúçïðèåì÷èâî êúì 
èäåÿòà çà íîâèÿ ïîäõîä ïðè îïàçâàíåòî íà ïðèðîäàòà, ïîëîæèòåëíîòî îòíîøåíèå êúì 
âèäîâå æèâîòíè äîñêîðî ñ÷èòàíè çà âðàãîâå íà ÷îâåêà è àêòèâíîòî èì îïàçâàíå. Çàòîâà 
óñèëèÿòà çà ïðîïàãàíäèðàíå íà òåçè èäåè òðÿáâà äà áúäàò íàñî÷åíè êúì ìàëîäîòî 
ïîêîëåíèå. Íåîáõîäèìî å  ðàçðàáîòâàíå íà îáðàçîâàòåëíà ïðîãðàìà çà ó÷èëèùàòà â 
ðàéîíà, íà òåìà: “Áîçàéíèöèòå íà Ïèðèí”, êîÿòî äà áúäå ïðåäíàçíà÷åíà çà îïðåäåëåíà 
âúçðàñòîâà ãðàíèöà (íàïðèìåð çà IV è V êëàñ èëè çà V è VI êëàñ). ×ðåç íåÿ ó÷åíèöèòå ìîãàò 
äà ñå çàïîçíàÿò ñ áîãàòñòâîòî íà áîçàéíàòà ôàóíà â “òÿõíàòà” ïëàíèíà è ñ ðàçëè÷íè 
âàæíè çà îïàçâàíåòî íà âèäîâåòå áîçàéíèöè ìîìåíòè ïîñî÷åíè ïî-ãîðå. 
 Èçêëþ÷èòåëíî âàæíî å äà áúäå îñúçíàòî ãîëÿìîòî êîíñåðâàöèîííîòî çíà÷åíèå íà 
ïàðêà ïî îòíîøåíèå íà áîãàòàòà áîçàéíà ôàóíà.   
 
4. 2. 3. ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÒÓÐÈÇÚÌ È ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 

 
Èêîíîìè÷åñêè öåííè âèäîâå è âúçìîæíîñòè çà ðàçâèòèå íà óñòîé÷èâ òóðèçúì.Íà 
òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” çà èêîíîìè÷åñêè öåííè âèäîâå áîçàéíèöè, ìîãàò äà ñå ñ÷èòàò 
âèäîâå àòðàêòèâíè çà óñòîé÷èâèÿ (åêîëîãè÷åí) òóðèçúì. Êàòî òàêèâà, íà ïúðâî ìÿñòî 
ìîãàò äà áúäàò ïîñî÷åíè êàôÿâàòà ìå÷êà è ñèâèÿ âúëê èç÷åçíàëè â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò 
òåðèòîðèÿòà íà Åâðîïà. Ñëåäîâàòåëíî òåçè äâà âèäà ñà èçêëþ÷èòåëíî àòðàêòèâíè çà 
çàïàäíèòå òóðèñòè. Çà ïðèìåð ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè ñúñåäíè íà Áúëãàðèÿ äúðæàâè, 
êúäåòî òåçè âèäîâå ïðèâëè÷àò ãîëÿì áðîé òóðèñòè è íîñÿò äîêàçàíà èêîíîìè÷åñêà ïîëçà 
â ðàéîíèòå, êúäåòî å ðàçâèò òîçè òèï òóðèçúì (Êàðïàòñêè ïðîåêò çà åäðèòå õèùíèöè, 
Ãîäèøåí îò÷åò, 2000 ã., 2001 ã.; Ïðîåêò “ARCTOS” - Îïàçâàíå íà êàôÿâàòà ìå÷êà â 
Ãúðöèÿ, èçïúëíÿâàí îò ïðèðîäîçàùèòíàòà îðãàíèçàöèÿ ARCTUROS). Ïðè ðàçðàáîòâàíå íà 
èçñëåäîâàòåëñêè ïðîåêòè âúðõó òåçè âèäîâå íà òåðèòîðèÿòà íà Ïèðèí è ïðè íåïðåêúñíàòî 
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ñëåäåíå íà ïîïóëàöèèòå èì, ùå áúäå âúçìîæíî ñúçäàâàíå è íà òóðèñòè÷åñêè ïðîãðàìè è 
ìàðøðóòè çà çàïîçíàâàíå ñ èíòåðåñíè àñïåêòè îò íà÷èíà íà æèâîò, êàêòî íà òåçè äâà 
âèäà òàêà è íà äðóãè âèäîâå áîçàéíèöè îáåêò íà ïîñòîÿííè íàáëþäåíèÿ (äèâà êîòêà è äð.) 
 Äèâàòà êîçà, êàòî òèïè÷åí âèä çà Ïèðèí ïëàíèíà, ñúùî å åäèí èçêëþ÷èòåëíî 
àòðàêòèâåí çà íàáëþäåíèå îáåêò. Ïðè ðåäóöèðàíå íà àíòðîïîãåííèÿ íàòèñê âúðõó âèäà, 
ùå ñå óâåëè÷è ÷èñëåíîñòòà ìó. Îñâåí òîâà, ïðè ëèïñà íà ïðåñëåäâàíå æèâîòíèòå ùå 
ñòàíàò ïî-äîâåð÷èâè è ñëåäîâàòåëíî ùå ñå óâåëè÷àò øàíñîâåòå çà íàáëþäåíèåòî èì.  
 Ïðè ðàçóìíî âîäåíè äåéíîñòè çà îïàçâàíå íà áîçàéíàòà ôàóíà, ÍÏ “Ïèðèí” èìà 
ðåàëíè âúçìîæíîñòè çà ðàçâèòèå íà åäèí äîáúð çà ïðèðîäàòà è ïîëåçåí çà õîðàòà 
óñòîé÷èâ, ïîçíàâàòåëåí, åêîëîãè÷åí òóðèçúì.  

  
4. 2. 4. ÎÏÀÇÂÀÍÅ È ÏÎÄÚÐÆÀÍÅ ÍÀ ÁÈÎÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅÒÎ - ÌÅÑÒÎÎÁÈÒÀÍÈ� È ÂÈÄÎÂÅ 
 

Ïðèëåïè 
 1. Ðàçðàáîòâàíå íà ïëàí çà äåéñòâèå ïðè ñèãíàëè çà ïîñåãàòåëñòâà âúðõó ïðèëåïè 
è òåõíèòå óáåæèùà. 
 2. Ïðîìÿíà íà ãîðñêîñòîïàíñêèòå ïðàêòèêè çà çàïàçâàíå íà ãîðè, ïîäõîäÿùè çà 
îáèòàâàíå îò ïðèëåïèòå.  
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Osteichthyes Ðèáè                
Anguilla anguilla Åâðîïåéñêà çìèîðêà       Ç  +       
Leuciscus souffia Ïëàíèíñêè êåôàë      +     III II   + 
Phoxinus phoxinus Ëåùàíêà                
Salmo trutta Áàëêàíñêà ïúñòúðâà      +          
Oncochynchus mykiss Äúãîâà ïúñòúðâà                
Savelinus fontinalis Ñèâåí                
Îáùî: 6 âèäà       2 1  1  1 1   1 
Amphibia Çåìíîâîäíè                
Salamandra salamandra Äúæäîâíèê        +   III II   + 
Bombina variaegata Æúëòîêîðåìíà áóìêà               + 
Bufo viridis Çåëåíà êðàñòàâà æàáà        +       + 
Bufo bufo Êàôÿâà êðàñòàâà æàáà        +   III    + 
Hyla arborea Äúðâåñíèöà        +     LR/nt  + 
Rana temporaria Ïëàíèíñêà âîäíà æàáà      +         + 
Rana dalmatina Ãîðñêà äúëãîêðàêà æàáà               + 
Rana ridibunda Ãîëÿìà âîäíà æàáà               + 
Îáùî: 8 âèäà       1  4   2 1 1  8 
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Reptilia Âëå÷óãè                
Testudo hermanni Øèïîîïàøàòà êîñòåíóðêà        +   II + LR/nt + + 
Anguis fragilis Ñëåïîê        +       + 
Lacerta agilis Ëèâàäåí ãóùåð               + 
Lacerta vivipara Æèâîðîäåí ãóùåð      +  +       + 
Lacerta viridis Çåëåí ãóùåð               + 
L. trilineata Èâè÷åñò ãóùåð               + 
Podercis muralis Ñòåíåí ãóùåð               + 
P. erhardi riveti Ìàêåäîíñêè ãóùåð   +            + 
Coronella austriaca Ìåäÿíêà        +       + 
Natrix natrix Æúëòîóõà âîäíà çìèÿ               + 
Vipera berus Óñîéíèöà      +         + 
Îáùî: 11 âèäà    1   2  4   1 1   1

1 
Aves Ïòèöè                
Podiceps ruficollis Ìàëúê ãìóðåö        +   II     
Haletor pygmaeus *** Ìàëúê êîðìîðàí       Ç + +  II I Ê II + 
Nictycorax nycticorax Íîùíà ÷àïëà        +   II    + 
Ardea cinerea Ñèâà ÷àïëà        +   III     
Egretta alba*** Ãîëÿìà áÿëà ÷àïëà       Ç + + II II   III + 
Ciconianigra* ×åðåí ùúðêåë       Ç + + II II I  II + 
Ciconia ciconia Áÿë ùúðêåë        +  II II I  II + 
Anas platyrhynchos*** Çåëåíîãëàâà ïàòèöà          II III     
A. crecca*** Çèìíî áúðíå          II III   III + 
Gypaetus barbatus** Áðàäàò ëåøîÿä       È +  II II I   + 
Neophron percnopterus*/** Ìàëúê ëåøîÿä       Ç + + II II I  II + 
Gyps fulvus Áåëîãëàâ ëåøîÿä       Ç + + II II I  II + 
Aegypius monachus*/*** ×åðåí ëåøîÿä       È +  II II I +  + 
Milvus migrans**** ×ðíà êàíÿ       Ç + + II II I  II + 
Circus aeruginosus Òðúñòèêîâ áëàòàð       Ç + + II II   II + 
Accipiter gentilis Ãîëÿì ÿñòðåá (ãí)       Ç + + II II   II  
A. nisus Ìàëúê ÿñòðåá (ãí)       Ç + + II II   II  
Accipiter brevipes Êúñîïðúñò ÿñòðåá       Ç + + II II I   + 
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Pernis apivorus Îñîÿä (ãí)       Ç + + II II I  II + 
Buteo buteo Îáèêíîâåí ìèøåëîâ (ãí)        +  II II   II  
B. rufinus Áåëîîïàøàò ìèøåëîâ       Ç + + II II I  II + 
B. lagopus** Ñåâåðåí ìèøåëîâ        +  II II   II  
Aquila pomarina Ìàëúê êðåñëèâ îðåë (ãí)       Ç + + II II I  II + 
Aquila clanga**** Ãîëÿì êðåñëèâ îðåë       Ð +  II II I + II + 
A. chrysaetos Ñêàëåí îðåë (ãí)       Ð +  II II I  II + 
Aquila helatica Êðúñòàò îðåë*/****       Ç + + II II I +  + 
Hieraaetus fasciatus**** ßñòðåáîâ îðåë       Ð +  II II I   + 
Hieraaetus pennatus Ìàëúê îðåë       Ç + + II II I  II + 
Circaetus gallicus**/*** Îðåë çìèÿð       Ç + + II II I  II + 
Falco tinnunculus Îáèêíîâåíà âåòðóøêà (ãí)        +  II II   II  
F. vespertinus Âå÷åðíà âåòðóøêà       Ð +  II II     
F. columbarius*/** Ìàëúê ñîêîë        +  II II   II + 
F. subbuteo*/** Ñîêîë îðêî       Ç + + II II   II  
F. peregrinus Ñîêîë ñêèòíèê (ãí)       Ç + + II II I  I + 
F. cherrug Ëîâåí ñîêîë (ãí)       Ç + + II II   II + 
Coturnix coturnix Ïúäïúäúê (ãí)          II III II/2    
Bonasia bonasia Ëåùàðêà (ãí)       Ç + +  III    + 
Tetrao urogallus Ãëóõàð (ãí)       Ç  +  III    + 
Alectoris graeca Ïëàíèíñêè êåêëèê (ãí)           III I/2    
Perdrix perdrix ßðåáèöà (ãí)           III II/1;III/

1 
   

Gallina chloropus*** Çåëåíîíîæêà        +   III     
Crex crex*/** Ëèâàäåí äúðäàâåö       Ç + +  II i +  + 
Charadrius dubius*/** Ðå÷åí äúæäîñâèðåö        +  II II     
Actitis hipoleucos Êúñîêðèë êþêàâåö (ãí)        +  II III     
Scolopax rusticola Ãîðñêè áåêàñ       Ð    II II/1; 

II/2 
   

Larus cachinans Ñðåáðèñòà ÷àéêà                
Columba livia*/** Ñêàëåí ãúëúá        +  II III     
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C. oenas** Ãúëúá õðàëóïàð       Ç + +  III II/2    
C. palumbus Ãðèâÿê (ãí)           III     
Streptopelia turtur Îáèêíîâåíà ãóðãóëèöà           III II/2  III  
Streptopelia decaocto* Ãóãóòêà           III     
Cuculus canorus Îáèêíîâåíà êóêóâèöà (ãí)        +   III     
Caprimulgus europaeus*/** Êîçîäîé        +   II I   + 
Otus scops*** ×óõàë        +   II   II  
Bubo bubo**/*** Áóõàë       Ç + +  II   II + 
Athene noctua**/*** Äîìàøíà êóêóìÿâêà        +   II   II  
Aegolius funereus Ïåðíàòîíîãà êóêóìÿâêà (ãí)      + Ð +   II   II + 
Strix aluco Ãîðñêà óëóëèöà (ãí)        +   II   II  
Asio otus Óøàòà ñîâà        +   II   II  
Apus apus ×åðåí áúðçîëåò (ãí)        +   III     
A. pallidus** Áëåä áúðçîëåò           II     
A. melba*/** Áåëîãðúä áúðçîëåò        +   II     
Merops apiaster Îáèêíîâåí ï÷åëîÿä        +  II II     
Upupa epops Ïàïóíÿê (ãí)        +   II     
Junnx torquilla Âúðòîøèéêà (ãí)        +   II     
Drycopus martius ×åðåí êúëâà÷ (ãí)       Ð +   II    + 
Picus viridis Çåëåí êúëâà÷ (ãí)        +   II     
Picus canus** Ñèâ êúëâà÷        +   II I   + 
Picoides minor Ìàëúê ïúñòúð êúëâà÷ (ãí)        +   II     
P. lilfordi Áåëîãðúá êúëâà÷ (ãí)   V   + Ð +   II    + 
P. medius Ñðåäåí ïúñòúð êúëâà÷ (ãí)        +   II I   + 
P. major Ãîëÿì ïúñòúð êúëâà÷ (ãí)        +   II I    
P. syriacus Ñèðèéñêè ïúñòúð êúëâà÷ (ãí)        +   II I   + 
P. tridactylus alpinus Òðèïðúñò êúëâà÷ (ãí)      + Ç + +  II    + 
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Eremophila alpestris balcanica Áàëêàíñêà ÷ó÷óëèãà (ãí)   V     +   II     
Galerida cristata* Êà÷óëàòà ÷ó÷óëèãà        +   III     
Lullula arborea Ãîðñêà ÷ó÷óëèãà (ãí)        +   III I   + 
Alauda arvensis Ïîëñêà ÷ó÷óëèãà (ãí)        +   III II/2    
Hirundo rupestris Ñêàëíà ëÿñòîâèöà (ãí)        +   II     
H. rustica Ñåëñêà ëÿñòîâèöà (ãí)        +   II     
H. daurica ×åðâåíîêðúñòà ëÿñòîâèöà (ãí)        +   II     
Delichon urbica Ãðàäñêà ëÿñòîâèöà (ãí)        +   II     
Motacilla flava Æúëòà ñòúð÷èîïàøêà        +   II     
M. cinerea Ïëàíèíñêà ñòúð÷èîïàøêà (ãí)        +   II     
M. alba Áÿëà ñòúð÷èîïàøêà (ãí)        +   II     
Anthus campestris Ïîëñêà áúáðèöà (ãí)        +   II I   + 
A. pratensis Ëèâàäíà áúáðèöà        +   III     
A. trivialis Ãîðñêà áúáðèöà (ãí)        +   III     
A. spinoletta Ïëàíèíñêà áúáðèöà (ãí)        +   III     
Lanius collurio ×åðâåíîãúðáà ñâðà÷êà (ãí)        +   II I   + 
Lanius minor* ×åðíî÷åëà ñâðà÷êà        +   II I   + 
L. excubitor*/** Ñèâà ñâðà÷êà        +   II     
L. senator ×åðâåíîãëàâà ñâðà÷êà (ãí)        +   II     
Cinclus cinclus Âîäåí êîñ (ãí)        +   II     
Troglodytes troglodytes Îðåõ÷å (ãí)        +   II     
Prunella collaris subalpina Àëïèéñêà çàâèðóøêà (ãí)   V     +   II     
P. modularis Ñèâîãóøà çàâèðóøêà (ãí)        +   II     
Bombycilla garrulus Êîïðèíàðêà        +   II     
Erithacus rubecula ×åðâåíîãðúäêà (ãí)        +  II II     
E. megarhynchos Þæåí ñëàâåé (ãí)        +  II II     
Phoenicurus ochrurus Äîìàøíà ÷åðâåíîîïàøêà (ãí)        +  II II     
P. phoenicurus*/** Ãðàäèíñêà ÷åðâåíîîïàøêà        +  II II     
Saxicola ruberta Ðúæäèâîãóøî ëèâàäàð÷å (ãí)        +  II II     
 
 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

 
 
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 -ïðîäúëæåíèå 

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

1
2 

13 14 15 1
6 

1
7 

S. torquata ×åðíîãóøî ëèâàäàð÷å (ãí)        +  II II     
Oenante oenante Ñèâî êàìåíàð÷å (ãí)        +  II II     
Oenante isabellina* Îðèåíòàëñêî êàìåíàð÷å        +  II II     
Oenante hispanica* Èñïàíñêî êàìåíàð÷å        +  II II     
Monticola saxatilis Ïúñòúð ñêàëåí äðîçä (ãí)        +  II II I    
Monticola solitarius* Ñèí ñêàëåí äðîçä        +  II II     
Turdus torquatus Áåëîãóø äðîçä (ãí)        +  II II     
T. merula Êîñ (ãí)        +  II III II/2    
T. pilaris Õâîéíîâ äðîçä        +  II III     
T. iliacus Áåëîâåæä äðîçä        +  II III II/2    
T. philomelos Ïîåí äðîçä (ãí)        +  II III II/2    
T. viscivorus Èìåëîâ äðîçä (ãí)        +  II III II/2    
Hipolais pallida* Ìàëúê ìàñëèíîâ ïðèñìåõóëíèê        +  II II     
Sylvia nisoria ßñòðåáîãóøî êîïðèâàð÷å (ãí)        +  II II I   * 
S. borin Ãðàäèíñêî êîïðèâàð÷å (ãí)        +  II II     
S. articapilla Ãîëÿìî ÷åðíîãëàâî êîïðèâàð÷å 

(ãí) 
       +  II II     

S. communis Ãîëÿìî áåëîãóøî êîïðèâàð÷å 
(ãí) 

       +  II II     

S. curruca Ìàëêî áåëîãóøî êîïðèâàð÷å 
(ãí) 

       +  II II     

Regulus regulus Æúëòîãëàâî êðàë÷å (ãí)        +  II II     
R. ingicapillus ×åðâåíîãëàâî êðàë÷å (ãí)        +  II II     
Phylloscopus trochilus Áðåçîâ ïåâåö        +  II II     
P. collybita Åëîâ ïåâåö (ãí)        +  II II     
Philoscopus bonelli* Ïëàíèíñêè ïåâåö        +  II II     
P. sibilatrix Áóêîâ ïåâåö (ãí)        +  II II     
Ficedula hypoleuca* Æàëîáíà ìóõîëîâêà        +  II II     
F. albicollis Áåëîâðàòà ìóõîëîâêà        +  II II I   + 
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Muscicapa striata Ñèâà ìóõîëîâêà        +  II II     
Aegithalos caudatus Äúëãîîïàøàò ñèíèãåð (ãí)        +   III     
Parus palustris Ëúñêàâîãëàâ ñèíèãåð (ãí)        +   II     
P. lugubris Æàëîáåí ñèíèãåð (ãí)        +   II     
P. cristatus bureschi Êà÷óëàò ñèíèãåð (ãí)   V     +   II     
P. montanus Ìàòîâîãëàâ ñèíèãåð (ãí)        +   II     
P. ater ×åðåí ñèíèãåð (ãí)        +   II     
P. major Ãîëÿì ñèíèãåð (ãí)        +   II     
P. caeruleus Ñèí ñèíèãåð (ãí)        +   II     
Sitta europaea Ãîðñêà çèäàðêà (ãí)        +   II     
S. neumayer neumayer*/** Ñêàëíà çèäàðêà   V     +   II     
Tichodroma muraria Ñêàëîëàçêà (ãí)        +   II     
Certhia familiarias Ãîðñêà äúðâîëàçêà (ãí)        +   II     
C. brachydactyla Ãðàäèíñêà äúðâîëàçêà        +   II     
Emberiza citrinella Æúëòà îâåñàðêà (ãí)        +   II     
Emberiza cirlus* Çåëåíîãóøà îâåñàðêà        +   II     
E. megalocephala** ×åðíîãëàâà îâåñàðêà        +   II     
E. hortulana Ãðàäèíñêà îâåñàðêà (ãí)        +   III I   + 
E. calandra Ñèâà îâåñàðêà (ãí)        +   III     
E. cia Ñèâîãëàâà îâåñàðêà (ãí)        +   II     
Fringilla coelebs Îáèêíîâåíà ÷èíêà (ãí)        +   III     
F. montifringilla Ïëàíèíñêà ÷èíêà        +   III     
Serinus serinus Äèâî êàíàð÷å (ãí)        +   II     
Carduelis chloris Çåëåíèêà (ãí)        +   II     
C. spinus Åëøîâà ñêàòèÿ (ãí)        +   II     
C.  carduelis Ùèãëåö (ãí)        +   II     
Acanthis flammea** Áðåçîâà ñêàòèÿ        +   II     
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A. cannabina Îáèêíîâåíî êîíîïàð÷å (ãí)        +   II     
Carpodacus erytrinus*** ×åðâåíà ÷èíêà        +   III     
Loxia curvirostra Îáèêíîâåíà êðúñòî÷îâêà (ãí)        +   II     
Pyrrhula pyrrhula ×åðâåíóøêà (ãí)        +   III     
Coccothraustes coccothraustes ×åðåøàðêà (ãí)        +   II     
Sturnus roseus Ðîçîâ ñêîðåö        +   II     
Sturnus vulgaria Îáèêíîâåí ñêîðåö (ãí)                
Oriolus oriolus Àâëèãà (ãí)        +   II     
Passer domesticus Äîìàøíî âðàá÷å (ãí)                
Passer hispaniolensis* Èñïàíñêî âðàá÷å        +   III     
P. montanus Ïîëñêî âðàá÷å (ãí)           III     
Petronia petronia** Ñêàëíî âðàá÷å        +        
Montifringilla nivalis** Ñíåæíà ÷èíêà        +        
Garrulus glandarius Ñîéêà (ãí)                
Pica pica Ñâðàêà (ãí)                
Nucifraga caryocatactes wolfi Ñîêåðèöà (ãí)   V     +   II     
Pyrrhocorax graculus Õàéäóøêà ãàðãà (ãí)        +   II     
Corvus monedula* ×àâêà            II/2    
Corvus frulilegus* Ïîñåâíà âðàíà                
C. corone cornix Ñèâà âðàíà (ãí)                
C. corax Ãàðâàí (ãí)        +        
Îáùî: 177 âèäà    6   3 3

0 
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6 

Mammalia Áîçàéíèöè                
Talpa europaea Êúðòèöà                
Sorex araneus Ãîëÿìà êàôÿâîçúáêà           III     
S. minutus Ìàëêà êàôÿâîçúáêà           III     
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 - ïðîäúëæåíèå 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
1
2 

13 14 15 1
6 

1
7 

Neomys fodiens Ãîëÿìà âîäíà çåìåðîâêà           III     
N. anomalus Ìàëêà âîäíà çåìåðîâêà           III     
Rhinolophus ferrumequinum Ãîëÿì ïîäêîâîíîñ        +  II II II/IV LR/nt   
R. hipposideros Ìàëúê ïîäêîâîíîñ        +  II II III/IV VU/A2

c 
  

R. euryale Þæåí ïîäêîâîíîñ        +  II II II/IV VU/A2
c 

  

Myotis blythii Îñòðîóõ íîùíèê        +  II II III/IV    
M. myotis Ãîëÿì íîùíèê        +  II II II/IV LR/nt   
M. emarginatus Òðèöâåòåí íîùíèê       Ð +  II II II/IV VU/A2

c 
  

M. aff. mystacinus Ìóñòàêàò íîùíèê        +   II II/IV    
M. daubentoni Âîäåí íîùíèê        +   II II/IV    
M. bechsteinii Äúëãîóõ íîùíèê        +  II II II/IV VU/A2

c 
  

M. nattereri Íîùíèê íà Íàòåðåð        +  II II IV    
Plecotus austriacus Ñèâ äúëãîóõ ïðèëåï        +  II II IV    
Pipistrellus pipistrellus Ìàëêî êàôÿâî ïðèëåï÷å        +  II III IV    
Hypsugo savii Ñàâèåâî ïðèëåï÷å        +  II II IV    
Nyctalus noctula Ãîëÿì âå÷åðíèê        +  II II IV    
Barbastella barbastellus Øèðîêîóõ ïðèëåï        +  II II II/IV VUA2c   
Vespertilio murinus Äâóöâåòåí ïðèëåï        +  II II IV    
Lepus capensis Äèâ çàåê           III     
Sciurus vulgaris Êàòåðèöà           III  LR-nt   
Dryomys nitedula Ãîðñêè ñúíëèâåö           III IV LR-nt   
Muscardinus avellanarius Ëåøíèêîâ ñúíëèâåö           III IV LR-nt   
Sylvaemus flavicollis Æúëòîãúðëà ãîðñêà ìèøêà                
S. sylvaticus Îáèêíîâåíà ãîðñêà ìèøêà                 
Clethrionomys glareolus pirinus Êàôÿâà ãîðñêà ïîëåâêà  V              
Arvicola terrestris     Âîäåí ïëúõ                
Chionomys nivalis Ñíåæíà ïîëåâêà      +     III  LR-nt   
Microtus arvalis Îáèêíîâåíà ïîëåâêà                
Microtus subterraneus Ïîäçåìíà ïîëåâêà           II  LR-nt   
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Mustela nivalis Íåâåñòóëêà        +   III     
M. putorius ×åðåí ïîð           III V    
 
 
 
 
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 - ïðîäúëæåíèå 

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

1
2 

13 14 15 1
6 

1
7 

Martes martes Çëàòêà       Ç + +  III V   V 
M. foina Áåëêà           III     
Meles meles ßçîâåö           III     
Felis silvestris Äèâà êîòêà           II IV  II  
Vulpes vulpes Ëèñèöà                
Canis lupus Âúëê       Ç  +  II IV  II 6 
Ursus arctos Êàôÿâà ìå÷êà       Ð +   II II, IV  II h

p 
Sus scrofa Äèâà ñâèíÿ                
Capreolus capreolus Ñúðíà           III     
Cervus elaphus Áëàãîðîäåí åëåí           III     
Rupicapra rupicapra Äèâà êîçà   V    Ç  +  III II, IV   h

p 
Îáùî: 45 âèäà    1 1   1 5 19 3 1

4 
37 24 12 3  

 
 
 
ËÅÃÅÍÄÀ ÊÚÌ ÒÀÁËÈÖÀ 
ÅÍÄÅÌÈÒÈ - ë - ëîêàëåí, áã - áúëãàðñêè, áà - áàëêàíñêè, ñó - ñóáåíäåìèò, V - åíäåìè÷åí ïîäâèä. 
ÐÅËÈÊÒÈ - ïã - ïðåãëàöèàëåí, ã - ãëàöèàëåí. 
Ïòèöè:  
(ãí) - ãíåçäÿù âèä;  
*- âèäîâå, óñòàíîâåíè â áëèçîñò äî òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” è ïðèñúñòâèåòî èì â ðàéîíà ìîæå äà ñå î÷àêâà ïðè ãíåçäåíå, òúðñåíå íà õðàíà è 
ìèãðàöèè; â òàçè êàòåãîðèÿ å âêëþ÷åíà è ëè÷íà èíôîðìàöèÿ íà àâòîðèòå îò ïîñëåäíèòå 10 ãîäèíè, âêë. è òåðåííèòå èçñëåäâàíèÿ, ïðîâåäåíè ïî 
íàñòîÿùèÿ ïðîåêò ïðåç ïåðèîäà 10.07 - 16.10.2001 ã.  
**-âèäîâå, ïîñî÷åíè çà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ïî ëèòåðàòóðíè äàííè (îñíîâíî ïðåç ïåðèîäà 1960 - 2000 ã.), êîèòî ïî âðåìå íà íàñòîÿùåòî 
èçñëåäâàíå íå ñà óñòàíîâåíè.  
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*** - âèäîâå, ðåãèñòðèðàíè çà òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ïî íåïóáëèêóâàíè äàííè íà áèîëîçè, ëåñîèíæåíåðè, êàêòî è îò èíôîðìàöèÿ íà ìåñòíè 
æèòåëè - ãîðñêè ðàáîòíèöè, ëîâöè, àëïèíèñòè è ò. í. 
**** - âèäîâå, óñòàíîâåíè â áëèçîñò äî òåðèòîðèÿòà íà ÍÏ “Ïèðèí” ïî ëèòåðàòóðíè äàííè. 
ÇÇÏ- Çàêîí çà çàùèòà íà ïðèðîäàòà (Çàïîâåäè ¹ 1021/4.11.1986, ¹ 442/1.12.1997)  
×Ê- ×åðâåíà êíèãà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (1986) Ç - çàñòðàøåí, Ð - ðÿäúê, È - èç÷åçíàë. 
BERN- Áåðíñêà êîíâåíöèÿ (ðàòèôèöèðàíà 1991) çà îïàçâàíå íà åâðîïåéñêàòà ôëîðà è ôàóíà è ïðèðîäíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 
ïðèë. II - ñòðîãî çàùèòåíè âèäîâå 
ïðèë. III - çàùèòåíè âèäîâå. 
IUCN- Hilton-Taylor, C. (compiler) 2000. IUCN Red List of threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge UK, xviii + 61pp. 
• LR/nt – ðèñêîâ/óÿçâèì 
• VU/A2c- çàñòðàøåí/óÿçâèì 
CITES - âèäîâå, âêëþ÷åíè âúâ Âàøèíãòîíñêàòà êîíâåíöèÿ çà ìåæäóíàðîäíè îãðàíè÷åíèÿ è çàáðàíè ïðè òúðãîâèÿ ñúñ çàñòðàøåíè âèäîâå îò 
äèâàòà ôëîðà è ôàóíà.  
BONN - Âèäîâå, âêëþ÷åíè â êîíâåíöèÿòà çà çàùèòà íà ìèãðèðàùèòå âèäîâå äèâè æèâîòíè 
ïðèë. I - âèäîâå, çàñòðàøåíè â öåëèÿ èëè ãîëÿìà ÷àñò îò òåõíèÿ àðåàë 
ïðèë. II - âèäîâå, êîèòî ùå èìàò ïîëçà îò ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî ïðè òÿõíîòî îïàçâàíå è óïðàâëåíèå.     
DIR 92/43- Äèðåêòèâà 92/43 íà Ñúâåòà íà ÅÈÎ îò 21.05.1992 çà çàïàçâàíå íà ïðèðîäíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ è íà äèâàòà ôëîðà è ôàóíà  
DIR 79/409-Äèðåêòèâà íà Åâðîïåéñêàòà Îáùíîñò çà çàùèòà íà äèâèòå ïòèöè 
EMERALD -  
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1.16.3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАСТРОЕНИ 
ПЛОЩИ И СГРАДИ 
 1.16.3.1. Налична техническа инфраструктура 
 

1. Електрозахранване 
Съществуващата електрозахранваща система на територията на НП Пирин се 
разглежда в тясна връзка с контактната зона и съответната община, тъй като  не може 
да съществува сама за себе си.. 
Парка е разположен на територията на общини: Разлог, Банско, Гоце Делчев, 
Сандански ,Струмяни, Кресна и Симитли.Електропроводите в района – 220,110,20 кV 
са изградени предимно въздушни. Прегледът на съществуващата инфраструктура е 
направен по общини, както следва: 
• Община Разлог 
Общината се електроснабдява от районна подстанция “Разлог” с напрежение 110/20кV 
с инсталирана мощност 2х25 МГВА. 
От ЕП20кV “Предела” с ЕПО се захранват консуматори на територията на парка и 
контактната зона: 
- ТП ресторант Предела, от който с кабел 20 кV се захранват ТП на близките почивни 

станции; 
- с ЕПО 20кV до ТП на Горски дом в м.Предела; 
- с ЕПО 20 кV до ТП”Бетоловото”, а от жр с кабел до ТП на х.Яворов. 
 
Поради това ,че Предел се обособява като курортен център е необходимо изграждането 
на още един ел.провод 20 кV от подстанция “Банско” и възлова станция на 20 кV. 
• Община Банско 
Общината се електроснабдява от: 
- подстанция 110/20кV и възлова станция в  близост с територията на парка, 
      захранваща и подобекти в парка.  

- С ЕП 20кV са захранени ТП на почивна станция на ДЗИ и възлова станция. 
- С кабел 20 кV от възловата станция са захранени хотел”Тодорка”,почивна 
      станция “Академика”, ТП”Лифта”, ТП”Влекове”, ТП х. Бъндерица и х. Вихрен,  
      почивна станция на Министерски съвет и др.               
Хижа Вихрен разполага и със собствен малък ВЕЦ. Хижа Бъндерица има резервно 
ел.захранване от водна турбина и дизел агрегат. Хижа Дамяница не е електрифицирана. 
Нейните консуматори с около40 квт инсталирани мощности се поемат от динамо и 
дизел агрегат. 
 
Село Добринище ползва подстанция”Банско”.  
- С ЕПО 20 от Ел20 “Обидин” са захранени ТП”Мочарата”, х.Гоце Делчев. 
- От ТП х.Г.Делчев с кабел 20 кV е електрозахранен ТП х.Безбог. 
• Община Гоце Делчев 
Територията се обечпечава от подстанция “Г.Делчев” 110/20кV. 
•Община Сандански 
Електрозахранването на общината е решено с пет действуващи електрически централи: 
- ВЕЦ”Сандански” І,ІІ и ІІІ- подстанция”Сандански”; ЕП110 кV “Смилово” до 

ВЕЦ”Сандански” успоредно на ЕП20кV”Чинар” и ЕП20кV”Резиденция”; 
- ВЕЦ”Лиляново”- ЕП110кV”Вихрен” успоредно с ЕП 20кV”Лиляново” до 

ВЕЦ”Лиляново”; 
- ВЕЦ”Попина лъка”- ЕП110кV”Синаница” успоредно на ЕП20кV “Лиляново”до 

ВЕЦ”Попина лъка”. 
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ЕП 20кV “Лиляново” захранва ТП х.Каменица.Същият ЕП 20кV захранва и 
ТП”Мозговица”.Хижа Пирин и бунгалата на Спано поле не са електрифицирани.За 
нуждите на хижата се използва ел.енергия от малка водна местна централа и дизел 
агрегат 18квт.В близост до хижата е изграден и ресторант, който също не е 
електрифициран. 
•Община Кресна 
Електроснабдява се от подстанция “Кресна”. 
- С ЕП 20 кVсе захранва ТП”Синаница”,ТП”Вихрен” ,ТП”Върбите” и други 

консуматори във вилна зона Върбите. 
Заслон Синаница не е електрифициран поради отдалечеността му.Използва ел.енергия 
от агрегат. 
•Община Симитли 
Територията се електроснабдява с напрежение 20кV чрез въздушни електропроводи от 
подстанция 110/20кV”Симитли” с инсталирана мощност 2х25Мва. 
- ЕП “Бодрост”110кV свързва подстанция “Симитли” с подстанция 400/110 кV 
     “Благоевград”.Подстанция”Симитли” има връзка и с подстанция”Кресна”   
- ЕП110кV “Орбел”.Ел 110кV”Гранит” свързва подстанциите “Симитли” и  
     “Благоевград”. 
През територията на общината преминава и трасето на ЕП110кV”Церово”,който е 
връзка на подстанция “Благоевград” с подстанция “Разлог”. 
 
От посока север-юг територията на общината се пресича от трасето на 
електропровод”Пирин” 400кV, от ПС 400/110кV “Благоевград” за Гърция.Този 
електропровод няма отношение към електроснабдяването на общината, но трасето му е 
от голямо значение при определяне зоните за отдих. 
 
Съгласно изискванията на ПУЕУ всички консуматори на територията на парка и 
контактната зона се захранват от съществуващата разпределителна мрежа 20 кV- 
посредством въздушни отклонения АС50мм2, а на места с кабел 20 кV. 
 
              2.Водоснабдяване  
              2.1.Водоизточници 
Чистите и студени Пирински води-извори и реки осигуряват водоснабдяването на 
хижите, хотелите и почивните станции в парка и контактната му зона. Каптирани са 
изворни води в следните местности: 
- м.Калугерица за водоснабдяването на гр.Разлог 
- изворите Циганско кладенче, Пелеви извори, Усина, Краварника/некаптирани/, 

дренажно водохващане и сондажни кладенци за водоснабдяването на гр.Банско  
- извор до р.Бъндерица за Почивна станция Академика и хижа Бъндерица 
- извори Крънтията, Студения чучур, Широка поляна за водоснабдяването на 

с.Обидим и с.Места 
- извори Перлеш и Шулай за водоснабдяването на с.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 за водоснабдяването на гр.Кресна 
- локални каптажи за водоснабдяване на хижите Яворов, Пирин, Вихрен и др. 
- речни водохващания на Стружка река и р.Валевица за водоснабдяването на 

гр.Симитли; 
- водохващане на р.Алексова за водоснабдяването на м.Предела и гр.Разлог. 
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Водите на Санданска Бистрица- по-големите и притоци р.Башлийца /събираща водите 
на циркусите Башлийца, Чаира, Белемето и Беговишка/,р.Сърчалийца /събираща водите 
на циркусите голямо и малко Спано поле/ и др.по-малки притоци са обхванати във 
водносиловата каскада Санданска Бистрица /ВЕЦ Попина лъка, ВЕЦ Лиляново и ВЕЦ 
Сандански/. Към нея са включени водохващания на р.Мозговица, р.Крива река, 
р.Разсланковица, р.Тремощница. Тези води след ВЕЦ Сандански се ползват за 
водоснабдяването на гр.Сандански. 
 
             2.2. Водоснабдителни мрежи и съоръжения 
Водоснабдителните мрежи и съоръжения за подобектите разположени на територията и 
в контактната зона на парка са както следва: 
• Община Разлог 
От каптиран извор на кота 1200м в м.Калугерица чрез водопровод ф200мм водата се 
подава към язовир 50000м3 под Суходолското езеро за водоснабдяване на гр.Разлог.От 
същата водоснабдителна система се захранват с вода  почивната станция на 
Министерски съвет в района на парка и базите в близката контактна 
зона.Водоснабдяването на курортния комплекс Предела и зоната за отдих Кулиното се 
осигурява от каптажи в м.Засеко и водохващане на Алексова река. 
Водоснабдяването на х.Яворов е от местен водоизточник в м.Стъпалата. 
• Община Банско 
За водоснабдяването на гр.Банско са каптирани извори Караманица, извор Усипа, извор 
Циганско кладенче, Пелеви извори, извори Краварника /некаптирани/, изградено е 
дренажно водохващане и сондажни кладенци във водосбора на р.Дамянишка. 
Посредством водопровод ф200мм, водите се събират в резервоар 5000м3, откъдето се 
подават за града. От същата водоснабдителна група се захранват и почивните станции 
разположени в по-ниската част на парка. Изграден е нов водопровод за допълнително 
водоснабдяване на гр.Банско от м.Усипо.Предназначението му е да осигурява 
допълнително гр.Банско и почивните бази с питейна вода Q=30л/сек. 
 Хижа Вихрен се захранва с вода от собствен водоизточник-каптаж над хижата. 
Водоснабдяването на х. Бъндерица и къмпинга се осигурява от каптаж разположен край 
р.Бъндерица преди х.Вихрен. Изграден е водопровод и резервоар. 
Хижа Дамяница е водоснабдена чрез водохващане от Василашките езера. За целта е 
изграден бент след събиране на Василашка река, Стражишка река и р.Валявица. 
Хижа Безбог се водоснабдява от каптиран извор в м.Душевадника. 
• Община Гоце Делчев 
Град Гоце Делчев и селата към общината се захранват с вода от открито водохващане 
“Чарка” на р.Туфча намиращо се в контактната зона на кота терен 1200-1300м н.в.В 
контактната зона се намира х. Малина.Тя е водоснабдена от собствен водоизточник-
каптаж. 
На р.Пиринска Бистрица и притоците и са изградени водохващания на територията на 
контактната зона за нуждите на ВЕЦ Пирин. 
Местността Попови ливади се водоснабдява от открито водохващане на Крива река-
“Мурата”.Изграден е водопровод ф250мм с дължина 4км. Под почивния дом “Ореляк” 
е изграден каптаж от който се захранва х.Попови ливади. 
• Община Сандански 
Изворите на Мелнишка река /която се образува от Сугаревска и Бяла река/ са каптирани 
под Стефанов връх и чрез водопровод осигуряват водоснабдяването на с.Сугарево-
с.Карланово-грМелник.Попина лъка има изградено местно водоснабдяване, но е с 
тенденция да се захрани от група Сандански-р.Тремощница. Като цяло вилни зони –
Лиляново, гр.Сандански, 4-ти километър, 10-ти километър, м.Тремошница, м.Попина 
лъка, м.Туричка черква, х. Яне Сандански, х.Каменица са включени към група 
Сандански. 
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Към каскада Санданска Бистрица, ВЕЦ Попина лъка, ВЕЦ Лиляново, и ВЕЦ Сандански 
се улавят и преработват за енергодобив водите от поречието на Санданска Бистрица, 
като след това се ползват за водоснабдяването на града.. 
Изградени са водохващания на Спанополска река на кота 1520м на р.Главница, на 
р.Мозговица, на р.Козя река, на р.Крива река, на р.Разсланковица.Посредством 
събирателен канал водата се събира във водна кула откъдето се отправя към ВЕЦ 
Попина Лъка и ВЕЦ Лиляново.Изградено е и водохващане на р.Тремощница с масивен 
яз и странично водовземане на р.Мозговица при ВЕЦ Попина лъка, на р.Разсланковица, 
р.Бождовска. 
Хижа Пирин се водоснабдява от  водопровод  ф80 и капнаж на извор разположен на 
около 2км над хижата в м.Баш мандра.  
• Община Кресна 
Водоснабдяването на гр.Кресна е осигурено чрез каптиране на извори разположени в 
НП Пирин: 
- 3 бр. извори Студена вода при р.Разколска 
- 2 бр. извори в м.Мандрата на Синанишка река 
- извор Черната вода на Влахинска река / на около 10 км източно от гр.Кресна/ 
Зоната за отдих Върбите ще се осигурява с вода от изградения водопровод за гр.Кресна. 
Заслон Синаница се водоснабдява от собствен водоизточник. 
 
             3.Канализация 
Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг, са пречка за 
изграждане на централизирана канализация. Третирането на отпадните води от 
обектите се осъществяват в две форми: 
- Групиране на обектите в обща канализация  /за дадена територия/ - почивна 

станция ВиК, вила Рибарника, почивна станция ДЗИ, хотел Изворите, почивна 
станция ПСС./ПР”Вихрен”/ 

- Индивидуална канализация - за всички останали сгради на територията на парка 
канализацията се отвежда локално в септични ями, които не са в особено добро 
състояние. Препоръчително е изграждането на нови самостоятелни пречиствателни 
съоръжения с по-модерна технология и пригодни за планински условия. 

 
4.Пречиствателни съоръжения 

Пречиствателните съоръжения са дадени в таблица по населени места и общини. 
 
Наименование 
на 
източника 

Населено 
място 

Община Място на 
заустване 

Q 
Куб.м/ 
дн 

Пречиств 
съоръж. 

Състояние 

1.Инкомс телеком 
холдинг- АД- 
 Завод за 
слаботокови 
релета 

 
с.Баня 

 
Разлог 

 
напоит. 
канал 

 
139 

ПСОВ за 
битови и 
произв. 
води 

 
задоволит. 

2.Пиринхарт-АД гр.Разлог Разлог Разложка 
река 

6108 ПСОВ за 
битови и 
произв. 
води 

работи  
период.без 
биолог. 
очистване 

3.ВиК ЕООД- 
гр.Благоевград 

с.Бачево Разлог Бачевска 
река 

193 септична 
яма 

не работи 

4.Транс – Пирин 
ЕООД 

 
гр.Разлог 
 

 
Разлог 

 
р.Язо 

 
7 

кало- 
масло 
уловител 

 
добро 
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5.Стражите 
ЕООД- 
гр.Банско 

с.Елешница Банско р.Места 90 утаител задоволит. 

6.Динамо-АД 
гр.Гоце Делчев 

гр.Гоце 
Делчев 

Гоце 
Делчев 

напоит. 
канал 

14 кало- 
масло 
уловител 

задоволит. 

7.ПХ Пиринпласт-
ООД-
гр.Благоевград 
Свинеферма 

с.Борово Гоце 
Делчев 

дере 24 утаител незадово- 
лително 

8.Меркез ООД- 
гр.Благоевград 
колбасарски цех 

.Брезница Гоце 
Делчев 

р.Туфча 9 мазнино 
задържа 
тел 

задоволит. 

9.Бистрица 
ЕООД- 
гр.Благоевград 
ТМСИ – гр.Гоце 
Делчев 

гр.Гоце  
Делчев 

Гоце  
Делчев 

р.Места 110 утаител добро 

10.ЕТ 
Пападопулус- 
гр.София 
Цех за мрамор 

с.Масомище Гоце 
Делчев 

дере 32 утаител добро 

11.ВиК ЕООД- 
гр.Благоевград 

гр.Симитли Симитли р.Струма 449 септична 
яма 

не работи 

12.ВиК ЕООД- 
гр.Благоевград 

гр.Симитли 
кв.Ораново 

Симитли р.Струма 233 септична 
яма 

добро 

13.Мина Пирин – 
ЕАД гр.Симитли 

с.Брежани Симитли Брежанска 
река 

986 утаител задоволит. 

14.Георусурс-
ЕООД-
гр.Симитли 

гр.Симитли Симитли р.Струма 21 утаител добро 

15.ЕТ Кико-26 
гр.Симитли 

гр.Симитли добро р.Струма 7 утаител добро 

16.Джи пи 
дистилърс-ООД 

с.Крупник добро дере 5 утаител добро 

17.Енергоремонт 
гр.Кресна-АД 

гр.Кресна Кресна р.Струма 277 ПСОВ не работи 

18.Гръцки мрамор 
ЕООД-
гр.Сандански 

с.Долна 
Градешница 

Кресна р.Струма 27 утаител добро 

19.Бумар АД-
гр.Сандански 

с.Струмяни Струмяни отв.канал 13 утаител задоволит. 

20.Илинденци 
мрамор ЕАД- 
с.Илинденци 

с.Струмяни Струмяни р.Шашка 240 утаител  

21.Струма-С ООД 
гр.Сандански 

гр.Сандански Сандански р.Санд. 
Бистрица 

72 ПСОВ 
произв. 
води 

добро 

22.Санел-99-АД гр.Сандански Сандански р.Санд. 
Бистрица 

4 ПСОВ 
произв. 
води 

добро 

23.Бетон ООД гр.Сандански Сандански напоит 
канал 

10 утаител добро 

24.Винпром- 
Дамяница-АД 

гр.Сандански Сандански напоит 
канал 

190 ПСОВ не работи 

25.Пирин-мрамор с.Катунци Сандански .Пиринска 33 утаител задоволит. 
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ЕАД-
гр.Сандански 

Бистрица 

26.ПСК Спартак 
с.Склаве 

с.Склаве Сандански Склавска 
река 

450 утаител добро 

27.Бистрица-
ЕООД-
гр.Благоевград 

гр.Сандански Сандански р.Струма 83 утаител добро 

28.ЕТ Димитър 
Керемидарски 
Автомивка-
с.Ушите 

гр.Сандански Сандански дере 6 кало 
масло 
уловител 

добро 

29.Автомивка 
гр.Сандански 

гр.Сандански Сандански р.Санданс
ка 
Бистрица 

9 кало 
масло 
уловител 

добро 

 
 

            5.Телефонизация 
Далекосъобщения гр.Разлог обхваща четири общини в региона-Разлог, Банско, Якоруда 
и Белица /общо 18 АТЦ с 17700 поста/. 
Частични капацитети  от прилежащите селища са предоставили връзки към райони 
навътре в парка, като са захранени макар и недостатъчно с телефони. Това се отнася в 
най голяма степен за сградите в ПР” Вихрен”.  
 
            6.Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения 
Радиопостове са разположени в туристическите обекти и спасителни бази на 
Планинската спасителна служба, която обхваща хижите стопанисвани от БТС.  
В хотелите разположени в м.Чалин валог и Почивна станция на Министерски съвет  
има сателитна връзка.Тази връзка освен международни телевизионни програми може 
да предава и местни телевизионни програми. 
Обществени телефонни постове няма. Такива трябва да се монтират във всеки вход на 
хотели, почивни станции, лифтови станции, ресторанти и др. 
 
1.16.3.2. Налична транспортна инфраструктура 
 
При обследване на транспортната инфраструктура предмет на проучване е освен 
територията на НП Пирин и един по обширен район попадащ между границите на 
парка и образувания пътен пръстен от населените места гр.Разлог,гр. Банско, 
с.Добринище, с.Места,гр. Гоце Делчев, с.Катунци, гр.Сандански,гр. Кресна, 
гр.Симитли.Водещата роля на  транспортната инфраструктура за управление, 
охрана,развитие на отдиха на територията на парка,  връзката с околните 
общини,налага обследването  в такива широки граници. 
 
 1.Автомобилни пътища 
 1.1.Държавна пътна мрежа 
В района цитиран по-горе принадлежат части от различни класове пътища от 
държавната пътна мрежа. 
 

Клас и № на пътя Отсечка Дължина в км 
Първокласен път 
№1/Благоевград-Кулата/ 

гр.Симитли – с. Делчево 52км 

Второкласен път № 19 гр.Симитли – гр. Гоце Делчев 88км 
Третокласен път № 109 с.Делчево – гр.Мелник 13км 
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Третокласен път №198 гр.Гоце Делчев – с.Враня 50км 
Четвъртокласен път №19832 с.Враня – гр.Мелник 10км 
 
Общата дължина на така изброените пътища е 213км и представлява фактически 
дължината на периметъра на разглеждания район.От този периметър по посока на 
парка от най-близките населени места има пътища само от ІV клас на държавната пътна 
мрежа, както следва: 

№ на пътя Отсечка Дължина в км 
Път № 19012 Отклонение от път№19 – м.Бетоловото 5,2км 
Път № 84041 Гр.Банско – хижа Вихрен 16,8км 
Път № 19032 Огклонение от път №19 – с.Обидим 9,0км 
Път № 19036 Отклонение от път №19 – с.Кремен 6,0км 
Път № 19042 Отклонение от път№ 19 – с.Брезница 9,8км 
Път № 19044 Отклонение от път № 19042 – с.Корница 3,0км 
Път № 19046  Отклонение от път № 19044 – с.Лъжница 0,5км 
Път № 19052 Отклонение от път№ 19 – с.Г.Борово 1,0км 
Път № 19814 Отклонение от път № 198 – с.Пирин 2,3км 
Път № 10907 С.Кърланово – с.Кашина 11,0км 
Път № 10903  Гр.Мелник – с.Долени 17,4км 
Път № 10079 Отклонение от път №1 – с.Любовка 13,5км 
Път № 10073 Откланение от път №1 – с.Бождово 23,5км 
Път № 10071 Откланение от път №1 – с.М.Цалим 12,5км 
Път № 10075 Отклонение от път №1 – м.Попина лъка 20,3км 
Път № 10059 Отклонение от път №1 – с.Плоски 6,5км 
Път № 10067 С.Струмяни – с.Илинденци 3,5км 
Път № 10065 Гр.Кресна – с.Влахи 9,0км 
Път № 10063 Отклонение от път №1 – с.Ощава 12,2км 
Път № 10061 Откланение от път№1 – с.Сенокос 17,7км 

           
Общата дължина на изброените пътища е 200,7км. В територията на парка влиза само 
път №84041 с дължина 16,8км, а път №10075 завършва до границите на парка.Общата 
дължина на всички изброени пътища от държавната пътна мрежа е 413,4км. 
 
Състоянието на изброените държавни пътища е комплекс от технически и геометрични 
параметри на дадена пътна отсечка, даващ възможност за оптимални скорости на 
моторните превозни средства при осигурена безопасност на движението.Основните 
технически и геометрични параметри са :настилка, нивелета, ситуация, 
габарит.Степените за състояние на пътищата са : 
- добро – с асфалтова настилка, нормален габарит, добра нивелета и ситуация 
Пътища в добро състояние са:№19,198,19832,109,1,19042,19044,19046,19052 ,10065-
част с обща дължина 234,3км. 
- задоволително – с трошенокаменно покритие или асфалт, минимален габарит, 

максимални стойности на наклона на нивелетата и минимални радиуси на 
хоризонталните криви в ситуацията съгласно държавните нормативни документи. 

Пътища в задоволително състояние са :№19012,84041,19032,10903-
част,19036,19814,10907-част,10079,10071-част,10075,10069,10067,10063,10061 с обща 
дължина 166,1км. 
- лошо – липса на настилка,малък габарит, изключителни наклони и радиуси. 
Пътища в лошо състояние са :№10907-част,10903-част,10073,10071-част,10065 –част с 
обща дължина 12,5км. 
Разглеждани от страна на безопасност на движението изброените пътища не навсякъде 
притежават полагащата им се вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. 
Забрана за движение на дадена категория моторни превозни средства има само на пътя 
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19041, където под х.Бъндерица е изграден паркинг за лични превозни средства и 
автобуси.Съотношението добро-задоволително-лошо към общата дължина на пътищата 
е 55,1%-40,1%-4,7%. 
 
 1.2.Горска пътна мрежа и пътища на други ведомства 
В тази група пътища са обследвани по мощност и състояние основните пътни отсечки 
изградени от горските ведомства или други такива, които имат мастоположение в 
самия парк, контактната му зона или близо до нея. За разлика от държавните пътни 
отсечки, които имат клас и регистрационен номер, тези пътища нямат такава сигнатура. 
Основен дял имат горските пътища, докато тези построени от други ведомства са 
единични отсечки – пътя на Мраморни кариери /Илинденци-Мурата/ и тези за нуждите 
на енергетиката в района на с.Пирин,м.Попина ръка, и м.Туричка черква. 
Обследваните горски пътища имат малки габарити- 4-5метра пътно платно за земните 
пътища ;3 - 3,5 метра пътна настилка за чакълираните и асфалтирани пътища. 
Преобладават сравнително големите надлъжни наклони, а радиусите на 
хоризонталните криви в редки случаи надвишават 60 метра.Всичко това налага 
движение по една пътна лента в двете посоки, което води до разминаване на МПС на 
места по-широки от 6-7 метра или там където има изградени специални уширения за 
разминаване.Това води до ниски скорости на движение. 
В табл.пътищата са резпределени по зони за подход -общо в км, в парка и извън 
него.Общата дължина на горските автомобилни пътища за определения подрайон е 
536,4км в т.ч.147,6км в парка и 388,8км извън него.Вижда се неравномерното 
радпределение на дължината на пътищата в отделните селища и липсата на каквито и 
да било пътища на територията на парка в зоните на селищата с.Места, гр.Гоце 
Делчев,с.Илинденци и гр.Симитли. 
 

                                                Мощност - км 
        Общо В НП Пирин Извън НП Пирин 

Зона за подход 

      км        %       км         %        км        % 
гр.Банско 44,7 8,3 40,2 27,2 4,5 1,2 
с.Добринище 37,4 7,1 18,5 12,5 18,9 4,9 
с.Места 36,5 6,8 - - 36,5 9,4 
гр.Гоце Делчев 62,6 11,6 - - 62,6 16,1 
с.Катунци 55,1 10,2 5,4 3,7 49,6 12,8 
гр.Санденски 135,3 25,2 31,9 21,6 103,4 26,6 
с.Илинденци 25,0 4,7 - - 25,0 6,4 
гр.Кресна 52,7 9,8 17,2 11,7 35,5 9,1 
гр.Симитли 42,7 8,0 - - 42,7 11,0 
гр.Разлог 44,4 8,3 34,4 23,3 10,0 2,5 
Всичко 536,4 100,0 147,6 100,0 388,8 100,0 
% 100,0  27,5  72,5  
 
 2. Паркинги 
Като цяло на територията на националния парк местата за паркиране не са 
достатъчни.Паркирането в ски-зоната над гр.Банско се осигурява от три благоустроени 
площадки: 
- разклона за Бъндеришка поляна с капацитет до 100места; 
- разклона за х.Бъндерица с капацитет около 40 места; 
- площадката при старт-финала на пистата за ски бягане с капацитет около 20 места; 
Останалата част от туристическия автопоток разчита на надлъжно паркиране по 
трасето на пътя. Локални места за паркиране има изградени при х.Вихрен, х. 
Бъндерица, х. Пирин, х. Каменица, х. Яворов, хотелите и почивните станции в 
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м.Шилигарника и м.Чалин валог.Там паркингите са с капацитет от 5 до 10 места за 
паркиране или общо 80-100 места.Като цяло общо регламентираните места за 
паркиране в парка са с капацитет  за  260-270коли. 
 
 3.Въжени линии 
Като част от средствата за придвижване на хора, е необходимо да се включат и 
въженита линии: 
- Триседалкова въжена линия “Тодорка”.Дължина 2336м, денивелация 700м, 

капацитет 800 ч/час.Началната станция е в м.Икрище при 1700м н.в., а горната 
станция е под връх Тодорка при2400м н.в.Тя обслужва пистите “Тодорка” и 
“Балканиада”, както и ски влек и писта”Платото”. Проектирано е и изградено с 
възможност за преустройство с откачащи седалки и увеличаване на капацитета от 
800 на 1800 ч/час. 

-  Двуседалкова въжена линия “Ледника”.Дължина 2412м, денивелация 887м, 
капацитет 500 ч/час.Началната станция е в м.Бъндеришка поляна при 1533м н.в., а 
горната станция е под вр.Църна могила при 2420н.в.Съоръжението е изградено да 
обслужва ски писта “Уплето”/Църна могила/ и студентската база 
Академика.Функционира в часта си до Академика. 

- Ски-влек “Платото”.Дължина 13400м, денивелация 320м, капацитет 900 
ч/час.Долната станция е в района над м.Овчи кладенец при 2200м н.в., а горната е 
под вр.Тодорка при 2520м н.в.Обслужва писта “Платото”. 

- Ски – влек “Чалин валог”.Дължина 1290м, денивелация 320м, капацитет 700 
ч/час.Долната станция е в района на почивната станция на ДЗИ при 1158м н.в., а 
горната в м.Рашков чукар при 1505м н.в.Обслужва пистите в м.Чалин валог. 

- Ски-влек Старата писта.Дължина           м,денивелация      м,капацитет           
ч/час.Долната станция е в близост до паркинга на разклона за Бъндеришка поляна. 

- Двуседалкова въжена линия  х.Г.Делчев – х. Безбог.Дължина 2530м, 
Денивелация 640м, капацитет 500ч/час.Долна станция в района на х. Г.Делчев при 
1600м н.в., горна в района на х. Безбог при 2240м н.в. Обслужва ски-писта “Безбог” и 
х.Безбог. 
Изградени са и три детски ски – влека в м.Икрище; два при х. Безбог; по един при 
х.Бъндерица,х. Каменица, х.Яворов ,Почивна станция на МС, които са от типа 
преносими. 
 
 4.Пешеходни туристически пътеки 
На територията на НППирин са разработени главни, второстепенни и маршрути с водач 
/през територията на резерватите/.  
- Главни /основни/ - Разработени са 13 бр., единият от които е част от международен 

маршрут Е-4 /Пиренеи – Алпи – Рила – Пирин – Пелопонес/.Маркирани са и са 
сигнализирани на терена по нормите установени от туристическия 
съюз.Преминават през най-интересните и характерни местности.Те са по-
продължителни по времетраене, с по-големи преходи.  

- Второстепенните  маршрути  - Разработени са17 бр./по ПУП/Те са по-краткотрайни 
и осъществяват пешеходната връзка от посетителските центрове и подходи към      
главните маршрути. Дават възможност за по-голяма достъпност от населените 
места към територията на парка./не са маркирани на терена/ 

- Маршрути с водач – Преминават през територията на резерватите “Баюви дупки 
Джинджирица” и “Юлен”. Задължително се практикуват само с водач.Групите 
посетители не трябва да надвишават 10-15 човека. 

 
   5.Връзки с различни видове транспорт извън парка 
            /транспортна достъпност/ 
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Достъпността до територията на НППирин се осъществява посредством: 
- автомобили – по всички изградени пътни връзки; 
- автобуси – само до градовете в контактната зона; 
- микробуси – организирани от частни превозвачи /за ски зоната над гр.Банско/; 
- ж.п.транспорт – гр.София – гр.Сандански; 
- ж.п.теснолинейка – с.Добринище – гр.Септември;  
 
1.16.3.3. Застроени площи и сгради 
 
Изградеността на материално-техническата база в средите за отдих и туризъм се 
характеризира преди всичко от легловата база.По-надолу е систематизирана легловата 
база по видове подслони за всеки парков район,обектите на комплексното обществено 
обслужване, както и сгради с други функции. 
 
Парков район “Вихрен” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

ХИЖИ     
ТДПирин 
гр.Разлог 
само в краен 
случай; 

стара хижа-на 2 ет. 
80кв.м;20легла 
турист.кухня и  
столова-20места 

полумасивна 
 

Ел;външни 
умивални и 
тоалетни 
 

1. Яворов 
м.Поляните/левия 
бряг на р.Разложки 
суходол при 
1740мнв/ ТДПирин 

гр.Разлог 
целогодишно; 

нова хижа-на 2 ет. 
120кв.м;70легла+ 
20места за хранене 

масивна Ел;ВиК /септична 
яма/;телефон; 
локално парно 

ТДВихрен 
гр.Банско 
само в краен 
случай 

стара хижа-на2ет.; 
140кв.м;30легла; 
 

полумасивна Ел;външни 
умивални 
/36,4кв.м/ 
тоалетни/16кв.м./ 

2. Бъндерица/левия 
бряг на 
р.Бъндерища при 
1770м н.в./ 

ТДВихрен 
гр.Банско 
целогодишно 

нова хижа-на 3 ет.; 
297кв.м;75легла+ 
столова 30места 
хотелска част на  
1 ет;барбекю-28квм 

масивна Ел;/резервно 
захр.от водна 
турбина и динамо-
12кв.м/ТП-14квм 
ВиК;/септ.яма и 
попивен кладенец/ 
телефон;печки с 
твърдо гориво; 

3. Вихрен/левия 
бряг на 
р.Бъндерица при 
1950м н.в./ 

ТДВихрен 
гр.Банско 
целогодишно 

хижа-на 2ет.+манс. 
635,4кв.м;130легла
+40м. за хранене 
хижа-на2ет.; 
132кв.м.;20легла+ 
10 места за хранене 
склад- 125кв.м. 

масивна Ел;/и собствен 
ВЕЦ/;външни 
умивални-35кв.м. 
тоалетни-30кв.м. 
печки с тв.гориво, 
радиотелефон 

4. Демяница/на 
левия бряг на 
р.Демяница при 
1895м н.в./ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

хижа-2ет.+манс. 
135кв.м.;120места 
/50легла и 70 нари/ 
турист.кухня-60квм 
лавка-9кв.м. 
валявица-12квм 

масивна динамо и дизел 
агрегат;външна 
баня-20кв.м и 
тоалетна-12кв.м 
печки с тв.гориво 
радиотелефон 

5.з.Кончето/гл.било 
юг-из от вр.Баюви 
дупки при 2760мнв 

ТД гр.Разлог 
в краен случай 

10 места/нари/ паянтова няма 

6.з.Казана/на ТД гр.Банско 5 места/нари/ паянтова няма 
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скалния праг м/у 
Голям и Малък 
Казан при 2445мнв/ 

в краен случай 

ХОТЕЛИ     
7. Изворите 
/м.Мъртва поляна/ 

ЕКОТУР АД 
гр.София 
целогодишно 

4ет;486квм;58легла 
дневен бар, 
ресторант; 
сауна 
 

масивна Ел;ВиК; 
телефон; 
локално парно; 

8. Катерина 
/м.Чалин валог/ 

М-во на пром. 
ЗТА гр.Банско 
Целогодишно 

3ет;800квм;66легла 
дневен бар, 
ресторант;фитнес 
 

масивна Ел;ВиК; 
телефон;сателит; 
локално парно 

9. Бистрица 
/м.Кариерата/ 

Ф-ма Бистрица 
ЕООД-
гр.Благоевград 
целогодишно 

2ет;795,4квм; 
50 легла; 
дн.бар,ресторант 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
телефон; 
локално парно 

10. Тодорка 
/м.Шилигарника/ 

Пиринска 
Туристич.комп. 
целогодишно 

2ет;651квм; 
40легла; 
дн.бар,ресторант 

масивна Ел; 
ВиК/септ.яма/ 
телефон;ел.рад. 

ПОЧИВНИ 
СТАНЦИИ 

    

11.ВиК –гр.Банско 
/м.Борова ливада/ 

ВиК гр.Банско 
целогодишно 
/ведомствена/ 

2ет;260квм; 
30легла+10 места за 
хранене 

масивна Ел;ВиК; 
телефон; 
локално парно; 

12. Рибарника 
/м.Рибарника/ 

ГС Банско 
/под аренда на  
РУГ 
Благоевград/ 
целогодишно 
/ведомствена/ 

1ет; 
72кв.м; 
6 легла; 
склад-53кв.м 
7рибни басейна-
562кв.м 

масивна Ел;ВиК; 
отопление на ток 

13.ДЗИ 
/м.Мъртва поляна/ 

ДЗИ гр.Разлог 
целогодишно 
/работи и като 
хотел/ 

3ет;560квм; 
38легла; 
дн.бар,ресторант, 
механа,сауна 

масивна Ел;ВиК; 
телефон; 
локално парно 

14.Министерски 
съвет 
/м.Карантията/ 

Министерски  
съвет 
целогодишно 
/работи и като 
хотел/ 

4ет;1690квм 
150 легла; 
дн.бар,ресторант, 
сауна,фитнес, 
басейн и др. 

масивна Ел;ВиК; 
Телефон; 
сателит; 
локално парно 

15.ВМРО 
/м.Чалин валог/ 

ВМРО 
гр.Банско 
целогодишно 

2 ет; 
152кв.м; 
18 легла; 

масивна Ел; ВиК; 
телефон; 
отопление на ток 

16.Общински съвет 
гр.Банско 

Под наем на  
С.Праматарски- 

2 ет; 
185кв.м;15 легла 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
отопление на ток 

17.ГС гр.Банско 
/м.Шилигарника/ 

РУГ 
гр.Благоевград 
целогодишно 

2 ет; 
193,2кв.м; 
15 легла 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
отопление на ток 

18. Академика 
/м.Уплето/ 

Академика 
СКОТгр.Банско 

 
861,6кв.м; 
180легла; 
гараж-230кв.м. 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
локално парно 

БУНГАЛА     
19. ПТТ гр.Разлог 
/р-на на х.Яворов/ 

ПТТгр.Разлог 
целогодишно 
/ведомствено/ 

25кв.м 
4 легла 

полумасивно Ел;външни бани  
и тоалетни 
ел.печки 
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20.НЕК гр.Разлог 
/р-на на х.Яворов/ 

НЕК гр.Разлог 
целогодишно 
/ведомствено/ 

4 броя бунгала 
36кв.м;8 легла 
трафопост –10кв.м 

полумасивно Ел;външни бани и 
тоалетни 
ел.печки 

21.Стройрайон 
гр.Разлог 

Стройрайон 
гр.Разлог 
целогодишно 
/ведомствено/ 

25 кв.м 
4 легла 

полумасивно Ел; външни бани и 
тоалетни 
ел.печки 

22.ТД гр.Банско 
/при х.Бъндерица/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

126 кв.м;33 легла 
барбекю-2кв.м 

полумасивно Ел;външни бани и 
тоалетни;ел.печки 

23.ТД гр.Банско 
/при х.Вихрен/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

10бр.-120 кв.м 
30 легла 

паянтова Ел; външни бани и 
тоалетни;ел.печки 

24.Общински съвет 
гр.Банско 
/м.Бъндеришка 
поляна/ 

Общински 
Съвет 
гр.Банско 
целогодишно 

7 бр.-410 кв.м 
44 легла 
тоалетна-135 кв.м 

паянтова Ел; външни бани и 
тоалетни;ел.печки; 

25.Ф-ма Глазне 
гр.Банско 
/м.Кариерата/ 

Ф-ма Глазне 
гр.Банско 
целогодишно 

6 бр.-72кв.м; 12л. 
тоалетна-10кв.м 
барбекю-12,8кв.м 

паянтова Ел;външни  
тоалетни 

26.ВиКгр.Банско 
/м.Борова ливада/ 

ВиКгр.Банско 
целогодишно 

2бр.-30 кв.м.; 6 л. полумасивно Ел;външни 
тоалетни 

27.УПП Труд 
/м.Шилигарника/ 

УППТруд 
гр.Банско 
целогодишно 

2 бр.-31,68кв.м 
6 легла 

паянтова Ел;външни 
тоалетни 

28.ГС гр.Банско 
/м.Шилигарника/ 

 2 бр.- 72кв.м. 
8 легла 

паянтова Ел;външни 
тоалетни 

29.ТД гр.Банско 
/при х.Демяница/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

60 легла                       паянтова Ел;външни 
тоалетни 

ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ 

    

30.Ресторант и 
чайна-
ОбСгр.Банско 
/м.Шилигарника/ 

Отдадена под 
наем-
С.Праматарски 
Гр.Банско 
целогодишно 

 
171кв.м 

полумасивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 
Ел.печки 

31.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Георги 
Панайотов 
целогодишно 

30 кв.м паянтова Ел;ВиК/септ яма/ 
Външни тоалетни/ 

32.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Иванка 
Дрънкова 
целогодишно 

17,5кв.м паянтова Ел;ВиК/септ яма/ 
Външни тоалетни/ 

33.Ресторант 
/м.Шилигарника/ 

Пиринска тур. 
Компания 
Гр.Банско 
целогодишно 

357кв.м. паянтова Ел;ВиК/септ яма/ 

34.Бунгало 
/при х.Демяница/ 

БТС гр.Банско 
целогодишно 

9кв.м паянтова Ел;ВиК/септична 
яма/ 

35.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Д.Джупаров 
Гр.Банско 
целогодишно 

74кв.м паянтова Ел;ВиК/септична 
яма/ 

36.Бунгало 
/къмп.Бъндеришка 
поляна/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

0,36кв.м паянтова Ел; 

37.Чайна 
/м.Мъртва поляна/ 

 
сезонно 

0,15кв.м паянтова Ел;ВиК/септична 
яма/ 

ДРУГИ СГРАДИ     
38.Академика Академика 2 бр.-96кв.м паянтова Ел; 
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/м.Уплето/ СКОТ 
целогодишно 

гараж- 230 кв.м 

39. Академика 
/м.Шилигарника/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

4 бр.-63кв.м. 
бунгало каса-9кв.м 
гараж-37,6кв.м 

паянтова Ел;външни  
тоалетни 

40.Академика 
/м.Чалин валог/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

5 бр.-216 кв.м 
бунгало каса-
0,4кв.м 

паянтова Ел;външни 
тоалетни 

41.Академика 
/м.Бъндеришка 
поляна/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

3 бр.-92,25кв.м паянтова Ел;външни 
тоалетни 

42.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТГ.Калистрин 
Гр.Банско 
Сезонно 

30 кв.м паянтова Ел; 

43.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ООД П.Чолев 
Гр.Банско 
Сезонно 

65 кв.м паянтова Ел; 

44.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ-ПОЛИ 
П.Икономова 
гр.Банско 
сезонно 

35кв.м паянтова Ел; 

45.Ски сервиз и ски 
гардероб 
/м-Шилигарника/ 

СД МИТЕ и 
КОС-
Д.Гайтанджиев 
Гр.Банско 
сезонно 

68 кв.м паянтова Ел; 

46.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ И.Дрънкова 
Гр.Банско 
сезонно 

17,5кв.м паянтова Ел; 

47.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Ал.Петков 
Гр.Банско 
сезонно 

36кв.м паянтова Ел; 

48. Часна вила 
/м.Циганско 
кладенче/ 

Ив.Методиев 
Радков 
Ул.Г.Петров 
Гр.Банско 

 масивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 

БАЗИ НА ПСС     
49.Вила  ПСС гр.Банско 

целогодишно 
6 легла масивна Ел;ВиК 

50.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ПСС гр.Банско 
целогодишно 

9 кв.м паянтова Ел; 

51.Фургон 
/м.Шилигарника/ 

ПСС гр.Банско 
целогодишно 

16,5кв.м  Ел; 

52.Бунгало 
/при х.Яворов/ 
 

ПСС гр.Разлог 
целогодишно 

25кв.м паянтова Ел; 

 
Парков район “Безбог” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

1.хижа Безбог 
/ на брега на 
Безбожкото езеро/ 

“Родинтурист 
97-АД”София 
целогодишно 

5 ет;520квм; 
130 легла+40 места 
за хранене 

масивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 
телефон 
локално парно 

2.База на ДНП ДНП Пирин 50 кв.м масивна Ел;ВиК 
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Пирин целогодишно столава- 288кв.м 
3.Бунгало-
търг.обект 

 
целогодишно 

6кв.м паянтова Ел; 

4.Частна вила Сл.Милушев 
с.Добринище 

120кв.м масивна Ел; 

    
Парков район”Каменица” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

ХИЖИ     
1.Каменица 
/поречието на 
р.Каменица при 
1750мнв/ 

БТС 
гр.Сандански 
целогодишно 

3 ет.; 
200 кв.м. 
130 легла 

масивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 
печки твърдо 
гориво 

2. Пирин 
/м.Трите реки при 
1640мнв/ 

БТС гр.Мелник 
целогодишно 

3 ет. 
150 кв.м 
80 легла 

масивна Ел от малка ВЕЦ  
агрегат;ВиК/септ. 
яма/;печки тв. 
Гориво 

3.з.Тевно езеро 
/до Тевното езеро/ 

БТС гр.Банско 
целогодишно 

1ет+мансарда 
80 кв.м. 
40легла 

масивна Ел от агрегат; 
външни чешма и  
тоалетна 

ПОЧИВНИ 
СТАНЦИИ 

    

4.Мозговица 
/м.Мозговица/ 

Язовири и  
Каскади 
Гр.Сандански 
целогодишно 

 
252 кв.м 

масивна Ел;ВиК/септ яма/ 

5.Вила РПК 
Славянка с.Катунци 
/ 

Под наем на 
Ив.Баладжанов 
с.Пирин 

50кв.м. 
15 л 

масивна Ел;ВиК/септ яма/ 

БУНГАЛА     
5.БТС –Еделвайс 
гр.Сандански 
/м.Спано поле/ 

БТС-Еделвайс 
Гр.Санденски 
целогодишно 

10 бр.-120кв.м. 
20 места 

паянтови няма 

ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ 

    

6.Ресторант РПК 
Славянка-
с.Катунци 

Под наем на 
Ив.Баладжанов 
с.Пирин 
целогодишно 

 масивна Ел;/агрегат/ 
ВиК/септ.яма/ 

ДРУГИ СГРАДИ     
7.ГС Сандански 
/м.Мозговица/ 

ГС Сандански обор-сеновал 
130кв.м 

паянтова  

8.Частна вила 
/м.Мозговица/ 

П.Костадинов 40 кв.м масивна Ел;ВиК/септ яма/ 

9.Частна вила М.Михайлов 30кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 
10.Частна вила С.Димитров 30 кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 
11.Частна вила В.Димитров 30 кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 
12.Обор сеновал 
/мАрнауд дере/ 

 130 кв.м   

13.Сграда за 
роботници 
/м.Дългата поляна/ 

 40 кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 

14.Осеменителен 
пункт 

В.Удев 
Гр.Сандански 

100 кв.м.  Ел;ВиК/септ яма/ 
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/м.Юручки гробе/ 
 
Парков район”Синаница” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

1.заслон Синаница 
/Синанишко езеро/ 

БТС гр.Кресна 
целогодишно 

2 ет. 
130 кв.м. 
40 легла 

масивна Ел;/ агрегат/ 
външни тоалетни 
и умивални 

2.ВиК гр.Кресна 
/м.Лоповица/ 

ВиК гр.Кресна  
 Бунгало-12 кв.м 

 Ел;ВиК/септ яма/ 

3.Жилищна сграда 
/м.Загаза/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

108кв.м   

4.Жилищна сграда 
/м.Борован/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

18 кв.м.   

5.Жилищна сграда 
/м.Пещерата/ 

Л.Юруков 
Гр.Кресна 

10 кв.м   

6.Мандра 
/м.Пещерата/ 

Л.Юруков 
Гр.Кресна 

40 кв.м   

7.Обор 
/м.Загаза/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

151 кв.м   

8.Обор 
/м.Борован/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

100 кв.м   

9.Компресорно 
/м.Мурата/ 

Мрамор ЕООД 
С.Иленденци 

50 кв.м.   

  
 
От данните в таблиците може да се направи следното заключение: 
На територията на НП Пирин има 1837 легла, които се разпределят както следва: 
- хижи 885 легла 
- хотели 214 легла 
- бунгала 123 легла 
- ведомствена база 615 легла /163 легла от тях в бунгала/ 
На Бъндеришка поляна при х.Яворов,х.Пирин, х.Каменица има регламентирани 
палатъчни лагери с общ капацитет 160 места. 
 
Обектите на общественото обслужване са 11 бр. самостоятелни търговски обекта, 6 
ресторанта към хотелите и два към почивните станции.Съсредоточени са в 
ПР”Вихрен”. 
 
Централната база на ПСС е в гр.Банско.На територията на НП Пирин има общо 9 бази: 
х.Вихрен, х.Демяница, з.Тевно езеро, х.Безбог, х.Каменица, х.Яворов, 2 бр.в местността 
Шилигарника и една при главния подход от към гр.Банско. 
 
Информационни центрове на ДНП Пирин има на следните места: 
- Централен офис в гр.Банско/масивна сграда/ 
- Информационен център и охрана на Главния подход от гр.Банско/масивна сграда/ 
- Информационен офис в с.Добринище 
- Информация и охрана при х.Вихрен /бунгало/ 
- Информация и охрана при х.Демяница /бунгало/ 
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- Информация и охрана при х.Яворов /бунгало/ 
- Охрана при х.Гоце Делчев /фургон/ 
- Информация и охрана при х.Пирин /бунгало/ 
- Информация и охрана при х.Каменица /бунгало/ 
- Централен офис в гр.Санденски /масивна сграда/ 
- Офис в гр.Кресна /в ГСКресна/ 
- Информация и охрана в м.Върбите /бунгало/ 

 
 
В контактната зона на НППирин са обособени пет туристически локализации: 
• Курортно – туристическа локализация Предел, която обхваща 

м.Кулиното,м.Бетоловото,Зона за отдихБойков рид, Зона за отдих 
Шепока,м.Чарковете.В тази зона са изградени 80 почивни бази,14 почивни 
станции,160 бунгала,230 вили с общ леглови фонд 2200 легла.Общият устройствен 
план на Курортно туристическа локализация Предел предвижда легловия фонд да 
нарастне до 4810 легла. 

• Курортно-туристическа локализация с.Добринище-х.Гоце Делчев.В района са 
изградени предимно бунгала на различни ведомства.Общият им капацитет възлиза 
на 580легла.От тях са годни за ползване около 160 легла. 

• Курортно-туристическа локализация Попови ливади – гр.Гоце 
Делчев.Съществуващата база в м.Попови ливади е 1014легла, от които 614 във 
вед.бази и 400 в частни вили и бунгала .Окончателният проект за общ 
градоустройствен план на зоната предвижда нови 1300легла в хотели, почивни 
станции, ваканционно селище,бази за младежки и детски отдих, къмпинги и др. 

• Курортно-туристическа локализация Попина лъка-Туричка черква – общ капацитет 
1120 легла. 

• Курортно-туристическа локализация гр.Мелник-с.Рожен; 
• Вилна зона Върбите.Ведомствени и частни вили с капацитет 100легла. 
В контактната зона се намират и пет туристически хижи –х.Предел /35л./,х.Г.Делчев 
/70л./, х.Малина /40л/, х.Яне Санденски /70л./, х.Миньор /40л./ с общ капацитет 
255легла.  
 
 
 
 
1.22.1.2.Оценка на застроените територии 
 
Елементите на урбанизация са формирали няколко основни 
съсредоточени:м.Шилигарника,м.Уплето,м.Бъндеришка поляна, м.Чалин валог, 
м.Карантията, м.Борова ливада, м.Мъртва поляна и районите около туристическите 
хижи. В структурата на легловата база преобладават хижи и почивни станции.По-малък 
леглови фонд се разпределя в хотели и палатъчни лагери.Базата се използва предимно 
за краткотраен отдих.Териториалното разпределение на изследваната леглова база е 
неравномерно.Най-голямо съсредоточаване има в ПР”Вихрен”. В паркови райони 
“Баюви дупки” и “Трите води” няма леглова база. 
 
Състоянието и като цяло не е добро.Изключение правят хотелите и някои от 
ведомствените почивни станции в парков район Вихрен /над гр.Банско/,които са 
основно ремонтирани и преустроени в последните години. Хижите като цяло не са в 
добро състояние.Нуждаят се от основен ремонт, реконструкция и модернизация за 
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подобряване на битовите условия.Бунгалата също са в незадоволително 
състояние.Основната част от тях са за сезонно ползване. 
 
От обемно градоустройствена гледна точка може да се оцени, че сградите на почивните 
станции изградени до 3 етажа добре се вписват в планинския ландшафт. 
 
1.22.1.3.Оценка на техническата  и транспортна инфраструктура 
 
           3.1. Техническа инфраструктура 
                  Електроснабдяване 
За в бъдеще не се предвижда ново строителство.При тази постановка и при наличие на 
големи преносими възможности на съществуващите електропроводи- 20кV,ако се 
налага бъдещо електроснабдяване, въпросът ще се решава направо в работна фаза с 
изграждането на нови трафопостове по указание на експлоатиращото предприятие .Ел 
20 кV захранват селата и туристическите центрове в контактната зона и след това 
продължават в парка, където захранват отделните обекти.Това създава затруднения и 
води до смущения в електроснабдяването.Основна задача в развитието на мрежата 20 
кV е отделянето на изводите за планинските обекти от тези за обектите в контактната 
зона. Препоръчва се при реконструкция на съществуващите електропроводи те да 
бъдат изпълнени кабелно. 
              
             Водоснабдяване   
На територията на НППирин са изградени много водохващания-каптирани са изворни 
води и са изградени речни водохващания. Чрез тях се осигурява почти 100% 
необходимото питейно-битово водоснабдяване на хижите,хотелите,почивни бази и 
къмпинги на територията на парка,зоните за отдих в контактната зона и населените 
маста в прилежащите общини.От водохващанията посредством изградени водопроводи, 
водата се подава в резервоари разположени на необходимата височина над 
захранващите обекти.Водохващанията се изградени в горните течения на реките и 
техните притоци на 1000 и 2000 мн.в. Отнетите количества води варират в широки 
граници -от 1л/сек до 245л/сек /за Туфча/;до 496л/сек от р.Спанополска;640л/сек от 
р.Козя река и др. Изградените и експлоатирани водохващания не са показали 
нарушения на екологичното равновесие.Водохващането в м.Икрище захранващо 
м.Шилигарника е в противовес на нормативните разпореждания за санитарно-
охранителни зони, още повече,че е отреден пояс “А”със строга охрана. 
 
               Канализация 
Изграденият общ събирателен канализационен колектор, които поема отпадните води 
от хотел Изворите,поч.ст ДЗИ, вила Рибарника, поч.ст.ВиК, поч ст.ПСС и ги зауства в 
канализацията на гр.Банско е в добро състояние.На всички останали почивни бази на 
територията на парка отпадните води се отвеждат локално в септични ями, които не са 
в  добро състояние.Пречистването на отпадните води е недостатъчно и предизвиква 
недопустимо замърсяване в някои участъци.Установено е нарушение на качествата на 
подземните води в района на гр.Банско, което е свързано с липсата на пречиствателни 
съоръжения на х.Вихрен, х.Бъндерица и др.Препоръчително е изграждане на нови 
самостоятелни пречиствателни съоръжения с по-модерна технология и годни за 
планински условия. 
 
   3.2.Транспортната инфраструктура 
                    Съществуващата пътна мрежа 

 по отношение на мощността 
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• държавна пътна мрежа -по своето основно предназначение – комуникационна 
връзка между населените места в границите на контактната зона,държавната пътна 
мрежа като мощност е достатъчна със своите 413км дължина. 
• горска пътна мрежа – мощността е недостатъчна, както като обща дължина, така и 
като гъстота,сравнявайки със средната гъстота на съществуващата пътна мрежа в 
подобни по конфигурация на терена други райони на България, където оптималната 
гъстота варира между 10 и 15м/ха, докато в района на парка е 3,96/ха, а в контактната 
зона 6,40м/ха. 
Плътността е сравнително равномерна в контактната зона, до като на територията на 
парка на места липсва /Места,Г.Делчев,Илинденци и Симитли/, а в Добринище е 
двойно по-голяма от средната. 

 по отношение на състоянието 
• държавна пътна мрежа – Според критериите за състояние на държавната пътна 
мрежа, може да се приеме, че състоянието и е доброПътищата в лошо състояние са 
19,5км или 5% от общата дължина. 
•горска пътна мрежа – Анализът и показва, че състоянието на пътищата в лошо 
състояние т.е.земните пътища към пътищата в добро и задоволително състояние е в 
границите на 60:40.Последното може да се приме като меродавно,тъй като редица 
изследвания за горско пътни мрежи в аналогични терени са показали оптимално 
съотношение на асфалтирани към чакълирани към земни пътища 25:15:60.По-различно 
е положението в частите на зоните за подход в парка.Там където ги има пътищата са в 
лоша състояние. 
 
 
 

 ефективност на съществуващата пътна мрежа 
Ефективността,това е понятие което разглежда условията,които предлага 
съществуващата пътна мрежа за управлението, охраната, поддържането, колективните 
и индивидуални посещения в парка. 
 Тези условия в преобладаващите случаи са добри.Задоволителни са при Места, 
Г.Делчев,Кресна и Симитли и то при използване на високопроходими превозни 
средства.Груповият организиран автомобилен туризъм има условие само в подходите 
от гр. Банско,с. Добринище и гр. Разлог и то до определени граници, поради липса на 
места за паркиране.Индивидуалния автомобилен туризъм, няма условия само в подхода 
през гр.Симитли, докато в другите зони за подход условията за осъществяването му са 
задоволителни и то главно до или в близост до границите на парка.Като цяло се налага 
извода,прекомерно натоварване на територията на парка с посетители от 
североизток,което пък от своя страна води до непоправими последици за 
състоянието на парка. 
 
 Съществуващи паркинги 
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 се организират нови паркоместа,изградени по подходящ, 
ненарушаващ  начин. При леглова база от 1822 места общо са необходими около 460 
паркоместа./при съществуващи 260-270/. 
 
 Въжени линии 
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Липсва въжена линия, която да поеме туристическия и скиорски поток непосредствено 
от  гр.Банско, където е съсредоточена над 80% от легловата база. 
 
 Пешеходни туристически пътеки 
Проектираните пешеходни туристически маршрути с Паркоустройствения проект от 
1993год. са достатъчни за равномерното разпределение на посетителете на територията 
на парка.Определените главни и второстепенни маршрути осигуряват насочване на 
туристите към всички части на обекта.Слабост е, че не са обозначени на терена 
връзките с някои от подходите към парка: 
- от гр.Симитли и с.Брежани /от северозапад/ 
- от сСтара Кресна и с.Ощава /запад/ 
- от с.Струмяни /югозапад/ 
- от с.Места през м.Хайдушки кладенец /изток/ 
 

Връзки с различни видове транспорт 
Слабост е липсата на обществен транспорт към подходите в НППирин. 
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 1.16.3.ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
                       ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ И СГРАДИ 
            1.16.3.1.Налична техническа инфраструктура 
   1.Електрозахранване 
   2.Водоснабдяване 
   2.1.Водоизточници 
   2.2.Водоснабдителни мрежи и съоръжения 
   3.Канализация 
   4.Пречиствателни съоръжения 
   5.Телефонизация 
   6.Радиовръзки и телекомуникационни връзки 
            1.16.3.2.Налична транспортна инфраструктура 
   1.Автомобилни пътища 
   1.1.Държавна пътна мрежа 
   1.2.Горска пътна мрежа и пътища на други ведомства 
   2.Паркинги 
   3.Въжени линии 
   4.Пешеходни туристически пътеки 
   5.Връзка с различни видове транспорт извън парка 
            1.16.3.3.Застроени площи и сгради 
 1.22.1.2.Оценка на застроените територии 
            1.22.1.3.Оценка на техническата и транспортна инфраструктура 
         3.1.Техническа инфраструктура 
         3.2.Транспортна инфраструктура 
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Горска пътна мрежа и пътища на други ведомства 
 
В тази група пътища са обследвани по мощност и състояние основните пътни отсечки 
изградени от горските ведомства или други такива, които имат мастоположение в 
самия парк, контактната му зона или близо до нея. За разлика от държавните пътни 
отсечки, които имат клас и регистрационен номер, тези пътища нямат такава сигнатура. 
Основен дял имат горските пътища, докато тези построени от други ведомства са 
единични отсечки – пътя на Мраморни кариери /Илинденци-Мурата/ и тези за нуждите 
на енергетиката в района на с.Пирин,м.Попина ръка, и м.Туричка черква. 
Обследваните горски пътища имат малки габарити- 4-5метра пътно платно за земните 
пътища ;3 - 3,5 метра пътна настилка за чакълираните и асфалтирани пътища. 
Преобладават сравнително големите надлъжни наклони, а радиусите на 
хоризонталните криви в редки случаи надвишават 60 метра.Всичко това налага 
движение по една пътна лента в двете посоки, което води до разминаване на МПС на 
места по-широки от 6-7 метра или там където има изградени специални уширения за 
разминаване.Това води до ниски скорости на движение. 
В табл.пътищата са резпределени по зони за подход -общо в км, в парка и извън 
него.Общата дължина на горските автомобилни пътища за определения подрайон е 
536,4км в т.ч.147,6км в парка и 388,8км извън него.Вижда се неравномерното 
радпределение на дължината на пътищата в отделните селища и липсата на каквито и 
да било пътища на територията на парка в зоните на селищата с.Места, гр.Гоце 
Делчев,с.Илинденци и гр.Симитли. 
 

                                                Мощност - км 
        Общо В НП Пирин Извън НП Пирин 

Зона за подход 

      км        %       км         %        км        % 
гр.Банско 44,7 8,3 40,2 27,2 4,5 1,2 
с.Добринище 37,4 7,1 18,5 12,5 18,9 4,9 
с.Места 36,5 6,8 - - 36,5 9,4 
гр.Гоце Делчев 62,6 11,6 - - 62,6 16,1 
с.Катунци 55,1 10,2 5,4 3,7 49,6 12,8 
гр.Санденски 135,3 25,2 31,9 21,6 103,4 26,6 
с.Илинденци 25,0 4,7 - - 25,0 6,4 
гр.Кресна 52,7 9,8 17,2 11,7 35,5 9,1 
гр.Симитли 42,7 8,0 - - 42,7 11,0 
гр.Разлог 44,4 8,3 34,4 23,3 10,0 2,5 
Всичко 536,4 100,0 147,6 100,0 388,8 100,0 
% 100,0  27,5  72,5  
 
 
 
 
 
Застроени площи и сгради 
 
Изградеността на материално-техническата база в средите за отдих и туризъм се 
характеризира преди всичко от легловата база.По-надолу е систематизирана легловата 
база по видове подслони за всеки парков район,обектите на комплексното обществено 
обслужване, както и сгради с други функции. 
 
Парков район “Вихрен” 
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Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

ХИЖИ     
ТДПирин 
гр.Разлог 
само в краен 
случай; 

стара хижа-на 2 ет. 
80кв.м;20легла 
турист.кухня и  
столова-20места 

полумасивна 
 

Ел;външни 
умивални и 
тоалетни 
 

1. Яворов 
м.Поляните/левия 
бряг на р.Разложки 
суходол при 
1740мнв/ ТДПирин 

гр.Разлог 
целогодишно; 

нова хижа-на 2 ет. 
120кв.м;70легла+ 
20места за хранене 

масивна Ел;ВиК /септична 
яма/;телефон; 
локално парно 

ТДВихрен 
гр.Банско 
само в краен 
случай 

стара хижа-на2ет.; 
140кв.м;30легла; 
 

полумасивна Ел;външни 
умивални 
/36,4кв.м/ 
тоалетни/16кв.м./ 

2. Бъндерица/левия 
бряг на 
р.Бъндерища при 
1770м н.в./ 

ТДВихрен 
гр.Банско 
целогодишно 

нова хижа-на 3 ет.; 
297кв.м;75легла+ 
столова 30места 
хотелска част на  
1 ет;барбекю-28квм 

масивна Ел;/резервно 
захр.от водна 
турбина и динамо-
12кв.м/ТП-14квм 
ВиК;/септ.яма и 
попивен кладенец/ 
телефон;печки с 
твърдо гориво; 

3. Вихрен/левия 
бряг на 
р.Бъндерица при 
1950м н.в./ 

ТДВихрен 
гр.Банско 
целогодишно 

хижа-на 2ет.+манс. 
635,4кв.м;130легла
+40м. за хранене 
хижа-на2ет.; 
132кв.м.;20легла+ 
10 места за хранене 
склад- 125кв.м. 

масивна Ел;/и собствен 
ВЕЦ/;външни 
умивални-35кв.м. 
тоалетни-30кв.м. 
печки с тв.гориво, 
радиотелефон 

4. Демяница/на 
левия бряг на 
р.Демяница при 
1895м н.в./ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

хижа-2ет.+манс. 
135кв.м.;120места 
/50легла и 70 нари/ 
турист.кухня-60квм 
лавка-9кв.м. 
валявица-12квм 

масивна динамо и дизел 
агрегат;външна 
баня-20кв.м и 
тоалетна-12кв.м 
печки с тв.гориво 
радиотелефон 

5.з.Кончето/гл.било 
юг-из от вр.Баюви 
дупки при 2760мнв 

ТД гр.Разлог 
в краен случай 

10 места/нари/ паянтова няма 

6.з.Казана/на 
скалния праг м/у 
Голям и Малък 
Казан при 2445мнв/ 

ТД гр.Банско 
в краен случай 

5 места/нари/ паянтова няма 

ХОТЕЛИ     
7. Изворите 
/м.Мъртва поляна/ 

ЕКОТУР АД 
гр.София 
целогодишно 

4ет;486квм;58легла 
дневен бар, 
ресторант; 
сауна 

масивна Ел;ВиК; 
телефон; 
локално парно; 

8. Катерина 
/м.Чалин валог/ 

М-во на пром. 
ЗТА гр.Банско 
Целогодишно 

3ет;800квм;66легла 
дневен бар, 
ресторант;фитнес 
 

масивна Ел;ВиК; 
телефон;сателит; 
локално парно 

9. Бистрица 
/м.Кариерата/ 

Ф-ма Бистрица 
ЕООД-
гр.Благоевград 
целогодишно 

2ет;795,4квм; 
50 легла; 
дн.бар,ресторант 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
телефон; 
локално парно 

10. Тодорка Пиринска 2ет;651квм; масивна Ел; 
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/м.Шилигарника/ Туристич.комп. 
целогодишно 

40легла; 
дн.бар,ресторант 

ВиК/септ.яма/ 
телефон;ел.рад. 

ПОЧИВНИ 
СТАНЦИИ 

    

11.ВиК –гр.Банско 
/м.Борова ливада/ 

ВиК гр.Банско 
целогодишно 
/ведомствена/ 

2ет;260квм; 
30легла+10 места за 
хранене 

масивна Ел;ВиК; 
телефон; 
локално парно; 

12. Рибарника 
/м.Рибарника/ 

ГС Банско 
/под аренда на  
РУГ 
Благоевград/ 
целогодишно 
/ведомствена/ 

1ет; 
72кв.м; 
6 легла; 
склад-53кв.м 
7рибни басейна-
562кв.м 

масивна Ел;ВиК; 
отопление на ток 

13.ДЗИ 
/м.Мъртва поляна/ 

ДЗИ гр.Разлог 
целогодишно 
/работи и като 
хотел/ 

3ет;560квм; 
38легла; 
дн.бар,ресторант, 
механа,сауна 

масивна Ел;ВиК; 
телефон; 
локално парно 

14.Министерски 
съвет 
/м.Карантията/ 

Министерски  
съвет 
целогодишно 
/работи и като 
хотел/ 

4ет;1690квм 
150 легла; 
дн.бар,ресторант, 
сауна,фитнес, 
басейн и др. 

масивна Ел;ВиК; 
Телефон; 
сателит; 
локално парно 

15.ВМРО 
/м.Чалин валог/ 

ВМРО 
гр.Банско 
целогодишно 

2 ет; 
152кв.м; 
18 легла; 

масивна Ел; ВиК; 
телефон; 
отопление на ток 

16.Общински съвет 
гр.Банско 

Под наем на  
С.Праматарски- 

2 ет; 
185кв.м;15 легла 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
отопление на ток 

17.ГС гр.Банско 
/м.Шилигарника/ 

РУГ 
гр.Благоевград 
целогодишно 

2 ет; 
193,2кв.м; 
15 легла 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
отопление на ток 

18. Академика 
/м.Уплето/ 

Академика 
СКОТгр.Банско 

 
861,6кв.м; 
180легла; 
гараж-230кв.м. 

масивна Ел;ВиК/септ.яма/ 
локално парно 

БУНГАЛА     
19. ПТТ гр.Разлог 
/р-на на х.Яворов/ 

ПТТгр.Разлог 
целогодишно 
/ведомствено/ 

25кв.м 
4 легла 

полумасивно Ел;външни бани  
и тоалетни 
ел.печки 

20.НЕК гр.Разлог 
/р-на на х.Яворов/ 

НЕК гр.Разлог 
целогодишно 
/ведомствено/ 

4 броя бунгала 
36кв.м;8 легла 
трафопост –10кв.м 

полумасивно Ел;външни бани и 
тоалетни 
ел.печки 

21.Стройрайон 
гр.Разлог 

Стройрайон 
гр.Разлог 
целогодишно 
/ведомствено/ 

25 кв.м 
4 легла 

полумасивно Ел; външни бани и 
тоалетни 
ел.печки 

22.ТД гр.Банско 
/при х.Бъндерица/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

126 кв.м;33 легла 
барбекю-2кв.м 

полумасивно Ел;външни бани и 
тоалетни;ел.печки 

23.ТД гр.Банско 
/при х.Вихрен/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

10бр.-120 кв.м 
30 легла 

паянтова Ел; външни бани и 
тоалетни;ел.печки 

24.Общински съвет 
гр.Банско 
/м.Бъндеришка 
поляна/ 

Общински 
Съвет 
гр.Банско 
целогодишно 

7 бр.-410 кв.м 
44 легла 
тоалетна-135 кв.м 

паянтова Ел; външни бани и 
тоалетни;ел.печки; 

25.Ф-ма Глазне 
гр.Банско 
/м.Кариерата/ 

Ф-ма Глазне 
гр.Банско 
целогодишно 

6 бр.-72кв.м; 12л. 
тоалетна-10кв.м 
барбекю-12,8кв.м 

паянтова Ел;външни  
тоалетни 

26.ВиКгр.Банско ВиКгр.Банско 2бр.-30 кв.м.; 6 л. полумасивно Ел;външни 
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/м.Борова ливада/ целогодишно тоалетни 
27.УПП Труд 
/м.Шилигарника/ 

УППТруд 
гр.Банско 
целогодишно 

2 бр.-31,68кв.м 
6 легла 

паянтова Ел;външни 
тоалетни 

28.ГС гр.Банско 
/м.Шилигарника/ 

 2 бр.- 72кв.м. 
8 легла 

паянтова Ел;външни 
тоалетни 

29.ТД гр.Банско 
/при х.Демяница/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

60 легла                      паянтова Ел;външни 
тоалетни 

ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ 

    

30.Ресторант и 
чайна-
ОбСгр.Банско 
/м.Шилигарника/ 

Отдадена под 
наем-
С.Праматарски 
Гр.Банско 
целогодишно 

 
171кв.м 

полумасивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 
Ел.печки 

31.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Георги 
Панайотов 
целогодишно 

30 кв.м паянтова Ел;ВиК/септ яма/ 
Външни тоалетни/ 

32.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Иванка 
Дрънкова 
целогодишно 

17,5кв.м паянтова Ел;ВиК/септ яма/ 
Външни тоалетни/ 

33.Ресторант 
/м.Шилигарника/ 

Пиринска тур. 
Компания 
Гр.Банско 
целогодишно 

357кв.м. паянтова Ел;ВиК/септ яма/ 

34.Бунгало 
/при х.Демяница/ 

БТС гр.Банско 
целогодишно 

9кв.м паянтова Ел;ВиК/септична 
яма/ 

35.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Д.Джупаров 
Гр.Банско 
целогодишно 

74кв.м паянтова Ел;ВиК/септична 
яма/ 

36.Бунгало 
/къмп.Бъндеришка 
поляна/ 

ТД гр.Банско 
целогодишно 

0,36кв.м паянтова Ел; 

37.Чайна 
/м.Мъртва поляна/ 

 
сезонно 

0,15кв.м паянтова Ел;ВиК/септична 
яма/ 

ДРУГИ СГРАДИ     
38.Академика 
/м.Уплето/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

2 бр.-96кв.м 
гараж- 230 кв.м 

паянтова Ел; 

39. Академика 
/м.Шилигарника/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

4 бр.-63кв.м. 
бунгало каса-9кв.м 
гараж-37,6кв.м 

паянтова Ел;външни  
тоалетни 

40.Академика 
/м.Чалин валог/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

5 бр.-216 кв.м 
бунгало каса-
0,4кв.м 

паянтова Ел;външни 
тоалетни 

41.Академика 
/м.Бъндеришка 
поляна/ 

Академика 
СКОТ 
целогодишно 

3 бр.-92,25кв.м паянтова Ел;външни 
тоалетни 

42.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТГ.Калистрин 
Гр.Банско 
Сезонно 

30 кв.м паянтова Ел; 

43.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ООД П.Чолев 
Гр.Банско 
Сезонно 

65 кв.м паянтова Ел; 

44.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ-ПОЛИ 
П.Икономова 
гр.Банско 

35кв.м паянтова Ел; 
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сезонно 
45.Ски сервиз и ски 
гардероб 
/м-Шилигарника/ 

СД МИТЕ и 
КОС-
Д.Гайтанджиев 
Гр.Банско 
сезонно 

68 кв.м паянтова Ел; 

46.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ И.Дрънкова 
Гр.Банско 
сезонно 

17,5кв.м паянтова Ел; 

47.Ски гардероб 
/м.Шилигарника/ 

ЕТ Ал.Петков 
Гр.Банско 
сезонно 

36кв.м паянтова Ел; 

48. Часна вила 
/м.Циганско 
кладенче/ 

Ив.Методиев 
Радков 
Ул.Г.Петров 
Гр.Банско 

 масивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 

БАЗИ НА ПСС     
49.Вила  ПСС гр.Банско 

целогодишно 
6 легла масивна Ел;ВиК 

50.Бунгало 
/м.Шилигарника/ 

ПСС гр.Банско 
целогодишно 

9 кв.м паянтова Ел; 

51.Фургон 
/м.Шилигарника/ 

ПСС гр.Банско 
целогодишно 

16,5кв.м  Ел; 

52.Бунгало 
/при х.Яворов/ 
 

ПСС гр.Разлог 
целогодишно 

25кв.м паянтова Ел; 

 
Парков район “Безбог” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

1.хижа Безбог 
/ на брега на 
Безбожкото езеро/ 

“Родинтурист 
97-АД”София 
целогодишно 

5 ет;520квм; 
130 легла+40 места 
за хранене 

масивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 
телефон 
локално парно 

2.База на ДНП 
Пирин 

ДНП Пирин 
целогодишно 

50 кв.м 
столава- 288кв.м 

масивна Ел;ВиК 

3.Бунгало-
търг.обект 

 
целогодишно 

6кв.м паянтова Ел; 

4.Частна вила Сл.Милушев 
с.Добринище 

120кв.м масивна Ел; 

    
Парков район”Каменица” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

ХИЖИ     
1.Каменица 
/поречието на 
р.Каменица при 
1750мнв/ 

БТС 
гр.Сандански 
целогодишно 

3 ет.; 
200 кв.м. 
130 легла 

масивна Ел;ВиК/септична 
яма/ 
печки твърдо 
гориво 

2. Пирин 
/м.Трите реки при 
1640мнв/ 

БТС гр.Мелник 
целогодишно 

3 ет. 
150 кв.м 
80 легла 

масивна Ел от малка ВЕЦ  
агрегат;ВиК/септ. 
яма/;печки тв. 
Гориво 

3.з.Тевно езеро БТС гр.Банско 1ет+мансарда масивна Ел от агрегат; 
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/до Тевното езеро/ целогодишно 80 кв.м. 
40легла 

външни чешма и  
тоалетна 

ПОЧИВНИ 
СТАНЦИИ 

    

4.Мозговица 
/м.Мозговица/ 

Язовири и  
Каскади 
Гр.Сандански 
целогодишно 

 
252 кв.м 

масивна Ел;ВиК/септ яма/ 

5.Вила РПК 
Славянка с.Катунци 
/ 

Под наем на 
Ив.Баладжанов 
с.Пирин 

50кв.м. 
15 л 

масивна Ел;ВиК/септ яма/ 

БУНГАЛА     
5.БТС –Еделвайс 
гр.Сандански 
/м.Спано поле/ 

БТС-Еделвайс 
Гр.Санденски 
целогодишно 

10 бр.-120кв.м. 
20 места 

паянтови няма 

ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ 

    

6.Ресторант РПК 
Славянка-
с.Катунци 

Под наем на 
Ив.Баладжанов 
с.Пирин 
целогодишно 

 масивна Ел;/агрегат/ 
ВиК/септ.яма/ 

ДРУГИ СГРАДИ     
7.ГС Сандански 
/м.Мозговица/ 

ГС Сандански обор-сеновал 
130кв.м 

паянтова  

8.Частна вила 
/м.Мозговица/ 

П.Костадинов 40 кв.м масивна Ел;ВиК/септ яма/ 

9.Частна вила М.Михайлов 30кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 
10.Частна вила С.Димитров 30 кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 
11.Частна вила В.Димитров 30 кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 
12.Обор сеновал 
/мАрнауд дере/ 

 130 кв.м   

13.Сграда за 
роботници 
/м.Дългата поляна/ 

 40 кв.м  Ел;ВиК/септ яма/ 

14.Осеменителен 
пункт 
/м.Юручки гробе/ 

В.Удев 
Гр.Сандански 

100 кв.м.  Ел;ВиК/септ яма/ 

 
Парков район”Синаница” 
Обект; 
местоположение 

Собственост; 
начин на 
ползване 

Етажност; 
Застр.площ; 
Брой легла; 

конструкция Обезпеченост-
Ел;ВиК;телефон;
вид отопление 

1.заслон Синаница 
/Синанишко езеро/ 

БТС гр.Кресна 
целогодишно 

2 ет. 
130 кв.м. 
40 легла 

масивна Ел;/ агрегат/ 
външни тоалетни 
и умивални 

2.ВиК гр.Кресна 
/м.Лоповица/ 

ВиК гр.Кресна  
 Бунгало-12 кв.м 

 Ел;ВиК/септ яма/ 

3.Жилищна сграда 
/м.Загаза/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

108кв.м   

4.Жилищна сграда 
/м.Борован/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

18 кв.м.   

5.Жилищна сграда 
/м.Пещерата/ 

Л.Юруков 
Гр.Кресна 

10 кв.м   

6.Мандра 
/м.Пещерата/ 

Л.Юруков 
Гр.Кресна 

40 кв.м   
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7.Обор 
/м.Загаза/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

151 кв.м   

8.Обор 
/м.Борован/ 

Ф-ма  
Парангалица-
ЕАД 

100 кв.м   

9.Компресорно 
/м.Мурата/ 

Мрамор ЕООД 
С.Иленденци 

50 кв.м.   

  
От данните в таблиците може да се направи следното заключение: 
На територията на НП Пирин има 1837 легла, които се разпределят както следва: 
- хижи 885 легла 
- хотели 214 легла 
- бунгала 123 легла 
- ведомствена база 615 легла /163 легла от тях в бунгала/ 
На Бъндеришка поляна при х.Яворов,х.Пирин, х.Каменица има регламентирани 
палатъчни лагери с общ капацитет 160 места. 
 
Обектите на общественото обслужване са 11 бр. самостоятелни търговски обекта, 6 
ресторанта към хотелите и два към почивните станции.Съсредоточени са в 
ПР”Вихрен”. 
 
Централната база на ПСС е в гр.Банско.На територията на НП Пирин има общо 9 бази: 
х.Вихрен, х.Демяница, з.Тевно езеро, х.Безбог, х.Каменица, х.Яворов, 2 бр.в местността 
Шилигарника и една при главния подход от към гр.Банско. 
 
Информационни центрове на ДНП Пирин има на следните места: 
- Централен офис в гр.Банско/масивна сграда/ 
- Информационен център и охрана на Главния подход от гр.Банско/масивна сграда/ 
- Информационен офис в с.Добринище 
- Информация и охрана при х.Вихрен /бунгало/ 
- Информация и охрана при х.Демяница /бунгало/ 
- Информация и охрана при х.Яворов /бунгало/ 
- Охрана при х.Гоце Делчев /фургон/ 
- Информация и охрана при х.Пирин /бунгало/ 
- Информация и охрана при х.Каменица /бунгало/ 
- Централен офис в гр.Санденски /масивна сграда/ 
- Офис в гр.Кресна /в ГСКресна/ 
- Информация и охрана в м.Върбите /бунгало/ 
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Площно разпределение на земеделските земи на територията на 

парка 
 
В границите на Национален парк “ Пирин” за паша са определени 9300.8 ha, от които 

5029.1 ha  са от селскостопанския  и 4271.7 ha са от горския фонд (Технически 
паркоустройствен проект за НП “Пирин”). Всички площи за паша са в територии с 
традиционен режим на селскостопанско ползване, разпределени в 5 паркови района – “ Баюви 
дупки”, “Вихрен”, “Безбог”, “Каменица” и  “Синаница”. 

От селскостопанския фонд най-големите територии, разрешени  за паша са  в район “ 
Каменица “ – 4040.3 ha, следват “ Синаница” – 426.8 ha,  “Безбог” – 256 ha  и “ Вихрен” – 252.1 
ha .  

 
Характеристика на пасищните типове 
 
Oсновните пасищни типове, които се срещат на територията на парка са определени на 

базата на теренни проучвания  в периода 2001-2002 г. 
 
Тези проучвания включват: 

• Определяне на растителните видове в пасищата чрез маршрутно обследване; 
• Установявaне на преобладаващите фуражни видове и количественото съотношение на 

различните групи в % - житни:бобови:други; 
• Определяне на общата продуктивност на пасището  (количеството зелена маса от единица 

площ за един пасищен сезон, което животните биха приели при 100% използване на 
тревостоя). 

 
Краткият период на теренните проучвания не позволи да се проследят измененията във 

видовия състав на растителността под влияние на свободната паша както и  да се определи 
фактическата продуктивност  на различните типове пасища ( количеството зелена маса от 
единица площ, което животните изпасват за един пасищен сезон), която дава най-вярна 
представа за капацитетните възможности на дадено пасище. Поради това резултатите са 
ориентировъчни, но биха могли да се използват за изработването на препоръки за ползването 
на пасищата, включени в границите на парка.  

 
Основни пасищни типове установени в парка, съгласно възприетата класификация ( 

Христов М. и др., 1975, Типизация лугов и пастбищ в Болгарии, Сб.Проблемь флорь и 
растительности Балканского полуострова, София ): 

 
Картълови свежи пасища ( Nardus stricta) – най-широко разпространения пасищен тип 

в парковите райони “Каменица”, “Синаница”, “Безбог”. Разположени са на стръмнитe до 
полегати високопланински терени  до 2000 m н.в.,  където почвите са плитки  планинско-
ливадни и кафяво-горски. Средната зачименост варира от 70% до 90%. Доминиращият вид е  
картълът, който e с  ниски фуражни качества и се приема от животните само в началото на 
вегетацията. На места видът образува плътно затворен чим. Основните съпътстващи видове са 
многогодишните  житни, които са устойчиви на утъпкване и изпасване, приемат се от 
животните, но имат различна хранителна стойност. Участието им в тревостоя варира от   30 до 
50%.   С най-голямо обилие се срещат обикновената полевица ( Agrostis vulgaris With.), 
пъстрата власатка (Festuca valida Uechtr.Penzes), мечата метлица (Poa usrina Velen,) Festuca 
nigrescens L, алпийската метлица (Poa alpina L), лъжливата овча власатка  (Festuca fallax Thnil), 
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алпийската тимотейка (Phleum alpinum L.), туфестата пластица (Deschapmsia caespitosa (L.)P.B), 
жерардовата лисича опашка (Alopecurus jerardii Vill) и др.  Обилието на тези видове в 
различните райони е различно и се променя в зависимост от конкретните условия на 
местообитанието.  Бобовите участват в тревостоя само  с 1-3% и са представени основно от 
бялата детелина (Trifolium repens L.)  и ниската жълтуга ( Genista depressa Bieb). На много места 
( ПР “Безбог” –Полежан поляна) ниската жълтуга образува  чисти ценози и доминира над 
останалите видове. Значително е участието на другите видове, които заемат до 50%. От тях най-
често се срещат отровните и вредни видове -  планинско лютиче (Ranunculus montanus Willd.), 
дълголистна и кипарисова млечка  (Euphorbia oblongata L.; Euphorbia cyparissias L.) чемерика 
(Veratrum lobelianum Bernh.,), дълголистен лопен (Verbascum longifolium Ten.), орлова папрат 
(Pteridiun aquilinum (L.) Kuhn), алпийска незабравка ( Myosotis alpestris S.M.Schmidt ) и други, 
които при паша се отбягват от животните, запазват жизненост  и постепенно увеличават 
популациите си. Много често те образуват полидоминантни съобщества и имат преобладаващо 
покритие в пасищата. 

Киселите треви – триделна дзука ( Juncus trifidus L.), класовидна светлика (Luzula 
spicata  Lam.), възчерна острица ( Carex  atrata L. ), които заемат до 3%. Независимо, че имат 
ниска хранителна стойност в началото на вегетацията те се приемат от животните. 

По-малко е участието на видовете, които са желани от животните и имат добра 
хранителна стойност – планинско шапиче (Alchemilla monticola Opiz.), червено омайниче (Geum 
coccineum S.S.), балканска мащерка (Thymus balcanus Borb.), червеноглавче ( Knautia arvensis 
(L.)Coelter), алпийска камбанка (Campanula alpina Jacq.), балканска чубрица ( Satureja montana 
L.) и др.  

Срещат се и големи петна от ниски храсти – хвойна ( Juniperus sibirica Burgsd.), зановец 
( Chamaеcytisus absinthioides (Janka) Kuzm.), иглолистка (Bruckenthalia spiculifolia Reichenb.) и 
клек (Pinus mugo Turr.). Увеличаването на храстите затруднява нормалното развитие на 
тревната растителност, намалява използваемата площ  и много често създава условия за 
развитието на преносители на заразни болести по животните.  

На местата, където нощуват животните се наблюдава  силно развитие на нитрофилни 
ценози на алпийския лапад ( Rumex alpinus L)  както и на обикновената паламида (Cirsium 
arvense (L.) Scоp.).Това е особено характерно за пасищата в  местностите “Черната вода” и  
“Калийски дол” ( район  “Каменица), и “ Полежан поляна” (район “ Безбог”). Това налага 
местата за нощуване да бъдат встрани от използваемата част на пасището.  

Kапацитетните възможности на този пасищен тип са малки, което се обуславя от  
твърде ниската обща продуктивност  (150-200 kg/dka зелена маса),  ниската хранителна 
стойност и малката използваема площ, поради наличието на  оголени скали, големи каменни 
блокове, разпръснати камъни и други оголени петна.   

 
Гъжвово-пъстровласатковитe  пасища ( Sesleria phleoides – Festuca varia) са 

разположени  върху планинско-ливадни почви и се срещат предимно в най-високите места над 
горната граница на гората на стръмни  терени. Поради претоварване с паша в миналото големи 
части от терена са силно ерозирани и почти липсва почвен слой, а там където  чимът 
съществува той е силно разкъсан.  Тревното покритие на този тип пасища  варира между 25 и 
50%.  Многогодишните житни треви заемат 30-40%  -  гъжва ( Sesleria comosa Velen.), пъстра 
власатка  (Festuca valida Uechtr. Penzes), картъл  (Nardus stricta L.) , меча метлица (Poa ursinа 
Velen.), алпийска метлица (Poa alpina L.), вълновидна пластица (Deschapmsia caespitosa 
(L.)P.B), лъжлива власатка, алпийска тимотейка ( Phleum alpinum L. ) и др. Бобовите се срещат  
до 1-3%. От тях с най-голямо обилие са ниската жълтуга ( Genista depressa Bieb), планинска 
детелина (Trifolium montanum  L. )  и др. В тревостоя доминират другите видовете, които заемат 
до 60%. От тях най-голямо отново е участието на вредните и отровните видове - планинско 
лютиче (Ranunculus montanus Willd.), дълголистна и кипарисова млечка  (Euphorbia oblongata 
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L.; Euphorbia cyparissias L.) чемерика (Veratrum lobelianum Bernh.,), дълголистен лопен 
(Verbascum longifolium Ten.). С по-малко обилие се срещат видовете, които се приемат от 
животните - балканска мащерка (Thymus balcanus Borb.), червеноглавче ( Knautia arvensis 
(L.)Coelter)., алпийска камбанка (Campanula alpina Jacq.), балканска чубрица ( Satureja montana 
L.) , миши уши (  Hieracium pilosella L.), голям и ланцетовиден живовляк ( (Plantago lanceolata 
L.; Plantago major L.), очиболец ( Potentilla supina L.).  “Киселите”треви - триделна дзука ( 
Juncus trifidus L.), класовидна светлика (Luzula spicata  Lam.), възчерна острица ( Carex  atrata L. 
) също присъстват в тревостоя.  

В тези пасища  се наблюдава охрастяване до голяма степен с ниски храсти хвойна 
(Juniperus sibirica Burgsd. ), зановец ( Chamaecytisus absinthioides (Janka) Kuzm Chamae,), 
иглолистка (Bruckentalia spиculifolia Reichnb.) и др. Капацитетните  възможности на този 
пасищен тип също са ниски поради ниското участие на ценните фуражни видове в тревостоя, 
ниската продуктивност и малката използваема площ. 

 
Скалнополевицовите пасища (Agrostis rupestris)  са разположени  на много стръмни и 

скалисти терени в най-високите части, върху планинско-ливадни почви. Обикновено по-
голямата част от тези площи са заети от скали и сипеи. Тревостоите им са аналогични на тези 
от гъжвово-пъстровласатковите пасища с преобладавaне на скалната полевица. Тревното 
покритие  е едва 30-50%. Житните са застъпени с 20-40%, а бобовите се срещат единично. 
Доминират видовете от другите ботанични семейства. Тези пасища поради отдалечеността им, 
ниската продуктивност и ниското качество почти не се използват. Те не могат да бъдат 
използвани като резерв за паша при евентуално по-нантатъшно увеличение на животните.  

 
Типецовите сухи и свежи пасища  ( Festuca pseudovina)  са установени в ПР “ Баюви 

дупки” (Конярника ). Разположени  са главно на  наклонени до полегати и стръмни , на плитки 
до средно дълбоки канелени и кафяви горски почви.   

Средното тревно покритие на пасищата от този тип е 70%, като то  варира от 10 до 90%. 
Многогодишните житни заемат 40- 50 % . Доминиращ вид е  типецът ( Festuca pseudovina 
Hack.ex Wiesd.).  а съпътстващи са  обикновената  полевица ( Agrostis vulgaris L.), лъжливата 
червена власатка (Festuca fallax  Thuill.), обикновения сеноклас (Cynosurus cristatus L.), 
миризливката  (Anthoxanthum odoratum L.), които осигуряват паша с добро качество. Основните 
бобови видове са  бялата детелина (Trifolium repens L.) и звездана (Lotus corniculatus L. ).  
Другите видове са   40 50% - бял равнец ( Achillea millefolium L.),   живовлек ( Plantago major 
L.), глухарче ( Taraxacum officinale Weber.), жълт кантарион  (Hypericum perforatum L.) и др.  
Този тип пасища осигурява паша за малко животни не само  поради ниските добиви на зелена 
маса (100-240 kg/ha), но и поради  наличието на  доста вредни и отровни видове орлова папрат, 
кипарисова и амигдаловидна млечка, лопен, които много често формират чисти ценози и 
доминират над останалите видове.  

Растителността на всички установени пасищни типове в парка  е сравнително бедна на 
видове с ценни фуражни качества, но независимо от това те се използват активно като пасища 
като евтин източник на фураж през летните месеци. 

 
 От горския фонд за паша са разрешени насаждения от клек и бивши гори от бял бор, 

чер бор и др. , с малък процент на тревно покритие. Íàé-ãîëåìè ñà òåçè òåðèòîðèè â ó÷àñòúê “ 
Ñèíàíèöà” – 2582.4 ha. 

  
В парка не е прилаган специален режим на  използване на пасищните територии. В 

периода 1995-2001 се наблюдават промени на вида и броя животни, които използват пасищата, 
което е свързано с общо намаляване на броя на животните в цялата страна. Общо за парка няма 
трайна тенденция за увеличаване   броя на животните и в момента  няма реална заплаха за  
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растителното разнообразие в алпийските и субалпийски пасищата. Поради прекомерната паша 
в миналото  много от ценните житни и бобови видове почти са отпаднали от тревостоя, в 
резултат на затрудненото възстановяване и понижената жизнеспособност, причинени от  
непрекъснатото изпасване. От друга страна е увеличено  участието на вредните, отровните и 
плевелните видове, които не се приемат от животните,  разпространяват се  по-бързо и много 
често доминират в тревостоя. 

 
Въпреки несъществуващата заплаха от пренатоварване на пасищата нерегулираното им 

ползване  както промяната на броя и вида на животните би могло да има отрицателно 
въздействие върху наличното биологично разнообразие. 

 
Препоръките за режима на ползване при различните пасишни типове, които биха могли  

да се включат в Плана за управление са изготвени на базата на преценка на състоянието на 
конкретния пасищен тип ( видов състав, плътност на растителната покривка, обща 
продуктивност) във всеки парков участък  Те са изготвени в дългосрочен план с цел опазване 
на биологичното разнообразие в алпийските и субалпийските  пасища и балансиране на 
интересите  между природозащитниците и животновъдите. 

  
В дългосрочен план: 
*Провеждане на периодичен мониторинг на най-големите, типични за парка  пасища – 

Спано поле (Каменица), Мандрище ( Каменица) Башлийца и Козя долина  ( Каменица) и при 
необходимост промяна на режима на ползване. 

 
За тази цел е необходимо да се отчитат: 

• Влиянието на свободната паша върху видовия състав и продуктивността  (обща и 
фактическа) по метода на постояните площадки; 

• Промените във видовия състав, количественото съотношение на основните групи растения -  
житни:бобови: други ; 

• Продуктивността ( обща и фактическа); 
• Хранителната стойност на тревостоя ; 
• Проследяване развитието на храстовата и вредна растителност под влияние на пашата 

 
 *Мониторинг на разпространението на сибирската хвойна по определена методика (по  

методиката използвана в Централен Балкан) 
 
 
 
 
 
В краткосрочен план: 
*Да се въведе режим на ползване на пасищата, който включва: 
 

• Определяне  началото и края на пасищния сезон ( началото - не по-рано от 15 юни, края - 
не по-късно от 30 септември) като продължителността на ползване на  всяко конкретно  
пасище да е съобразена със състава на растителната покривка, продуктивността и 
метереологичните условия, след експертната оценка  на специалист или служител от парка. 
Пашата трябва да започва, когато основните житни видове са в края на братене–началото на 
вретенене или тревостоя е на височина 8-10 cm , когато пасището ще се ползва от овце, а 
когато ще се ползва от крави  на 15-30 cm.  По ранната както и по-късната паша могат да 
доведат до отпадане на много видове, които не понасят ранно изпасване както и на такива , 
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които не могат да презимуват добре. По този начин биха се увеличили вредните и отровни  
видове, които не се приемат от животните ((Ranunculus montanus Willd., Veratrum lobelianum 
Bernh., Verbascum longifolium Ten. и др. ) 

 
• Последователност на пашата – започва се от най-ниските части и постепенно се върви 

нагоре съобразно състоянието на тревната покривка, а през есента стадата се придвижват 
обратно. 

 
• Пасищеоборот - стръмните пасища, където зачимяването е слабо  (Мандрище, м. Солището) 

да се използват през година с цел възстановяване на естествения чим. 
• Да се изключат от териториите, разрешени  паша най-високите и стръмни пасища, поради 

слабия и разкъсан чим и опасност от ерозия както следва:  
• Район “Каменица” – от  Куклите – Зъбът –Яловарника – Корнишки превал  
• Район “Синаница” –от  Бутин – Суходолски превал- вр. Каменица-вр. Бански суходол – вр. 

Кутело – вр. Вихрен – Гредарски рид. 
 

• Да се спазват следните норми за паша: За едър рогат добитък  за един пасищен сезон да 
се осигуряват  минимум 2 ha ; За 1  овца – 0.4 ha ( изчислени  са  на  базата на сегашното 
състояние на пасищата – средния добив зелена маса. дневната потребност от 
хранителни вещества и продължителността на пасищния период). 

 
• Да се прилага т. н. целенасочена паша на местата, които са най-силно охрастени , особено в 

началото на вегетацията. 
• Да се забрани пашата на “Яворова поляна “ (6.4 ха) в ПР “ Баюви дупки”, поради близостта 

на пасището с резервата и безконтролното навлизане  на  животните  в   него.  
• Стадата да не се допускат да пашуват в териториитев близост до  хижите “Вихрен” и 

“Бъндерица” и къмпингите около тях поради по-големия туристически поток. 
 
*При издаване на разрешителните за паша да се вписват следните ограничения: 

• Да не се пашува по туритическите пътеки , а   най-малко на 100 m от тях;. 
• Стадата да се съпровождат от най- много три кучета задължително със спъвачки;. 
• Да се пашува на цялата територия като не се допуска струпване на животните на едно и 

също място, за да се избегне селективното им преизпасване. 
 
* Ежегодно при издаване на разрешителните служителите на парка да  провеждат 

инструктаж на пастирите относно режима на ползване на пасищата в конкретния район. 
 
*Всички заслони да са еднотипни за целия парк, изработени по утвърден проект, 

съобразени с ландшафта и предназначението на парка, без фундамент, разположени на 200 m 
встрани от туристическите пътеки. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСТРАШЕНИ И ИЗЧЕЗВАЩИ МЕСТНИ (АБОРИГЕННИ; 
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Въведение  
 
От древността, алпийските пасища на Пирин са били предпочитани от скотовъдците. 
По различно време, тук са  отглеждали своите многочислени стада от домашни 
животни траки, славяни, българи, власи, каракачани и юруци. Спомена за тези времена 
е останал в названията на местности, върхове, реки и езера. В наши дни опазването на  
автентичния ландшафт и биоразнообразие на Пирин изисква да се съхраняват и 
възстановяват традиционните, природосъобразни скотовъдни практики. Под прякото 
им  влияние,  в продължение на дълъг период от време, на тази територия са  създадени  
различни местни/автохтонни породи домашни животни. Отлично приспособени към 
средата, с многостранно развити ползвателни характеристики, те успяваха до скоро 
напълно да задоволяват нуждите на местните хора.  В съвременните условия обаче, 
някои от тях не издържаха на натиска от страна на модерните високо селекционирани 
породи и изчезнаха. Други все още са се запазили, но и тях ги грози същата съдба, ако 
не се предприемат спешни действия за опазването им. 
 
 
Метод на изследване 
 
Проучванията по настоящия доклад извършихме.на два етапа: Х-ХII.2001г.; VII-
VIII.2002г.. Първоначално  издирихме съществуващите литературни данни за местните 
породи във Пирин планина и предприехме теренни проучвания в селищата около 
парка.  При вторият етап осъществихме експедиции на терен в границите на НП 
“Пирин” и съседните територии. Бяха обходени алпийските пасища и селища около 
парка. При избора на маршрути бяхме подпомогнати и от информатори сред местното 
население – скотовъдци, горски работници и служители в парка. 
 
 
Породен състав 
 
От литературните източници, които използвахме най- изчерпателен се оказа “Породно 
разпределение на говедата, овцете и свинете в България” на Т.Савов, Ст.Тотев. БАН 
1954. Данните в този труд са събрани при повсеместно осведомително проучване на 
продуктивното животновъдство  в страната и създаване на животновъдни карти за 
породното разпределение, извършено от научен колектив от Института за 
животновъдство при БАН в периода 1948-1952г. Именно за това ние го ползвахме като 
база за сравнение при нашите терени проучвания. По долу ще цитираме данните от 
този източник по райони/околии. Умишлено сме цитирали и данните за 
мелези(хибриди; кръстоски), резултат най-често от  безпланова подобрителна селекция 
на местни породи с чужди такива. Петдесет години след това изследване потомците на 
тези хибридни животни и популации все още оказват влияние върху типа на местните 
животни. Днес нерядко местните хора считат като  “дива порода” или “стара порода” 
именно такива хибриди. Друг въпрос е, че при тази стихийна селекция и с 
изключителното влияние на природната среда, за няколко десетилетия в някои райони 
са се сформирали отлично приспособени към местните хабитати животни. Въпрос на 
бъдещето е дали от тези популации ще се типизират нови породи. 
За  породния състав на местните бивол, коза, кон и куче ползвахме различни 
литературни източници, които разглеждаха разпространението на породите в страната 
като цяло, без да се занимават по специално с Пирин.  
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Местни породи и кръстоски говеда, овце и свине в Пиринския регион – 
състав и състояние към средата на ХХ век.(по Т.Савов, Ст.Тотев 1954г.): 
 
ГОВЕДА: 
Благоевградска околия 
Сиво местно говедо -92,64% 
Монтафонски мелези -7,36% (около гр.Благоевград и гр.Симитли) 
 
Гоцеделчевска околия 
Сиво местно говедо -77,57% 
Родопско късорого говедо -20,51% (в с.Сатовча, Долен, с.Ковачевица, с.Слащен и с. 
Кочан.) 
Монтафонски мелези -2% (в гр.Гоце Делчев, с.Обдим, с.Огняново, с.Гърмен, 
с.Брезница.) 
 
Петричка околия 
Сиво местно говедо –99,4% 
Монтафонски мелези –0,6% (единични случаи в гр.Петрич, с.Марикостиново, с.Скрът.) 
 
Разложка околия 
Сиво местно говедо –86,26%  
Монтафонски мелези –11,95% (в гр.Разлог, гр.Банско, Белица, гр.Якоруда) 
Родопско късорого говедо – (Бабяк, Добърско, Елешница, Якоруда) 
Сименталски мелези  - (Разлог, Белица, Добринище,Банско.) 
 
Санданска околия 
Сиво местно говедо – 98,57% 
Монтафонски мелези – 1.43% ( в гр.Сандански, гр.Мелник, с.Микрево) 
 
ОВЦЕ: 
Благоевградска околия 
Местни, грубовълнести, късоопашати овце. В полския район 60% бели, а в планинския 
60% пигментирани.  
Каракачански овце- на връх Чакалица. 
 
Гоцеделчевска околия 
Местни, дребни,грубовълнести овце. Пигментираните са каракачански тип. 
 
Петричка околия 
Местни, дребни, грубовълнести, късоопашати овце.  
 
Разложка околия 
Местни, дребни, грубовълнести овце –50% пигментирани. В Белица са внесени 
Плевенски черноглави овце и кръстоски. 
 
Санданска околия 
Местни, грубовълнести овце – 60% пигментирани 
 
СВИНЕ: 
Благоевградска околия 
Единични случаи на мелези с Мангалица в с.Логодаж, с.Падеж, гр.Симитли – 1,97% 
Единични случаи на примитивни местни свине  с.Падеж, с.Сушица – 0,48% 
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Гоцеделчевска околия 
Мангалица (в с.Илинден, с.Гайтаниново, с.Гърмен) – 18,81% 
 
Петричка околия 
Мангалица (развъжда се в почти всички селища и особено много в района на с.Скрът, 
с.Долене, с.Коларово) – 53,25% 
 
Разложка околия 
Мангалица (среща се пръсната в почти всички селища на околията) – 6,5% 
Източнобалканска свиня (единични случаи в с.Белица) – 0.69%  
 
Санданска околия 
Мангалица и нейни мелези (с.Игралище, гр.Сандански) – 3,97% 
 
В годините след това изследване в цялата страна започва масов подобрителен процес 
на местните породи чрез кръстосване с високопродуктивни чужди. За Пиринския 
регион отношение има вноса на: говеда от породите Българско кафяво говедо, Кафяво 
алпийско говедо(Монтафон), Симентал и тяхни кръстоски с Местното сиво(искърско) 
говедо; на овце от породите Меринофлайш и кръстоски МериноХ Риломанастирска; на 
свине от породата Българската бяла облагородена, на коне от породите Хафлингер, 
Арденска тежковозна, Унгарски тежковоз.     
 
 
Съвременно състояние на породния състав 
 
При извършените терените проучвания в НП “Пирин” и прилежащите територии бяха 
открити екземпляри от следните местни породи и отродия: 
 
Говедо(Bos taurus):  
Местно сиво говедо 
 
Бивол(Bubalus bubalis):  
Местен бивол 
 
Овца(Ovis musimon f.aries):  
Каракачанска овца 
Местно отродие цакелска овца 
 
Коза(Capra hircus):  
Местна планинска коза 
 
Кон(Equus cabbalus):  
Каракачански кон 
Местен планински кон 
 
Куче(Canis lupus f.familiaris):  
Каракачанско куче 
Барачесто овчарско куче 
Гонче барак 
Трицветно гонче 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Общо в НП ”Пирин” и прилежащите територии  се отглеждат 11 аборигенни породи и 
отродия. От тях 7 са включени в “Червен регистър на автохтонните форми домашни 
животни” Й.Данчев(1994) към “Национална стратегия за опазване на биологичното 
разнообразие”, като 4 са в категорията “Изчезващи форми”, 2 са в категорията 
“Застрашени форми” и 1  е в категорията “Потенциално застрашени форми”. Три от 
общо единадесетте пирински породи и отродия са намерили място и в “World Watch 
List for domestic animal diversity” на FAO (2000), като Местното сиво говедо и 
Каракачанския кон са със рисков статус –“критичен”, а Каракачанската овца – 
“застрашен”.  
 
Освен гореупоменатите местни породи на територията на Пирин - в местностите връх 
Пирин- Бельов чукар, Влахински циркус, Спано поле, Мусомища -връх Голец се 
срещат и говеда с черна роба и бяла ивица по гръбначната линия. Тази окраска е 
характерна за брахицерните говеда, а също така и за вече изчезналия праотец на 
домашното говедо- тура(Bos taurus primigenius). Предполагаме, че този тип се е 
формирал при вътрешно развъждане на така нареченото “Българско кафяво говедо” или 
при кръстосването му с Местното сиво говедо. Самото “Българското кафяво говедо” е 
създадено в началото на XXвек в районите на Югозападна България, където Местното 
сиво говедо е кръстосвано стихийно с екземпляри от швейцарската автохтонна порода 
“Монтафон”. Сред селските стопани тези кръстоски са известни като “монтафонки”. 
При теренните проучвания наблюдавахме, че местните хора не правят особена разлика 
между местните сиви и гореупоменатите черни говеда и наричат тези животни с 
общото име “диви”, “дивурки”, “от дивата порода”. Тези говеда се отглеждат 
целогодишно пасищно, заедно с местни сиви, като сезонно осъществяват височинен 
трансхуманс. Използват се предимно за месо. Този тип говедо се нуждае от 
допълнително проучване, включително и генетични сравнения със Местното сиво 
говедо, Родопското късорого говедо и Кафявото алпийско говедо(Монтафон). 
 
 
    
Съвременно състояние и разпространение на местните породи на 
територията на НП “Пирин” 
 
 
Говедо: 
Местно сиво говедо(син. Сиво искърско говедо) 
Породата е известна още и под името Сиво искърско говедо. В миналото е била най- 
разпространената порода в страната. В Пиринския регион е обхващала средно 90% от 
поголовието. Съществували са няколко обособени типа в зависимост от географските 
райони на страната, които се различавали по телосложение и продуктивност. Ръста при 
холката варирал в зависимост от типа в границите 127 – 112см. Най – добре развити и 
най-продуктивни са били кравите в поречията на реките Искър,Вит, Осъм и Росица. 
Този тип е бил известен като “Искърско говедо”. В планинските райони на Югозападна 
България и в Източните Родопи екземплярите са били по- дребни и слабопродуктивни. 
Цвета на косъма варира от светло сив до тъмно сив, като при биците е по-тъмен. Рогата 
са средно дълги, лировидно извити при кравата и  по-къси и дебели при бика. На шията 
има добре развит гердан, което е типичен породен белег. Породата е развъждана в 
посока за работа, мляко и месо. Средната млечност е 2 600л., а максималната 6 930л. 
Отлично е приспособена към местните природни условия. Устойчива е на болести и 
неблагобриятни условия на отглеждане.  
При нашите теренни проучвания получавахме редица информации  от местни хора за 
сиви говеда от “дивата” или “старата” порода. За съжаление не намерихме нито една  
компактна група типични животни.  Бяха открити отделни екземпляри или малки групи 
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сред свободно пасящи стада от разнотипни, често хибридни говеда. Типични Местни 
сиви говеда – 12 на брой, видяхме да пасат във Влахинския циркус заедно с такива в 
които се виждаше примеса от Българско кафяво говедо, Симентал и дори Черно-
шарено говедо. Животните в стадото са 70 на брой и са от гр.Кресна и махалите на  
село Влахи. 
Представлява интерес и групата от около 60 говеда, които пасят целогодишно в района 
на връх Голец (1551м.) над с. Мусомища извън територията на НП”Пирин”. Тя е 
съставена от черни или тъмнокафяви говеда с бяла ивица по гръбната линия(85%) и 
сиви говеда( 15%). Животните са по едри от тези във Влахински циркус. 
 
 
Бивол:  
Местен бивол  
Счита се, че биволът се е появил по нашите земи с идването на прабългарите. 
Възможно е обаче това да е станало и по рано с преселването на други азиатски 
племена. В началото на ХХ век популацията е наброявала почти 500 000 глави. От 
1962г. местният бивол се кръстосва с индийската порода “Мурра” за повишаване на 
млечността. Местният бивол е черен на цвят с ъс сравнително рядка космена покривка. 
Рогата са дебели и дълги, насочени назад и нагоре, докато при “Мурра” и кръстоските 
са малки и охлювообразно извити назад, нагоре, напред и надолу. Млякото е гъсто, 
много маслено(10% масленост) и с висока хранителност. Препоръчва се като лечебно 
средство при някои труднолечими болести. При теренните проучвания ние открихме 
малка група биволи, пасяща извън границите на парка в ливадите край гр.Банско, които 
фенотипно може да се отнесат към местната порода. Собственика реализира млякото в 
частните ресторанти и туристически обекти.   
  
 
Овца:  
Каракачанска овца 
Това е най-типичния представител на овцете от типа цакел и най-старата аборигенна 
порода у нас и  в  Югоизточна Европа. Според някои специалисти тази овца е 
постглациален реликт. Каракачанската овца е дребна, пъргава,  изключително 
издръжлива и невзискателна към храната , със силно развит стаден инстинкт. Живото 
тегло на овцата е  30-35кг, а на коча 40-45кг. Ръстът варира в границите 57-61см. 
Тялото е дребно, приземисто. Краката са къси, здрави. Опашката е къса и тънка. 
Кочовете са с големи, спираловидно извити рога. Вълната е груба, смесена, 
пигментирана – черна, бозава, кафява и много редко бяла . Руното е отворено с 
косичест строеж и тегло 1,5-2,5кг. Дължина на косиците е 18-35см. Млечността е 45-
60л. В миналото многочислени стада от каракачански овце са отглеждани по нашите 
планини от балканските номади – каракачани и власи. Броят на тези овце в началото на 
ХХ век е бил  между 500 000 и 1 000 000 глави. След принудителното усядане на 
номадите в края на 50те години популацията стремглаво намалява. След 1974г. 
Министерство на земеделието, с цел запазване на местните генетични ресурси създава 
племенни стада от аборигенни породи. Тогава каракачанската овца започва да се 
отглежда в няколко държавни земеделски института. За съжаление процесите след 
1989г. не отминаха и тези стада. Към настоящия момент цялата популация на 
каракачанската овца в страната е около 250 броя. На територията на парков район 
“Синаница” на НП “Пирин” пасе стадо от 50 каракачански овце на проект “Опазване на 
каракачанската овца, кон и куче” на БДОБР – СЕМПЕРВИВА. Освен тази компактна 
група се срещат и единични екземпляри в отделни стада от местни овце в югозападните 
и южните райони на планината.   
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Местно отродие цакелска овца 
В Синанишкия район на парка стадата са съставени от сравнително дребни овце със 
смесена и груба вълна. Белите и ваклите екземпляри доминират с около 90%. 
Пигментираните са бозави, кафяви и сиви. За сравнение през 1954г. Т.Савов, Ст.Тотев 
дават за същия регион, че пигментираните овце са 60%. Тази промяна несъменно се 
дължи на “подобрителните” процеси към вълнодайно направление осъществявани в 
ТКЗС в периода до 1991г. С ликвидацията на държавните стопанства спря и плановото 
кръстосване на местните овце с цигайски и мериносови кръстоски. За десет години 
наблюдаваме постепенно връщане към стария тип на местната овца. Стадата пасат през 
лятото в района на високопланинските пасища от 1500 до 2400м.н.в. През късната 
пролет и ранната есен осъществяват височинен трансхуманс на няколко междинни 
лагера от зимните кошари в Струмската долина до летните планински пасища .Главно 
поради специфичните, сурови условия на отглеждане единичните екземпляри от 
нетипични за района породисти овце не успяват да се пригодят, боледуват по често и 
дори дават по малко продукция от местните. Поради това овцевъдите не ги 
предпочитат. Това от своя страна спомага за запазването в относително чист тип на 
това местно отродие.   
 
 
Коза:  
Местна планинска коза  
 
В миналото козите в България са били в голямо количество. Още древните траки са ги 
притежавали в големи стада. В “Илиада” на древногръцкия поет Омир, се споменава за 
откупа, който дал тракийския владетел Ифидамант за младата си съпруга включващ 
освен други животни и “кози от безбройните си стада по пасбищата”. При 
преброяването от 1910г. броят на козите у нас е 1 464 719 глави. Поради преследването 
от горските власти те непрекъснато намаляват през годините. През 1926г. броят им е 
вече 1 260 598. В средата на 80те години на миналия век броят им спада до 505 567 
глави. В резултат на системната развъдно –подобрителна работа по създаване на 
българска млечна коза, в този период вече преобладават кръстоските със швейцарската 
Саанската порода. Местната коза се запази в чист вид само в отдалечените планински 
селища. Съществуват няколко местни отродия, които се различават предимно по цвета 
на козината и формата и направлението на рогата. По формата на рогата Местната 
планинска коза в Пирин спада към типа “prisca” , но се срещат и екземпляри от типа 
“aegagrus”. Козината е дълга, на цвят варира - сива, кафява, черна, бяла или комбинация 
от тези цветове.  Местните хора използват кожите на нестригани кози и пръчове за 
изработка на традиционните бабугерски костюми.  
При теренните проучвания наблюдавахме местни планински кози в стадата край 
гр.Банско, гр.Разлог, гр.Кресна, с.Влахи. С изключение на козите в две компактни 
групи- с.Влахи и гр.Банско, екземплярите от тази местна порода се отглеждат заедно с 
непородисти и кръстосани кози при което се стига неминуемо до хибридизация. 
 
 
Кон:  
Каракачански кон  
Това е най-типичния представител на местните планински коне. Развъждан е с голям 
консерватизъм и при използване на инцест от номадите каракачани. В миналото всяко 
семейство е притежавало от 10 до 50-100 коня с които е пренасяло цялата си покъщина 
на големи разстояния при сезонните миграции на стадата. Първият изследовател на 
породата А.Петров(1940) пише, че “…при крайно сурови климатични и теренни 
условия, каракачанският кон, с течение на дълги десетилетия, е придобил качества 
каквито никой друг местен кон не притежава.” Конете на номадите скотовъдци са се 
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изхранвали целогодишно пасищно и са пословично невзискателни към условията на 
хранене и отглеждане . Те почти не боледуват. Поради постоянното пасищно полудиво 
отглеждане те са придобили и много добри способности да се отбраняват от нападения 
на вълци и мечки. Каракачанският кон е дребен на ръст (средно 128см.), масивен 
планински кон. Гърдите, гърбът и крупата са широки. Главата е широка и с прав 
профил. Краката са много здрави и масивни, сравнително къси. Окраската е кестенява 
във всички отенъци, сива, алеста или черна. В наши дни каракачанският кон се среща 
изключително рядко и се използва за превоз на дребна дървесина на самар.  
От 2001г. в рамките на природозащитен проект “Опазване на каракачанската овца, кон 
и куче” на БДОБР – СЕМПЕРВИВА в района на с.Влахи е дислоцирано хергеле от 18 
каракачански коне. През лятото конете пасат по алпийските пасища на Синанишки 
циркус и превозват туристи и багаж. 
 
Местен планински кон  
В по-слабо урбанизираните и бедни югозападни и южни райони на планината 
(Синанишки район на НП “Пирин”)местното население използва за товарно и 
впрегатно животно един нисък планински кон. Животните са дребни(ръст около 125-
130см.), с плитък и тесен гръден кош, малка и ювенилна глава, гъста и права грива, 
сухи и здрави крайници. Цвета на окосмяването е разнообразен като преобладава 
кестенявия и сивия, Наблюдаваните от нас екземпляри често показваха признаци на 
недохраненост, което явно се дължи на оскъдната паша по сухите южни склонове на 
Пирин.  
 
Куче:  
Каракачанско куче(син. овчарско куче; чобанско куче; влашко куче)  
Това е една от най-старите породи в Европа. Потомък е на тракийските молосови 
кучета. Развъждано е от наследниците на древните траки - номадите каракачани със 
строга и консервативна селекция, насочена към оптимално качество с минимални 
разходи. Вековното съперничество с вълка и мечката е създало перфектен пазач на 
домашните животни. Поради тези му качества е било, и е предпочитано от всички 
скотовъдци в страната. Каракачанското куче е едро, с височина при холката 63-74см за 
мъжкото и 60-68см за женското. Главата е масивна, с плавен преход от челото към 
муцуната. Ушите са висящи, като по традиция едното е купирано. Козината е дълга(10-
27см.), права и груба. По лицето и предната повърхност на крайниците е къса. 
Окраската е контрастна, двуцветна или трицветна - бяла с тъмни(черни, сиви или рижи) 
петна или тъмна(черна, сива или рижа) с бели петна. 
От средата на 80те години на ХХ век в гр.Банско и гр.Разлог започват да  кръстосват 
породата със Сан Бернар, Нюфаундленд, а по-късно и с Кавказка овчарка и 
Средноазиатска овчарка. Впечатлени от по-едрите и дори огромни представители на 
чуждите породи овчарите решават да уедрят местното куче, очаквайки то да запази 
превъзходния си характер. Кръстоските са по-едри, по-масивни, но с много влошени 
работни качества. За да корегират това овчарите ги чифтосват с чистопородни 
каракачански кучета. В следващите поколения кръстоските са развъждани помежду си. 
Днес в северните граници на парка има единични чистопородни екземпляри, които най-
често са закупени от районите на Гоце Делчев, Доспат, Якоруда и Ихтиман. 
Кръстоските доближаващи се по окраска до каракачанското куче се използват през 
последните няколко години в създаването на нова порода - “Българско овчарско куче”.       
От 1998г. в рамките на “Програма за изследване и опазване на вълка в България” на 
СДП БАЛКАНИ и БДОБР – СЕМПЕРВИВА се предоставят каракачански кучета на 
животновъди в Пирин за намаляване на конфликта между животновъдите и 
хищниците.. Целите на тази дейност са две – опазване на стара местна порода чрез 
повишаване на броя на чистопородните каракачански кучета в района и опазване на 
пиринската популация на световно застрашени видове- вълк(Canis lupus L.,1758) и 
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мечка(Ursus arctos L.,1758 ). 
През 2001г. по природозащитен проект “Опазване на каракачанската овца, кон и куче- 
едни от най-старите породи в Европа” на БДОБР – СЕМПЕРВИВА  в района на с.Влахи 
се отглеждат като разплодни и работни пастирски кучета 6 чистокръвни екземпляра от 
породата. 
При теренните проучвания бяха открити чистопородни екземпляри в гр.Кресна, 
с.Влахи, с.Добринище, с.Корница, с.Брежани, гр.Банско и местностите Спано поле, 
Синаница, Папазчаир.  
 
Барачесто овчарско куче(син. барак) 
Подобно е на Каракачанското куче, но е малко по-ниско от него и с по-олекотена 
костна система. Основен отличителен белег е дългата козина по веждите и по 
муцуната, където образува брада. Освен това краката са обрасли от всички страни с 
еднакви по дължина косми. Окраската е бяла на сиви, по рядко черни или кафяви петна, 
или сива с бели петна. В миналото винаги е било по-рядко срещано от Каракачанското 
куче. С повишаването на обществения интерес и търсенето на кученца от 
Каракачанското куче спадна отглеждането на Барачести кучета от овчарите.  Единични 
екземпляри бяха открити в гр.Кресна, гр.Добринище,  гр.Разлог  
 
Гонче барак 
Средно голямо куче. Дължи името си от тюркското “барак” – космат, рошав, мустакат. 
Притежава характерно окосмяване. Косъмът е средно дълъг, остър и твърд. По лицето 
образува вежди и брада. На цвят е мръсно сиво до ръждиво-кафяво. По ловните си 
качества не отстъпва на прочутото Делиорманско(Лудогорско) гонче. В миналото е 
било разпространено в планините на Южна България, но днес вече е рядко срещано. 
Ние наблюдавахме отделни екземпляри в селата Брезница и Добринище. 
 
Трицветно гонче(син.трицветен палаш) 
Развъждано е у нас от незапомнени времена. Наричано е още и с името “турски палаш”. 
Употребява се за лов на зайци, лисици и диви свине. Упорито гони при тежки 
климатични условия- дъжд, сняг, бури, силен слънчев пек. Трицветното гонче е средно 
на ръст ( височина в холката 45-50см.), здраво  и издръжливо куче. Окраската е кафява, 
с черен плащ по гърба и бели петна по лицето, шията и долната част на краката. 
Главата е заоблена, стопът не е подчертан. Захапката е ножицовидна. Очите са тъмно 
кафяви с живо изражение. Тембъра на гласа му е мек и приятен. 
В миналото е било широко разпространено в страната и особено много в Софийско, 
Плевенско, Русенско, Шуменско и Бургаско. Днес е рядко срещано поради 
неправилната развъдна дейност осъществявана от ловците. В района на Пирин 
срещнахме отделни екземпляри в с.Брежани, с.Сенокос, гр.Кресна. 
 
Свиня: 
Мангалица  
В миналото Мангалицата и нейните кръстоски са били разпространени в Северозападна 
България и Петричкия регион. Тази порода навлиза у нас след Освободителната война 
от 1878г. като е кръстосвана с местни клепоухи примитивни свине. В зависимост от 
произхода си е наричана от местното население “шумадийска свиня”(от източна 
Сърбия) или “струмишка свиня”( от Струмишко в днешна РМакедония). Според 
Т.Савов, Ст.Тотев(1954) тя е била третата по разпространеност порода в страната с 
4,65% от общия брой на свинете. В Пирин е била разпространена в планинските селища 
на Санданска и Разложка околии и е произхождала от петричката популация. 
Мангалицата е мастен тип свиня. Ушите и са клепнали и често закриват очите. Кожата 
е пигментирана и покрита със силно къдрава четина. На цвят четината е черна, 
ръждивокафява или мръсно бяла. Малките прасета се раждат с тъмнокафяви надлъжни 
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ивици. Възрастна свиня достига тегло до 200кг. Българската Мангалица е била по 
плодовита и с по дълго тяло от тази в Унгария, Румъния или Сърбия. При настоящото 
проучване не намерихме екземпляри от тази порода в Пирин, нито информация за 
отглеждането и в страната в близките години. Породата се счита за изчезнала от 
територията на България.    
 
 
Застрашени и изчезващи породи и заплахи влияещи върху популациите им 
 
Местно сиво говедо 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Потенциално застрашена форма”.  
“World Watch List for domestic animal diversity” на FAO (2000) – “Critical”(Критично)  
Според настоящото проучване – “Изчезваща” * 
 
Заплахи: 
Хибридизация  
Отглеждането в полудиво състояние на Местни сиви говеда в смесени стада с други 
породи и кръстоски води до неконтролируема хибридизация 
Конкуренция с други породи 
В последните години научните среди препоръчват на фермерите да отглеждат пасищно 
за месо отделни чужди породи като “Херефорд”. Най-често стопаните купуват 
породист бик и го пускат с кравите на планинското пасище.  Резултата е хибридизация. 
Ниска численост  
Резултат е от неправилната селекция. 
Липса на законова защита  
 
 
Местен бивол 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Изчезваща форма”.  
Според настоящото проучване - “Изчезваща” 
 
Заплахи: 
Ниска численост 
Резултат е на общото намаляване на биволите в страната и на масовото кръстосване с 
породите “Мурра” и “Българска мурра”. Без специални консервационни мерки 
местният бивол ще бъде претопен. 
Хибридизация 
Повсеместно е осъществявано кръстосване с индийската порода “Мурра” за 
повишаване на млечността. Кръстоските наскоро бяха признати за порода под името 
“Българска мурра” и широко се рекламират в специализираната преса и от 
специалистите. Стига се до там, че се изисква от Министерство на земеделието и 
горите да предприеме мерки за опазването на новосъздадената порода, а не на местния 
бивол.  
Липса на законова защита   
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Каракачанска овца 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Застрашена форма”.  
“World Watch List for domestic animal diversity” на FAO (2000) – 
“Endangered”(Застрашено)  
Според настоящото проучване  – “Изчезваща” 
 
Заплахи: 
Непознаване на породата 
При работата на терен установихме ,че често хората нямат ясна визия за екстериора на 
породата. За каракачанска те определяха овца с груба и дълга вълна, без да се взема в 
предвид цвета на вълната, ръста, типа на главата, типа на опашката. В други случаи 
типични каракачански се именуват с общия термин “дивурка” с който местните 
наричат всяка дребна цакелска грубовълнеста или полугрубовълнеста овца. 
Хибридизация 
Поради непознаване на типа и незаинтересованост да се отглежда чистопородно 
Каракачанската овца се хибридизира стихийно с други местни овце и кръстоски. Роля 
тук има и икономическата неизгодност за частния стопанин да отглежда цяло стадо и 
да го поддържа с чистопородна селекция. 
Конкуренция с други породи 
Каракачанската овца като примитивна порода е ниско продуктивна за съвременните 
разбирания на фермерите. Така тя не е конкурентно способна на подобрените породи и 
кръстоските. Това особено важи в предпланинските и равнинни райони. 
Дългогодишният опит на Института по планинско земеделие и животновъдство в 
Троян показва, че разходите по отглеждането на стадо под 250 глави надвишава 
приходите. Без финансово субсидиране такова стадо не може да издържа семейство.  
Ниска численост 
В следствие на гореупоменатите заплахи броя на чистопородно развъжданите животни 
непрекъснато спада. Един опит в обратна посока е създаденото в Пирин стадо по 
проект “Опазване на каракачанската овца, кон и куче- едни от най-старите породи в 
Европа” на БДОБР – СЕМПЕРВИВА. За да се поддържа и развива то трябва се 
осигурява с финансиране от външи източници.  
Липса на законова защита   
 
 
Местно отродие цакелска овца 
 
Рисков статус: 
Според настоящото проучване – “Потенциално застрашена” 
 
Заплахи: 
Непознаване на отродието 
До момента това местно отродие не е било обект на изследване, като изключим 
кратките бележки на Т.Савов и Ст.Тотев(1954) и нашите наблюдения. Фактически то е 
непознато в научните среди с всички негативи произтичащи от това. 
Конкуренция с други породи 
За момента при екстензивния начин на овцевъдство в суровата природа на Пирин това 
отродие няма особена конкуренция от страна на високопродуктивни породи. Но при 
една интензификация и промяна на изискванията за продуктивност вероятно ще бъде 
използвано като подложка за внедряването в района на някоя високоселекционирана 
порода.   
Липса на законова защита   
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Местна планинска коза 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Застрашена форма”.  
Според настоящото проучване – “Застрашена”  
 
Заплахи: 
Непознаване на породата и хибридизация 
С малки изключения на хобистично настроени животновъди, породата е неизвестна за 
местните хора и се развъжда заедно с другите непородни и хибридни кози. Липсват и 
мерки от страна на специалисти и държавни институции за проучване и опазване на 
местните породи и отродия кози.  
Негативно отношение на Горските служби 
Ограниченията наложени от горските служби и парковата управа за паша на кози в НП 
“Пирин” рефлектира директно върху популацията на Местната планинска коза. Тя е 
отделена от естествения и хабитат- високопланинските пасища. Стари пастири 
разказват, че в миналото е била отглеждана в алпийската зона в компактни стада или в 
смесени стада с местни овце.  
Липса на законова защита   
 
 
Каракачански кон 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Изчезваща форма”.  
“World Watch List for domestic animal diversity” на FAO (2000) –“Critical”(Критично)   
Според настоящото проучване – “Изчезваща”  
 
Заплахи: 
Ниска численост 
Според предварителни данни от извършванния от “БДОБР СЕМПЕРВИВА” census , 
породата в цялата страна наброява около 60 екземпляра разпръснати на няколко групи 
с високо ниво на инбридинг.  
Непознаване на породата 
За много хора това е просто кон като всеки друг, но по дребен и издръжлив. За други 
пък всеки по нисък кон с дълга грива и опашка е каракачански. Поради непознаването 
на породните характеристики на каракачанския кон се извършва неволна и стихийна 
хибридизация с други подобни коне. 
Конкуренция с други породи и хибридизация 
Стратегията за подобряване на местните породи не отмина и каракачанския кон. През 
60-те и 70-те години на ХХ век. са правени опити за подобрение с породите Хуцул и 
Кабардински кон. По късно със същата цел в гр.Разлог се създава група коне от 
австрийската порода Хафлингер. Сред местното население е широко разпространен и 
един едър тип товарен кон произлязъл от кръстосването на местни планински коне с 
екземпляри от породите Арденски и Унгарски тежковоз. За подобряване 
издръжливостта им този тип коне се кръстосват стихийно с каракачански. 
Неконтролиран износ за месо 
След 1990г. започна да се развива бизнес с износ на коне за месо. Най-често страната 
получател е Италия, а предпочитаните коне са свободно пасящите по планините 
аборигени. Според очевидци по този начин са изнесени няколко стотин  каракачански 
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коне. Това е количество, което многократно надвишава наличната популация на 
породата. 
Негативно отношение на земеделците 
Традициония начин на отглеждане на породата, при който голяма група коне живеят 
свободно на пасището създава напрежение със земеделците в ниските части на 
планината. Навлизането в частни ниви или ливади, утъпкването им, а понякога дори и 
минаването наблизо води до негативно отношение към групата коне. Използването на 
алпийските пасища през топлата част от годината елиминира възможността за такива 
конфликти.  
Липса на законова защита   
 
 
Местен планински кон  
 
Рисков  статус: 
Според настоящото проучване – “Застрашена”  
 
Заплахи: 
Непознаване на отродието 
До момента това отродие не е било обект на изследване. Местните хора нямат 
специално отношение към него.   
Хибридизация 
Като резултат на непознаването на отрдието то се кръстосва стихийно с внесени от 
други райони непородни или полукръвни коне. 
Липса на законова защита   
 
 
Каракачанско куче 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Изчезваща форма”.  
Според настоящото проучване – “Застрашена”  
 
Заплахи: 
Хибридизация  
Преди 15-20 години започват опитите на овчарите в Банско и Разлог за “подобряване” 
на породата чрез хибридизиране със Сан Бернар и Нюфаундленд. Резултатите не 
отговарят на очакванията и през 90те години става актуално уедряването на 
Каракачанското куче с породите Кавказка овчарка и Средноазиатска овчарка. 
Интересно е, че всеки овчар държи  да експериментира  сам, като се надява при него да 
се получи добър резултат. Вероятно на това се дължи повсеместния характер на тази 
антиселекция. 
Непознаване на породата  
Популярноста на името Каракачанско куче и липсата при повечето хора на ясна 
представа за типа на породата доведе до там ,че всяко едро, шарено куче се счита за 
каракачанско. В последните години това води до несъзнателна хибридация.  
Липса на законова защита   
 
 
Барачесто овчарско куче 
 
Рисков статус: 
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Според настоящото проучване – “Изчезваща”  
 
Заплахи: 
Непознаване на породата 
До сега тази местна порода не е била обект на специализирано изследване и 
незаслужено е пренебрегвана, оставайки в сянката на прочутото Каракачанско куче.  
Ниска численост 
Засилването на обществения интерес към Каракачанското куче през последните години 
доведе автоматично до игнориране на неговия и без това рядък сродник.  
Конкуренция с други породи и хибридизация 
Работните характеристики на Барачестото овчарско куче и Каракачанското куче са 
сходни, но овчарите предпочитат да използват второто. Поради тази причина, а и 
поради ниската  си численост  често е обект на хибридизиране.   
Липса на законова защита   
 
 
Гонче барак 
 
Рисков статус: 
“Червен регистър на автохтонните форми домашни животни” Й.Данчев(1994) -  
“Изчезваща форма”.  
Според настоящото проучване – “Изчезваща”  
 
Заплахи: 
Хибридизация 
Ловците се интересуват изключително от работните качества и често съзнателно правят 
кръстоски между отлично работещи екземпляри от различни местни породи гончета, а 
дори и с каракачански и безпородни кучета. Резултат е намаляване на чистопородната 
популация. 
Ниска численост 
Поради незаинтересуваността на ловците да отглеждат и развъждат чистопородни 
кучета породата е изключително малобройна. 
Липса на законова защита   
 
 
Трицветно гонче 
 
Рисков статус: 
Според настоящото проучване – “Застрашена”  
 
Заплахи: 
Хибридизация 
Ловците се интересуват изключително от работните качества и често съзнателно правят 
кръстоски, между отлично работещи екземпляри от различни местни породи гончета.  
В случая най- често Трицветното гонче се кръстосва с Лудогорското. 
Ниска численост 
Поради незинтересоваността на ловците да отглеждат и развъждат чистопородни 
кучета породата е силно намаляла. 
Липса на законова защита   
 
 
Общ отрицателен фактор за всички местни породи е липсата на нормативна уредба, 
чрез която те да придобиват природозащитен статус и законова защита от страна на 
Държавата. За съжаление при изработването на наскоро приетият “Закон за 
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биологичното разнообразие” темата за агробиоразнообразието от местните породи и 
сортове беше игнорирана. В същото време в закона съществуват отделни раздели 
касаещи   опазването на птиците или на вековни и забележителни дървета. Това явно 
афишира, че у нас все още под биоразнообразие се разбира единствено разнообразието 
от диви видове. До момента няколкото проекта, които работят за опазване на местни 
породи се изпълняват от неправителствени организации и се финансират от чужди 
фондации. И при най добро желание тези проекти не могат да обхванат цялото 
богатство от стари местни породи. Липсата на нормативна уредба по проблема от своя 
страна поставя под въпрос бъдещето на опазваните породи след приключване на тези 
проекти.  
За да има трайно решение на проблема, препоръчваме група от експерти и организации 
работещи с редки местни породи и сортове растения да изработи текстове за промяна 
на “Закона за биологичното разнообразие”.  
Още по-добро решение е експертната група да изработи и предложи на политическите 
сили в Народното събрание проект на самостоятелен “Закон за опазване на старите 
местни породи животни и сортове растения”. За съжаление до момента държавните 
институции демонстрират активна незаинтересованост към официалната защита на 
старите български местни породи животни и сортове растения. Различно отношение 
имат други държави от региона като Хърватска и Турция. Там стари местни породи се 
обявявени за национално културно историческо и природно богатство. 
Втори общ отрицателен фактор за местните породи е, че тяхното отглеждане носи по-
ниски приходи в сравнение с неместни породи и хибриди, които са плод на интензивна 
селекция. При някои от местните породи отглеждането дори е нерентабилно. За да 
съществуват и в бъдеще жизнени популации от тях, трябва да се подпомагат 
скотовъдците, които са се решили на риска  да ги отглеждат.  
 
В заключение можем да констатираме, че от 11 местни породи отглеждани към 
момента в НП”Пирин” и съседните територии, 6 са “Изчезващи”, 4 “Застрашени” и 1 
“Потенциално застрашена”. 
 
*-Разделихме породите в  четири категории според събраните от нас данни за 
статуса на всяка от тях на територията на НП “Пирин”. Според данните с които 
разполагаме статуса на тези породи е почти идентичен и на територията на 
страната. Използвахме категоризацията на  “Червен регистър на автохтонните 
форми домашни животни” Й.Данчев(1994) за рисково състояние на порода – 
“Изчезнала”, “Изчезваща”, “Застрашена”, “Потенциално застрашена” . 
 
 
Дългосрочни цели, ограничения и заплахи 
 
Главни цели 
• Опазване in situ на изчезващи и застрашени местни породи Територията на която е 
формирана дадена местна порода е най-доброто място за нейното опазване  в 
автентичния й тип и качества. Поставена в непривична за нея среда тя залинява или за 
да оцелее се променя.  Това се наблюдава и при диви видове поставени в непривична за 
тях среда каквато е зоопарка. Намалена жизненост, изнежненост и белези на 
одомашняване са били констатирани от учените при поколенията на вълци и коне на 
Прежевалски от зоопарковата популация. Местните породи са далеч по пластични от 
дивите животни и по-бързо биха загубили ценни качества като издръжливост на 
преходи или резистентност на болести. Територията на НП “Пирин” успешно може да 
се използва като своеобразен резерват за местни планински породи домашни животни. 
• Опазване на пасищни екосистеми с местни породи овце, говеда и коне  
Съхраняване на пасищните екосистеми в миналото е зависело от стадата домашни 
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животни.  Това са били многочислени екземпляри от местни породи, които по най-
добрия начин са успявали да усвояват грубите и ниски като хранителност ресурси на 
естествените пасища. Освен това са разрохквали почвата с копитата си и  наторявали 
растенията с екскрементите си. Оптимални популации от местни породи  овце, коне и 
говеда ще предотвратят промяната на растителния състав на пасищата в НП “Пирин". 
Това от своя страна ще доведе до опазване по естествен начин на биоразнообразието по 
цялата хранителна верига.   
 
Второстепенни цели 
• Развитие на алтернативен, познавателен  туризъм използващ  местни породи 

като атракция 
У нас все още не е използван потенциала на старите местни породи като обект на 
наблюдение. За чужди и наши туристи ще бъде истинско изживяване да се потопят в 
атмосферата на едно отдавна отминало време. Атрактивни като екстериор, поведение 
или история местни породи, отглеждани по традиционен начин, край възстановени или 
реконструирани в автентичен стил стопански постройки(кошари, мандри), ще 
представляват безусловен интерес за посетителите на парка. Туристите ще имат 
възможност непосредствено да наблюдават преработката на животински суровини и ще 
могат на място да си закупят типични за района хранителни произведения. Това е 
възможност за повишаване доходите на животновъдите и ще подпомогне опазването на 
съответните породи.   
 
• Развитие на конен туризъм използващ  местната порода каракачански кон 
Конният туризъм не е нещо ново за планинските райони на страната.  В конкретния 
случай ние предлагаме той да се извършва с животни от стара местна и изчезваща 
порода каквато е каракачанският кон. Наистина е по-логично чуждите(а също и 
местните) туристи да наблюдават дивата красота на Пирин  върху гърба на автентичен 
местен планински кон. Това ще допринесе за пълното потапяне на туриста в девствения 
свят на тази българска планина. От друга страна така ще се подпомогне опазването и 
популяризирането на тази местна порода. По своите родни места туристите имат 
възможности да яздят всякакви модерни коне, така че присъствието на такива  в Пирин 
е най малкото проява на лош вкус. Нетипични за планината коне не е подходящо да се 
използват и поради съображения за сигурност. На тях им липсва както подходяща 
физика така и психически качества за преодоляване на планински терени. 
• Развитие на научни и образователни дейности 
Отглеждането на местните породи по традиционен начин, в тяхната  естествена среда 
дава много добри възможности за развитие на научни дейности и експерименти. По 
този начин ще бъдат попълнени знанията ни за тяхната генетика, поведение, 
продуктивност.   
От наблюденията ни на терен се убедихме, че местното население се нуждае от по 
добра информираност  и образование по отношение на старите местни породи и 
тяхното опазване. Хората трябва да осъзнаят, че тези породи са ценни преди всичко 
като част от българското природно и културно-историческо наследство.  
 
Ограничения и заплахи 
• Епизотии  
В последните няколко години по западната държавна граница периодично се развиват 

огнища на “син език” и “антракс”. Огнищата на заразните болести не са особено 
отдалечени от територията на парка и представляват потенциална и реална 
опасност за застрашените и изчезващи породи отглеждани там. Според нас 
влиянието на епизотиите може да е значително и да се разпространи повсеместно 
ако ветеринарен контрол не е на ниво.  

• Затваряне на пасища 
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 За сега влиянието на този процес върху малките популации на местните породи е 
слабо, тъй като все още пасищата не са използвани в пълният им капацитет. 

• Неправилна селекция 
 Ниската развъдна култура и непознаването на местните породи от голяма част от 

населението води повсеместно до стихийна хибридизация без определени цели. 
Това в значителна степен затруднява ефективното опазване на породите. Не трябва 
да се подминава и липсата на интерес у стопаните съзнателно  и  активно да 
извършват чистопородно развъждане. 

• Неподходящо отглеждане 
Непознаването на изискванията на породите към условията на отглеждане и хранене 

води както до лоша продуктивност така и до загуби на ценни екземпляри. За 
съжаление през последните години се наблюдава все по често получаването на 
сходни разултати вследствие на  обедняването на стопаните. 

• Внасяне на чужди, нетипични за района породи 
Примамени от вестникарски реклами, слухове или съвети на колеги някои скотовъдци 

решават да подобрят качествата на своите животни като закупят разплодник от 
модна или препоръчвана порода. Често не се вземат впредвид специфичните 
природни условия в които е създадена подобрителката. Поставена в коренно 
различни условия тя губи в значителна степен ценните си качества и често се 
изравнява по продуктивност с местната порода.  Все още много хора считат, че с 
хибридизация бързо ще вдигнат продукцията от животните и избягват по бавния, 
но сигурен път на чистопородната селекция.  

• Загуби при отглеждането 
      Скотовъдството в цялата страна бележи голям спад през последните 10 години. 
Печалбите на производителите са минимални и несигурни в манипулирания от 
прекупвачи пазар. Това не ги стимулира да увеличават броя на животните си. От друга 
страна почти винаги стопаните нямат свободни средства за да закупят голям брой 
животни. Вземането на банков кредит е много рисковано при тези пазарни условия.  
При отглеждане само на местни породи собствениците най-често търпят загуби.  За да 
имат икономическа изгода те трябва да притежават големи стада. Сравнявайки дохода 
който се получава от една високоселекционирана порода с този от местна  ще видим, че 
понякога разликата се измерва в пъти и не е в полза на втората.. За това допринася в 
най-голяма степен липсата на диференциация в цените на продуктите. Силата на 
местните породи е в високото качество на млякото, месото и кожата. За съжаление 
пазара игнорира по-високото качество на продуктите за сметка на количеството. 
Видима е нуждата от административна регулация на пазара. 
 
 
 
Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на 
дейностите 
 
Като територия с ограничено антрипогенно влияние и с висока консервационна 
значимост НП”Пирин” е идеално място за опазване in situ на местни планински породи 
домашни животни. Предлагаме в плана за управление да залегнат следните норми, 
условия и препоръки: 
• Препоръчваме опазването на редки и застрашени местни породи да се концентрира 

в парковите райони “Синаница” и “Каменица”. Това са районите от НП “Пирин” с 
най-голям капацитет на пасищата. Освен това пасищата са отдалечени 
пространствено или чрез естествени прегради от териториите със строг режим на 
защита – резерватите “Юлен” и “Баюви дупки-Джинджирица”. 

• Предлагаме с плана за управление да се въведе режим за ползване на пасищата при 
който да не се събират( или да се намалят драстично) такси за паша за животни от 
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изчезващи и застрашени местни породи. Едновременно с това, ако е нужно да се 
компенсират приходите на парка от това перо, може да се завиши размера на 
таксата за другите животни. Така НП “Пирин” директно ще стимулира 
животновъдите да отглеждат именно местни породи, а не хибриди или неместни.  

• Предлагаме парка да въведе субсидии( или директни плащания) за племенни 
животни от изчезващи местни породи. Тук е нужно да се уточни, че субсидията 
трябва да е насочена към собственици, които извършват чистопородно развъждане 
на съответната порода. А това е невъзможно да се осъществи при наличието на 
единични екземпляри в стадото и липса на контрол върху развъждането. Наличието 
на такива субсидии или директно подпомагане на местни породи ще има и ефекта 
на своеобразна компенсация за рестриктивните мерки които парка налага на 
местните хора. 

• Препоръчваме да се проучи и приложи в НП”Пирин” опита на чужди паркове в 
опазване на местни породи. 

 Един от отличниците е унгарският национален парк “Хортобаги”. В тази защитена 
територия се опазват популации на редките породи Унгарското степно говедо, 
Унгарския бивол, овце  Рачка, коне Нониус, свине Мангалица. Парка е собственик 
на стада, осъществява селекция и реализира печалби от продажбата на екологично 
чиста/органична продукция. Провежда семинари за органично земеделие и 
скотовъдство, както и годишни изложби на местни породи.От друга страна стадата 
от местни животни и традиционните стопански постройки са туристическа 
атракция и представят автентичния бит на унгарската пуста. Осъществява се 
поддържане на пасищните екосистеми с цялото богатство от видове растения и 
животни. Важна особеност е, че в “Хортобаги” земята, стадата животни, сградите и 
всичко останало са държавна собственост и се управляват от  100% държавна  
компания.  

Френският национален парк “Севен” е влязъл в ролята на посредник между селските 
стопани производители на месо от местни говеда и крайните клиенти. Месото се 
предлага от парка със специален лейбъл и  е с 50% по скъпо от нормалното. Парка 
подкрепя производството на месо като осигурява субсидии за първоначално 
закупуване на животни и отглеждането им до разплодна възраст.   

Ако се върнем на наша територия ще видим, че съществува непрекъснат процес на 
затваряне на пасищата в Пирин с всички негативи върху биоразнообразието. Една 
бъдеща реинтродукция или опазване на хищни бозайници, хищни или лешоядови 
птици зависи и от наличието на достатъчно свободно пасящи домашни копитни 
животни. Ако в НП “Пирин” се постигне оптимално натоварване на алпийските 
пасища за сметка на увеличено поголовие на местните породи това ще е троен 
успех. Едновременно ще се осъществи опазване на местни породи, управление и 
поддържане на пасища и създаване на потенциална хранителна база за 
реинтродукция на  хищни  и лешоядови птици. 

• Препоръчваме парка да се включи  активно в маркетинга на традиционни продукти 
от местни породи. Така ще подкрепи директно опазването на породите и старите 
занаяти. Създаване на лейбъл(и) или търговска(и) марка(и) за продукти от местни 
породи е важна стъпка в този процес като директния резултат който се търси е 
повишаване на цените им. 

• Предлагаме НП “Пирин” да подкрепи създаването на една или няколко 
демонстрационни ферми за местни породи с музейни експозиции посветени на 
историята на местното скотовъдство. Тези обекти ще се посещават от  туристи, 
учащи и изследователи, и ще служат като информационни центрове по 
екологично/биологично земеделие и скотовъдство. От 2001г. в с.Влахи се изгражда  
първия подобен център в рамките на проект на БДОБР СЕМПЕРВИВА финансиран 
от чужди донори. Партньорството между изграждащата го НПО и НП “Пирин” ще е 
от полза за опазването и рекламата на местните породи. 

• Двете местни породи гончета поради своето работно предназначение е 
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неподходящо да се опазват на територията на парка. От друга страна те са със 
статус на изчезваща и застрашена породи. Предлагаме компромисен вариант при 
който НП “Пирин” да препоръчва на ловците в района  използването на тези местни 
породи в разрешените за лов съседни на парка територии, извън буферната зона. 

• Предлагаме с експериментални цели да се разреши пашата на  1 смесено стадо овце 
и кози(до 10%от стадото) в зоната на алпийските пасища с цел мониторинг на 
изпасването и реконструкция на пасище. Резултатите ще покажат дали е възможно 
възвръщането на още една традиционна скотовъдна практика, а именно смесените 
стада от местни породи. 

 
 
Определяне на приоритети, програми, проекти и оперативни 
задачи 
 
Определяне на приоритетите 
Критериите за подбор на приоритетните проекти и задачи за следващите 10 години  да 
са: 
• опазване на местни породи в планинските пасища в парковите райони “Синаница” 

и “Каменица”. 
• опазване и подържане  на следните изчезващи и застрашени местни породи: 

Местно сиво говедо, Каракачанска овца, Каракачански кон, Каракачанско куче, 
Барачесто овчарско куче. 

• Поддържане на високопланински пасища с помощта на изчезващи и застрашени 
местни породи. 

• Развитие на алтернативен(еко, познавателен, селски, аграрен) туризъм, използващ 
качествата и историята на местните породи и традиционните начини на 
отглеждането им  като атракция. 

• Научни изследвания за попълване на празноти в познанията по морфология, 
генетика, продуктивност на изчезващи и застрашени местни породи.  

 
Програми 
Предлагаме по отношение на застрашените и изчезващи местни породи домашни 
животни в плана за управление на НП “Пирин” да залегнат следните програми:  
• Опазване на изчезващи и защитени стари местни породи. 
• Съживяване на височинния трансхуманс чрез местни породи. 
• Поддържане и реконструкция на пасищни екосистеми чрез местни породи. 
• Намаляване на конфликта между скотовъдците и хищниците чрез използване на 

местните породи Каракачанско куче и Барачесто овчарско куче. 
• Развитие на еко и селски туризъм използващ атрактивни стари местни породи 
• Научни изследвания и мониторинг на популациите от стари местни породи. 
• Реинтродукция на Родопско късорого говедо. 
• Образователна програма и информационна кампания запознаваща местните хора с 

изчезващите и застрашени  породи, качествата им  и нуждата от тяхната защита. 
 
Проекти 
Към момента, на територията на НП “Пирин” действат следните проекти за опазване на 
местни породи, които кореспондират с определените по горе приоритети и програми. 
• “Опазване на каракачанската овца, кон и куче - едни от най-старите породи в 

Европа” 1 етап 2001-2003г. 
Изпълнител:“Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - 
СЕМПЕРВИВА” 
Донор: SAVE foundation 
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• “Опазване на каракачанската овца, кон и куче за съживяване на трансхуманса в 

България” от 2002г. 
Изпълнител:“Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - 
СЕМПЕРВИВА” 
Донор: Frankfurt Zoological Society 
 
• “Намаляване на конфликта между едрите хищници и човека чрез възвръщане на 

традиционен метод за защита на домашните животни” 2002г. 
Изпълнител:“Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - 
СЕМПЕРВИВА” 
Донор: International Bear Fondation 
 
 
План за мониторинг на местни породи  на територията на НП 
Пирин” 
 
При настоящото проучване, се сблъскахме с липсата на изчерпателна информация в 
литературните източници за местните породи от района на Пирин. Не успяхме да 
открием нито едно специално изследване за местната одомашнена фауна. Малко 
изключение е издаденият през 1954г. труд на Т.Савов и Ст.Тотев “Породно 
разпределение на говедата, овцете и свинете в България”. В него съществува 
информация за разпространението на някои от местните породи и отродия преди почти 
половин век, но липсва подробна информация за екстериора, продуктивността и 
генетиката им. По-подробни данни открихме в материали посветени на отделни местни 
породи, но и тук информацията е предимно от периода 1930-1967г.. Породата като жив 
организъм, под влияние на природни и антропогенни фактори търпи известни промени 
във времето и е нормално типа, работните качества и продуктивността  на 
съвременните екземпляри да не е абсолютно идентични с описаните от преди 50 
години. Съществуват също местни породи и отродия за които информацията бе 
минимална, фрагментарна или липсваше. При извършеното от нас проучване бе 
получена моментна картина за състоянието на местните породи. Поради късите срокове 
не бе възможно да се съберат абсолютно точни и подробни данни за всяка от тях. За да 
се подпомогнат бъдещите действия по опазване на изчезващи и застрашени автохтонни 
породи в Пирин предлагаме да се осъществят дългосрочни мониторингови програми с 
цел установяване на реалното състояние на популациите им.  
Мониторинга на популациите от местни породи предлагаме да се осъществи по 
следният начин. Като начало е нужно, всяка година при получаване на позволителните 
за паша, да се изисква от собствениците породния състав на стадата с 
идентификационните номера на животните от местни породи( по родословния регистър 
на породата).  Тъй като данните ще зависят само от желанието и преценката на 
собственика, те трябва се проверят на място през лятото от паркови служители и 
специалисти по местни породи.По преценка на специалистите, животните от местни 
породи трябва да се маркират (ако вече не са маркирани) и да се запишат в регистъра на 
съответната порода. Ако липсва организация, която да поддържа 
породния/родословния регистър на дадена порода предлагаме до създаването на такава 
това да се извършва от управлението на парка или от НПО работещо с местни породи в 
НП ‘Пирин”. Отделно препоръчваме парка да направи свой регистър на стадата от 
местни породи пасящи в неговите граници. Всяка година тези регистри ще се обновяват 
с актуализираните данни от извършения мониторинг. Това ще позволи да се 
предприемат адекватни действия за защита на всяка една порода. От друга страна ще 
може точно да се прецизират собствениците, които ще получават привилегии и 
субсидии за притежание на регистрирани екземпляри от местни породи. 
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При свободно/полудиво пасящи породи коне и говеда предлагаме  да се проследява 
денонощната им и сезонна активност, взаимоотношенията им с едрите хищници, 
изпасването на пасищата в обитаваната от тях територия. Тук препоръчваме да се 
използва метода на радиотелеметрията( особено за конете). Резултатите  ще покажат 
доколко е възможно в бъдеще в парка да живее група напълно свободно живеещи 
каракачански коне. В западноевропейските страни вече се правят успешни опити за 
управление на пасищни екосистеми с примитивни породи като заместители на 
изчезналите през историческо време диви видове Тарпан(Equus caballus gmelini) и 
Тур(Bos taurus primigenius). 
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Лов на територията на НП “Пирин” 
 

На територията на НП “Пирин” обитават и създават поколение 17 бозайници и птици обект на 
лов съгласно приложението на чл. 5 ал. 2 т. 1 и ал.5 от Закона за лова и опазване на дивеча. Въпреки, че 
ловът на територията на НП е забранен от десетилетия запасите на основните видове дивеч не са се 
увеличили. Причините за това ще бъдат изтъкнати по-долу. 

 
 

Брой и динамика на популациите на дивеча за последните 10 години 
 

Численост по години Вид 
1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 м,ж  м,ж  м,ж  м,ж     м,ж  м,ж  м,ж  
общо общо общо общо    общо общо общо 

1.Благороден 
елен 
  Cervus elaphus 

9,7 
16 

5,4 
 9 

3,2 
 5 

4,3 
  7 

   3,4 
 7 

3,5 
 8 

4,6 
 10 

2. Сърна 
 Capreolus 
capreolus 

184,211 
   395 

153,194 
   347 

101,135
236 

73,93 
 166 

   63,138 
  201 

70,148 
218 

96,180
266 

3. Дива коза 
Rupicapra 
rupicapra 

292 302 260 235 223 182 180 222 274  277 
(157) 

4.Дива свиня 
Sus scrofa 

240 222 96 84    121 176 208 

5. Мечка 
Ursus arctos 

44,46 
 90 

48,46 
 94 

28,29 
 57 

29,25 
 54 

59 56 58 22,37 
 59 

22,36 
 58 

19,36 
  55 

6. Вълк 
Canis lupus 

   47    25 32 47 

7. Глухар 
Tetrao urogalus 

220 175 156 135    128 122 158 

 
За 1996, 1997, 1998 и 1999 липсват данни за таксацията на дивеча в ДЛ, освен в бившето ГС Места и ГС 
Сандански, които не дават пълна представа за числеността на видовете, а за ГС Разлог са обощени за 
двата национални парка – НП “Рила” и НП “Пирин”. 
 
 
 Ловните бозайници и птици са обект на вниманието на ловците и бракониерите, поради което 
това са видове, сред които най - силно се чувства антропогенното въздействие върху популациите им. 
 Голямо консервационно значение защитената територия би трябвало да оказва върху три 
животински вида. Това са дивата коза, глухарът и мечката. На първите два субпопулациите изцяло 
попадат в границите на националния парк.  
 От събраните данни за таксацията на дивеча, по литературни данни, лични наблюдения на бивши 
служители на парка могат да се направят следните изводи по видове: 

Дива коза 
Фосилни останки от този вид са открити през младия плеистоцен (Couturier 1938, Knaus 1960). 

Нейните стада се разхождали свободно в Пирин и Родопите по времето на траките (Ксенофонт). След 
войните в началото на миналия век нейната численост бързо намалява, поради увеличилото се оръжие 
във върналите се войници от фронта (Христович 1931) и стига почти на изчезване по сведение на 
ловните дружества за Пирин (Кацаров 1934).  

По-късно (1978 г.) ксн инж. Ангел Тюфекчиев в дисертацията си “Проучвания върху дивата коза 
в района на Пирин планина” използва данни от таксацията на ГСК Благоевград за дивата коза от 8 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

горски стопанства за периода 1966 до 1976 г. включително. От тях се вижда, че запасите се изменят 
скокообразно. За 1969 г. числеността е 794 бр., след което пада на 315 бр. за 1970 г., а за 1971 г. стига 
237 бр. Според автора тези резултати се дължат на “сериозни слабости при таксирането базиращо се на 
данни от пастири, туристи, домакини на хижи и окомерни преценки. Освен това движението на стада в 
граничните зони между отделни стопанства предизвикват дублиране на отчитането ...”. От проучванията 
на Тюфекчиев за годините 1971, 1975 и 1976 броят на дивите кози е съответно 217, 235 и 255. 

През октомври 1991 година инж. Р. Колчагов прави пълно преброяване от връх Пирин до 
Тодорова поляна, като броят на видяните животни е 316. По онова време не са били редки случаите да се 
наблюдават стада с над 30 животни. Съотношението мъжки към женски е било 1:2.  

Таксационните данни от 1992 г. включително са сравнително точни и показват постоянен спад 
на числеността й до 1999 г. Най-прецизни са данните за 1998г. получени от участието на над 40 човека в 
преброяването за един ден, предварително инструктирани за методиката и организацията на 
мероприятието. Следват години на покачване на числеността, което се дължи на горепосочените грешки 
при извършване на таксацията. Както и за 2002г. официално се дават 277 бр., а след преброяването през 
юни се оказва, че са 157.  

Като основни фактори постоянно действащи за намаляване на този вид са на първо място – 
бракониерството. През 90-те години и в днешно време се увеличава броят на нарезното оръжие у 
ловците и техният брой като цяло. Успоредно натова се покачва числеността на вълка, срещат се 
скитащи кучета около хижите, а тези които придружават стадата домашни животни във 
високопланинските пасища са без спъвачки.  Сравнително малки са загубите от лавини и болести. 
Според инж. Ал. Обретенов 1993г. числеността им може да достигне до 600 броя без да нанася повреди 
на горната граница на гората при струпванията й през зимата. 

Мечка 
Досега не са правени научни изследвания за Пиринската субпопулация на кафявата мечка. 

Данните за нея се получават от служители на НП, ДЛ, случайни срещи с туристи, берачи на гъби и 
горски плодове, риболовци, потърпевши пастири и пчелари. 

От средата на ноември най-късно до средата на април всички мечки в Северен Пирин са на 
територията на НП. След излизане от бърлогите, където са прекарали зимата, те се устремяват към по-
ниските части на планината. Там вече е започнала вегетацията на растителността и намират по-обилна 
храна. През лятото животните слизат нощем до засети ниви най-вече с овес, озрели сливи и диви круши, 
а рано сутрин се изтеглят към по-високите прохладни и спокойни места предимно в границите на парка. 
Засега няма случаи на нападения на мечки върху хората. Много редки са случаите за нападение над 
домашни животни, но почти винаги отиват да се хранят на умрели кон, теле, крава или овца по различни 
причини на територията на парка. През лятото белят кората на бялата мура в основата за да се хранят. С 
това не нанасят щети на гората, тъй като изсъхват само единични дървета. Няма данни да посещават 
кошове за боклук с хранителни остатъци около хижите, както и данни за подхранване. През есента се 
задържат в гори с жълъд до средата на ноември.  

По мечка се стреля на територията на парка, в случай че излезе на ловец отишъл да 
бракониерства на сърна или дива свиня. Другият случай е когато пастир се обади на ловец да я причака 
на умряло животно. Независимо, че е защитен вид числеността й от 1992 г. до сега не се е увеличила, 
както се вижда от таблицата. Резкият спад от 94 на 57 броя съответно за 1993 и 1994 г. се дължи на 
завишените резултати преди това в ПР “Каменица”, след което числеността й се задържа около 60 броя 
до 2002г.  

Благороден елен 
Въпреки, че намира спокойствие в НП, този вид се среща рядко. Хранителната база на 

територията на парка не позволява да се увеличи числеността му. Най-често срещан е в буковите гори в 
ПР “Баюви дупки”. През лятото отделни екземпляри са виждани в горната граница на гората в 
резерватите “Юлен” и “Баюви дупки-Джинджирица”. През май 1993г. от паркови служители е намерена 
останала козина и част от копито на пътя за м. Малка Джинджирица от два елена на растояние около 50 
м един от друг, изядени от вълци.  

Основни лимитиращи фактори за увеличаване на броя му са недостатъчната естествена 
хранителна база, бракониерството и нарастналата численост на вълка. 
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Сърна   
Тя се среща повсеместно без алпийската зона. Числеността й е намаляла почти двойно в 

сравнение с 1992г. Основен обект на бракониерство откъм ПР “Баюви дупки”, “Вихрен” и “Безбог”, по-
рядко в ПР “Каменица”-около х.Пирин предимно октомври и ноември. Предпочитани и традиционни 
методи на бракониерство са ловът с гончета и чрез причакване по дърветата. През изминалите 10 години 
са намирани десетки изядени от вълци особено през зимата и пролетта. Пресен случай от тази година са 
трите броя в началото на местността Кальов борикач през месец април.  

Дива свиня   
  Среща се целогодишно в защитената територия. Числеността й през годината започва да се 
увеличава през април – май, поради придвижване от съседните извънпаркови територии към горната 
граница на гората и клека. Там избягва летните горещини, намира спокойствие и подходящи условия за 
отглеждане на малките си. Като пример тази година бяха установени през юни майка с 5-6 малки в ПР 
“Каменица” в м. Конски площад, 4-5 майки с около 25 приплоди до заслон Синаница в ПР “Синаница”, 
глиган и женска с 4 малки в горното течение на Бяла река и майка с приплоди в резерват “Юлен”. През 
месеците юли, август и септември нощно време посещава земеделските култури в полето от житни, 
картофи и царевица. Есента и зимата се придържа към буковите гори в и около парка. Някои възрастни 
глигани остават повечето време на територията на парка, като по-големи преходи извършват през 
размножителния период или в търсене на храна през зимата. 
 От таблицата се вижда, че числеността й пада от 1992 до 1995 г. близо 3 пъти, след което бавно 
започва да се покачва. Причините пак са бракониерството, увеличаване на вълците и неправилно 
ловуване в извънпарковите територии. 
 Вълк  
 Постоянно присъстващ вид на територията на парка. Пълни данни за числеността му няма през 
годините. От 1992 г. насам осезателно започва да се чувства присъствието му по видяни следи, животни, 
козина от изядени сърни, елени, диви свине и диви кози. През 1994 г. служителите в националния парк 
Д. Терзиев и Р. Колчагов намират кожа от вълчица в колибата на говедара в м. Полените – ПР 
“Каменица”, уловена с примка през корема. През 1995 г. вече официално са 47, след което намаляват и 
през 2002г. пак са толкова. Извършва големи преходи. Обикновено се придържа към местата с по-
голямо количество едри копитни бозайници (диви свине и сърни). Понякога яде и кучета. Няма данни за 
нанесени щети върху домашни животни на територията на парка. Числеността му трябва да се регулира 
извън защитената територия.  
 Глухар 
 Субпопулацията изцяло попада в границите на НП. През зимата някои птици слизат до 1100 м 
н.в. в бялборови гори. Числеността му се движи около 150 броя. В токовищата са виждани 3 до 4 броя 
мъжки. Има редки случаи на бракониерство с цел препариране откъм страната на Банско и Добринище. 
Тази година е уловен болен или ранен голям мъжки екземпляр в резерват “Юлен” от гъбари и 
препариран. Има опастност от повишаване на интереса към този вид заради по-горе изтъкнатите 
причини и вълнуващия лов. Трябва да се заостри вниманието на охраната през април и май около хижа 
Безбог, местностите Коритото, Медковото и Овчи кладенец под връх Тодорка, също така около хижа 
Пирин и хижа Яворов като по-достъпни. 
 Числеността на дербния дивеч е трудно определима, тъй като зависи от много фактори. Един от 
тях е броят и динамиката на популациите извън парковата територия, влияеща се от интензивността на 
ловуване, бракониерство, използване на инсектициди и торове в селскостопанските култури, скитащи 
кучета и т.н. Като общо може да се каже, че е намаляла числеността на лисиците, увеличил се е леко 
броят на зайците. На пернат дребен дивеч не се ловува (т.е. бракониерства) в НП. Ловува се с гончета и 
чрез причакване в най-долните части на ПР “Вихрен” на зайци, понякога и в извънразрешените срокове. 
Не са забелязани през последните години слагане на примки за лисици, както в миналото заради 
намалелия интерес към кожите им.  
 

Препоръки 
За създаване на по-обективна представа за дивеча е необходимо ежегодно да се провежда точна 

таксация особено на видове, като дивата коза, мечката, глухара. Целогодишно да се следи поведението 
на едрите бозайници и евентуално възникване на епизоотии. 
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Наложително е целогодишно унищожаване на скитащи и подивели кучета и котки. Преди 
изкачване на стадата от домашни животни задължително да минават през ветеринарен контрол, а 
придружаващите ги кучета, неповече от 3 да бъдат със спъвачки с дължина 30 см на нивото на лакътната 
става. 

За по-добрия контрол и охрана на територията на парка е наложително да се назначат 2 броя 
служители – подвижна паркова охрана, които през пролетта, лятото и есента основната им дейност да 
бъде опазване на рибата и дивеча. 

 
Забрани 
Пренасяне, превозване и престой на лица с дълго гладкоцевно или нарезно огнестрелно оръжие, 

независимо дали е сглобено или разглобено, или в калъф. Същото се отнася за арбалети и лъкове, освен 
за служители на ДНП, МНО и МВР при изпълнение на служебните им задължения, на спортисти по 
време на републикански и международни състезания, при отстрел за научни цели с разрешение от ДНП. 

Бивакуване извън определените места и каране на ски извън ски пистите и трасетата. 
Безпокойство, преследване, улавяне, нараняване и убиване на диви животни, независимо с какви 

средства и начини, също така вземане, пренасяне и превозване на живи, намерени, ранени или убити 
животни и разпознаваеми части от тях или яйца. 

Използване на примки, капани, мрежи, отровни и упойващи вещества и стръв с такива вещества, 
живи животни, използвани като примамка, експлозиви, обгазяване или опушване, моторни превозни 
средства за ловуване. 

Самоволно подхранване на дивеча и направа на солища. 
През последните години са констатирани две нарушения: риболов в забранена река в ГС Кресна 

от 31.07.1996г. и за непоставена в калъф пушка в НП “Пирин” –акт № 94 и № 95 от 04.12.2000г.   
 
Лов в прилежащите територии на НП 
 
 Дивечът в прилежащите територии на националния парк се стопанисва от Държавната 
дивечовъдна станция в гр. Разлог и ловните сдружения. 
 Към ДЛ Добринище в местността Хайдушки кладенец (Харами бунар) има заграден 
дивечоразвъден участък с около 60 бр. диви свине и 4-5 бр. сърни. Постоянно се извършва ветеринарен 
надзор и се следи за здравословното състояние на животните от служебния персонал. В момента няма 
развъждане и отглеждане на чужди видове едър дивеч с цел интродукция в планината. По поречието на 
Струма съществува традиция на периодично периодично пускане на тракийски кеклик от ловните 
сдружения в Кресна и Сандански, което създава предпоставка за смесването му с балканския. 
 Числеността на животинските популации на територията на парка зависи в много голяма степен 
от ловуването и традициите в околопарковата територия. 
 В селищата непосредствено около парка от миналата година са регистрирани над 1200 ловци, а с 
новоприетите от тази година те вече ще надхвърлят 1500 броя. Основните методи на ловуване са 
индивидуално и групово с използване на кучета – гончета. Много малък е процентът на използване на 
кучета птичари. Често използван е методът на причакване. 
 Най-често срещаните нарушения, които влияят върху числеността на дивеча са неспазване на 
сроковете за ловуване, убиване на женски диви свине водещи приплоди и ловуването на сърни с 
гончета. Макар и рядко понякога се бракониерства нощно време с високопроходими коли на зайци, 
предимно около Банско, Кресна и Добринище. Повсеместно кучетата придружаващи стадата домашен 
добитък са без спъвачки.  
 Увеличението на нарезното оръжие у ловците засилва интересът им към дивата коза. 
Предпоставка за бракониерство са препараторите в селищата около НП, където могат да се намерят 
трофеи от дива коза, сърна, кожа от мечка, глухар и защитени видове птици. Има случаи на убити мечки 
нападащи пчелини. В менюто на някои заведения за обществено хранене в Банско фигурира дивечово 
месо, най-вероятно без документ за произход. 
 Завишеният брой на нарушенията в ПР “Вихрен” се дължи на факта, че ловната дружина в 
Банско разполага с малка площ горски фонд – 382,0 ха и 1619,8 ха поземлен фонд. От друга страна не са 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 

предприети мерки за повишаване числеността на дивеча в тези площи, а също така съществуват ловни 
традиции в част от териториите попадащи в националния парк. 
 От изложеното дотук могат да се направят следните препоръки: 

1. Наложително е да се засили охраната и в прилежащите територии на НП по отношение на 
дивеча. 

2. Ежегодно най-малко два пъти в годината (при откриване и закриване на сезона) да се провеждат 
срещи с представители на НП, ловните дружини, Общините, Д Лесничейства, неправителствени 
организации, РПУ и РИОСВ за обсъждане проблемите с бракониерството и увеличаване на 
дивечовите запаси извън парковата територия. 

3. Да се регистрират препараторите в селищата около НП и се създаде традиция за редовен 
контроло върху дейността им. 

4. Регулирането числеността на хищниците да става извън защитената територия. 
5. Там където има подхранване на дивеча концентрираният фураж да бъде съхраняван на 

недостъпни за мечките места, а също така да не се правят мечи хранилки. 
6. При нападение на пчелини и домашни животни от мечки да се процедира съгласно чл. 54 ал. 1 от 

ЗЛОД и чл. 77 ал. 1 от Правилника за приложението му. 
7. Да се установи влиянието на внасяния по поречието на р.Струма тракийски кеклик върху 

субпопулацията на местния балкански кеклик. 
8. Да се направи цялостна инвентаризация на ловните трофеи и части от защитени хищни птици и 

бозайници в обществените заведения и се потърси документ за притежаването им. 
9. Да се потърси на предлаганото дивечово месо в заведения за обществено хранене ветеринарно – 

медицински сертификат и документ за произход в селищата около НП. 
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Любителски риболов на територията на НП “Пирин” 
 

От направените разговори с настоящи и бивши служители в системата на горите, националните 
паркове и РИОСВ, с изтъкнати риболовци – млади и възрастни и преглед на документите по 
зарибяването, се установи следното: 

Любителски риболов в сегашните територии на НП “Пирин” има от началото на миналия век. 
Първоначално риболовците посещавали планината са били десетки, докато през 80-те, 90-те 

години и в днешно време те вече са над хиляда. За задоволяване нарастващите потребности на тази 
група от хора започват зарибявания на реки и езера. В някои от езерата преди това никога не е имало 
риба. Такива са Стрижишкото, Тодорини очи, Горно превалско, Кременски, Тевно езеро, Окото и др. 

Едно от първите зарибявания е в края на 50-те години с дъгова пъстърва в Стрижишкото езеро. 
По-късно масово в езерата бива внесен сивен (Salvelinus fontinalis) (в края на 70-те години) и европейски 
липан (Thymallus thymallus) в Хвойнатото езеро. 

Преди около 15 години в езерата се появява лешанката (Phoxinus phoxinus). Тя била използвана 
за жива стръв, предварително уловена в по-долните течения на реките. Останалите живи екземпляри от 
съдовете за съхранение са били пускани във водните басейни. 

От Приложение № 1 се вижда, че пъстървови риби има в 39 езера. От тях балканска пъстърва е 
установена в 32, сивен в 17 и дъгова в 1, сивен и балканска пъстърва заедно в 10, сивен и дъгова 
пъстърва заедно в 1.  
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   Приложение 1 
    

Вид риба Вид на водния басейн 
Балканска 
пъстърва 

Сивен Дъгова 
пъстърва 

Лешанка
Констатирани 
нарушения 

Съществуващи 
неконстатирани 
нарушения 

Езера:        
I. ПР Вихрен        

1. Окото + 
      

2. Хвойнато 
 +   + 

 
  

3. Рибно (Бъндеришко) 
езеро 

+ 
   + 

 
 Дупки в леда 

 
4. Дългото 

 +   +   

5. Тодорини очи 
(долното)  +   

  

6. Рибно (Долно 
Василашко) +   +  Риболов 

 
7. Горно Василашко 

 + +  +  Зарибено със сивен 
 

8. Горно Превалско  +  +   
9. Долно Превалско + +  +  Мрежи 

 
10. Бъбрека  +     
11. Долно Валявишко + +  +   
12. Горно Валявишко +   +   
13. Стрижишко  + + +  Дупки в леда 
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II. ПР Безбог  
       

14. Плешко езеро (най-
голямото) +     Риболов 

15. Безбожко +   +  Дупка в леда 
16. Попово + +  +  Мрежи и риболов по 

време на мръстене 
17. Бански 2бр. +   +   
18. Рибни (под Попово 

езеро) 3бр. +   + 
 Мрежи 

19. Кременско (долно)  +  +  ВСЗ, мрежи, риболов 
20. Кременско (средно) 

    +   

21. Каменишки(долните 3) 
3бр. +      

22. Брезнишко (средното) +      
III. ПР Каменица       

23. Митрово +      
24. Тевно езеро  +     
25. Поленски (Трите 

долини) 3 бр. + +  +   

26. Спанополски (долните 
две) 2бр. +   +   

IV. ПР Синаница       
27. Георгийски 3 бр.(без 

най-горното)  + +  +   

28. Влахини горно  +  +   
 

29. Влахини долно +      
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30. Разцепенишко 
(Синанишко) +      

Реки:       
 
I. ПР Баюви дупки 

 
    

  

1. Бяла река +      
II. ПР Вихрен 

       

2. Бъндерица +     Маломерни 
3. Демяница + + +   Маломерни 
4. Василашка +      
5. Икришка +  +    

III. ПР Безбог       
6. Дисилишка +      
7. Ретиже +      
8. Каменица +      

IV. ПР Каменица       
9. Железнишка 

(Демиркапийска) +      

10. Средната (Башмандра) +      
11. Крайната (Кельова) +      
12. Козя река (Беговица) +      
13. Мозговица +      
14. Поленица (Чаирска) +      
15. Главница (Башлиица) +      
16. Спанополска +     маломерна 
17. Малка спанополска +      
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V. ПР Синаница 
       

18. Черната вода 
(Влахинска) +      

19. Разцепенишка 
(Синанишка) +      

20. Георгийска +      
21. Загазка +      
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Лешанката е установена в 29 езера, а европейският липан в 1. 
От реките в НП “Пирин” 21 имат балканска пъстърва, като в Демянишка са установени сивен и 

дъгова пъстърва. Последната е констатирана и за Икришка река.  
Водните обекти попадат в пъстървовата зона. 
Ледниковите езера и реките водещи началото си от тях са разположени в субалпийския пояс.  
Бреговете на някои са закрити от клек, а други попадат сред видокопланинските пасища. По-

надолу реките минават през горския пояс по дъната на ледниковите долини. В най-стръмните 
участъци са се образували дълбоки вирове и водопади. В близост до всички реки и езера минават 
туристически пътеки, а бреговете им са отъпкани от риболовците. 

Най-натоварени от любителски риболов са реките Демянишка, Бъндеришка, Бяла река Черната 
вода, Ретиже, Каменица, Железнишка, Спанополска, Мозговица, Козята река. Поради по-голямото 
пълноводие в тях и рибните запаси са по-големи от останалите. 

От езерата най-посещавани са Рибното (Бъндеришко), Хвойнатото, Влахини, Георгийски, 
Стрижишко, Долното Василашко, Превалските, Валявишките, Попово, Рибни езера, Кременски, 
Поленските (Чаирски), Спанополските, Тодорини очи и Безбожко. 

През годината масово се риболовства по реките от началото на май до средата на септември, а по 
езерата от средата на юни до края на август. 

Основните изходни пунктове на риболовците са хижите Вихрен, Бъндерица, Дамяница, Безбог, 
Пирин, Каменица. По-малко използвани са заслон Синаница, вилната зона Попина лъка, бунгалата 
на БТС в Малко спано поле и заслон Тевно езеро. Обикновено излетите са еднодневни с връщане за 
нощувка до туристическите обекти, но се срещат и единични случаи на пренощуване с палатка край 
езерата. 

Най-често срещаните нарушения на територията на парка по отношение на рибата са улов на 
маломерна риба, риболов без билет, непопълнен риболовен билет за настоящия излет, превишаване 
нормите от 8 броя или 2 кг, риболов в Рибното Василашко езеро попадащо в резерват “Юлен”, 
замърсяване с битови отпадъци около езерата и правене на огнища. По-рядко, но с голям 
отрицателен ефект върху екосистемите и рибните запаси са нарушения от типа – риболов по време 
на мръстене на пъстървата в езерата, улов с мрежа, самоволно зарибяване с неподходящи видове и 
без документ за здравословно състояние и произход на зарибителния материал, риболов в Плешко 
езеро също попадащо в резерват “Юлен”. 

 
 
 

Риболов в прилежащите територии на НП “Пирин” 
 
Любителският риболов е широко разпространен в прилежащите територии на националния парк. 

Това се дължи на природните дадености в проучвания район. 
Регистрираните риболовци в Д Лесничейства около парка до края на юни надвишават 900, като 

се очаква те да надхвърлят 1000 за 2002 г. Голямо е количеството практикуващи любителски 
риболов без да притежават риболовен билет. Освен това в района риболовстват и лица от други 
части на страната. 

Покрай планината минават две от големите реки в България – Струма и Места с множество 
притоци към тях. Те попадат в трите условно разделени зони – на пъстървата, на мряната и на 
шарана. Съществуват изкуствени водни обекти като баластриери, водоеми за напояване и 
технологични водоеми, в които се развъжда риба и се упражнява любителски риболов. 

В подножието на планината има 4 специализирани обекта за стопански риболов (рибарници) с 
дъгова пъстърва, като два от тях са потенциални производители на зарибителен материал – до 
Сандански и до Разлог. Освен това генетичен материал се произвежда в рибарника над с. Бачево и 
Бяла Места до Якоруда. 
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В района няма рибарник, който да произвежда зарибителен материал от балканска пъстърва. 
Поради тази причина някои физически лица самоволно и без да имат имат избор пускат само дъгова 
пъстърва в реки от планината, понякога и в националния парк.  

На реките Санданска Бистрица, Пиринска Бистрица,  Ретиже и Влахина са изградени ВЕЦ, 
където под водохващанията през летния и есенен сезон оттокът в реките стига минимално 
допудтимия. Това оказва отрицателно въздействие върху рибните запаси. По същия начин действа 
отбиването на  води от долните течения на реките за напояване на селскостопански култури. 
Отпадните води от селищата, заводи и ферми замърсяват реките като понижават кислородното 
съдържание, а понякога се стига и до периодично отравяне на рибата. Предимно по река Места се 
използват взривни вещества, мрежи и електрически ток за улавяне на по-голямо количество риба. В 
изкуствените водоеми се наблюдава рядко извършване на зарибяване, било то по финансова 
причина, или от несигурност за опазване на рибата. В някои заведения се изкупува балканска 
пъстърва (Банско), което създава предпоставки за улавяне на по-големи количества предимно от 
националния парк.  

По време на забраната на шарановите риби и от изтъкнатите по-горе причини кара много от 
риболовците да се насочват към защитената територия през пролетно-летния сезон. 

От казаното дотук става ясно, че повечето от проблемите могат да се решат в близките 1-2 
години, а именно спиране на риболова със забранени средства и по време на размножителния период 
в реките, зарибяване на изкуствени водоеми и регулираното ползване от тях, също така и 
неконтролираното самоволно зарибяване. По-трудно ще се реши проблемът с физикохимичните 
свойства на речните води.  

За целта е необходимо  да се провеждат ежегодно срещи с представители на риболовните 
сдружения, държавните лесничейства, РИОСВ, полиция, ДНП, инспектори от ИАРА и общините, 
където да се дискутират проблемите и се взимат решения за преодоляването им. 

С цел естествено възпроизводство, запазване и увеличаване на рибните запаси, по-малко 
вмешателство в речните и езерни екосистеми и съчетаване на туристическата дейност с любителски 
риболов на територията на националния парк, съобразено с Чл. 21, т. 16 от ЗЗТ и ЗРА е необходимо 
да се въведат следните допълнителни норми и забрани: 

Забранява се: 
1. Построяването на преградни стени и хидросъоръжения през течащи води без ефикасни 

рибни проходи. 
2. Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, надуваеми гуми, 

душеци и други, освен при поддържащи и възстановителни дейности, служебни 
мероприятия, научни изследвания, мониторинг и спасителни акции с разрешение от ДНП. 

3. Миенето и къпането в реките и езерата с перилни препарати и сапуни. 
4. Превозването и пренасянето на взривни материали, отровни и упойващи вещества, чепаре, 

технически устройства и съоръжения за електроулов, мрежи и използването им в реките и 
езерата. 

5. Пренасяне и превозване на зарибителен материал без разрешение на ДНП. 
6. Самоволно зарибяване на реки и езера. 
7. Любителски риболов при маловодие в реките и езерата. 
8. Улов, пренасяне, превозване, съхранение на маломерна риба. 
9. Риборазвъждане на територията на парка. 
10. Зарибяване с неприсъщи за района видове риба. 
11. Риболов в забранени реки и езера и участъци от тях. 
12. Риболов в резерват. 

 
Предложение за реки и участъци от тях, в които да не се извършва 
любителски риболов: 
1. Василашка – от Долно Василашко езеро до вливането й в р. Демяница; 
2. Река Демяница – от Тияците (включително) до Долно Валявишко езеро; 
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3. Средната – от х. Пирин нагоре; 
4. Крайната – от границата на парка нагоре; 
5. Поленица; 
6. Главница; 
7. Малка Спанополска; 
8. Бъндеришка – участъка минаващ през м. Равнака; 
9. Георгийска; 
10. Разцепенишка (Синанишка). 

Реките и езерата от Приложение 1, с изключение на тези в резерват “Юлен”, в зоната с ВСЗ 
“Хлевен” и по-горе посочените, да бъдат разрешени за любителски риболов. 
 

Норми за лицата, упражняващи любителски риболов 
          Любителският риболов се разрешава: 

1. Разрешен период през годината от 1 март до 31 септември. 
2. Само през светлата част на деня. 
3. Разрешени дни от седмицата – събота, неделя и официалните празници. 
4. При еднодневен излет могат да запазят за себе си до 2 кг риба, но не повече от 8 

бройки или един екземпляр по-голям от 2 кг. 
5. Да използват една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука. 
6. Да използват всякаква естествена и изкуствена стръв с изключение на естествен 

хайвер. 
7. За маломерни се считат екземплярите по-малки от: дъгова пъстърва – 22см;  

     сивен, балканска пъстърва – 20см. 
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3.1.1. Списък на съществуващите туристически маршрути с 
информация за: начална и крайна точка, категория, 
продължителност на прехода, наличие на хижи или заслони, 
преминаване през резерват, опасни участъци и обезопасеност, 
степен на информационна обезпеченост/ маркировка и др. 
 

Списъкът на проучените маршрути е даден в Приложение 1. Той съдържа всички 
пътеки, които според нас са основни за Пирин и се различава от списъкът от общо 53 
маршрути даден в Паркоустройствения проект от 1993. Настоящият списък приложен 
тук се ограничава до действително използваните пътеки/ основни маршрути, към 
който според нас днес спадат:  
 

1) х. Предел – х. Яворов (6.00) 
2) гр. Разлог – х.Яворов (4.00) 
3) х. Яворов – х. Вихрен (9.00) 
4) гр. Банско – Бъндеришка река - х. Бъндерица – х.Вихрен (4.00) 
5) х. Вихрен – х. Демяница през Тодорина порта (4.30) 
6) гр. Банско – м. Кариерата - х. Демяница (4.00) 
7) х. Вихрен – Бъндрешика порта - х. Синаница (4.00) 
8) Х. Вихрен – Бъндеришка порта – х. Яне Сандански (5.30-6.00) 
9) х. Вихрен – Типиците - з. Тевно езеро (5.30) 
10) х. Вихрен – вр. Вихрен – премката м/у вр. Вихрен и вр. Кутело –х. Бъндерица 

(5.30) 
11) х. Демяница – з. Тевно езеро (3.00) 
12) х. Демяница – Самодивска порта - х. Безбог (4.30) 
13) х. Гоце Делчев – х. Безбог – с лифт 30 мин 
14) с. Добринище – х. Гоце Делчев (2.30) 
15) х. Безбог – х. Пирин (6.00) 
16) х. Безбог – з. Тевно езеро (3.30) 
17) з. Тевно езеро – х. Пирин (3.30) 
18) з. Тевно езеро – х. Каменица (3.00) 
19) з. Тевно езеро – з. Спано поле (2.30) 
20) х. Синаница – з. Спано поле – х. Каменица (3.30) 
21) х. Синаница – х. Яне Сандански (3.00) 
22) гр. Кресна – м. Пещерата - х. Синаница (8.00) 
23) х. Каменица – гр. Сандански (5.00)  
24) х. Каменица – м. Солището – Старата мандра – х. Пирин (5.00) 
25) х. Пирин – с.Рожен (5.00) 
26) х. Пирин – х. Малина (2.00) 
27) х. Пирин – с. Пирин (4.00) 
28) х. Малина – х. Попови ливади (6.00) 
29) х. Попови ливади – с.Делчево - гр. Гоце Делчев (3.30)В скоби са дадени 

часовете, за които действително се преминават дадените маршрути.  
    В сега-действуващия Паркоустройствен план са приложени и маршрути, които 
също се използват, но много рядко или които не би трябвало да се използват доколкото 
пресичат резерват. Данните за посочените тук пътеки са актуални и кореспондират с 
направени непосредствени теренни проучвания през Лятото на 2001 г. Всичко това е 
представено в табличен вид с отделна таблица с характеристики за всеки маршрут в 
Приложение 1. 
 По важното е от практическа гледна точка да се знае и разбира, че успехът на 
туризма в Пирин и в частност на територията на НП почива както на природните 
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така и на антропогенните дадености. Постепенно ще отмират пътеки които имат 
някакво идеологическо натоварване, както и такива които вече не се използват поради 
съществуващи удобни комуникации. Същевременно все по-голямо внимание следва да 
бъде отделено на пътеките които са перспективни от гледна точка на разнообразяване 
на входните и изходните точки и особено тези към Корница, Кремен, Брежани и други 
в които преходът завършва в села със запазена автентична атмосфера, бит, архитектура 
(Рожен, Карланово, Златолист, Мелник, Делчево). Начело в мотивацията на 
днешните Марко Поло е богатството в тези съчетания, и опознаването на такива 
различни по характера си ресурси, общуването с население с различна култура. 
Масовият дори пешеходен туризъм не е вече едно упражнение по можене и носене 
на огромна и тежка раница, а опит да се живее по интелигентно, активно и 
интересно. 
 

3.1.2. Списък на всички обекти и съоръжения – хижи, хотели, почивни 
домове, къмпинги, въжени линии и ски писти и др. с данни за 
капацитетните им възможности.  

 
   Данните за всички хижи и заслони общо 18 вкл. 1 къмпинг на БТС в района на 
сандански са представени в приложение 2. Къмпинги в европейския смисъл на 
думата в Пирин няма. Повечето от местата носещи такова наименование 
представляват просто удобни за палатки поляни с източник на питейна вода 
наблизо и огнища за палене на огън. Край тях няма дори уредени задоволителни 
тоалетни. Такива са и къмпингът край хижа Бъндерица и под  хижа Демяница. 
   Лифтовете и влековете на територията на парка са построени в периода 1983-
1985г. във връзка с провеждането на Балканиада 1986г. Лифтовете са три м. 
Шилигарника за пистата “Тодорка”, х. Гоце Делчев – х. Безбог и този под вр.Черна 
могила, който обаче никога не е работил и предстои да бъде  демонтиран. 
Влековете са 5 и се намират в м. Чалин Валог, на Платото, при ДКП, в района на 
Предела и новия частен влек в м. Шилигарника. Освен това съществуват и няколко 
т.нар. “Бейби влекчета”, чиито брой всяка година се променя.  

Планинската спасителна служба има само 1 постоянна база в гр. Банско. 
Постове има в – х.Каменица, с.Добринище, х.Гоце Делчев, гр.Сандански, х.Яворов, 
гр.Разлог, х.Вихрен, х.Демяница, х.Безбог, вр.Тодорка, м.Шилигарника. Трудов 
ресурс ПСС гр.Банско – 7 щатни, 25 доброволци, 4 кучета. ПСС с.Добринище – 1 
щатен, 11 доброволци, 2 кучета. ПСС гр.Разлог – само 16 доброволци. ПСС 
гр.Сандански – само 16 доброволци.  

 
3.1.4. Капацитетни възможности и условия в парка за практикуване на 

туризъм, рекреация, спорт и услуги, описани в обощен вид. 
Както вече беше споменато общия леглови капацитет на обектите за 

настаняване в буферната зона на север от територията на НП /Предел-Разлог-
Банско-Добринище/ не надвишава 7000 легла. Тези легла се разпределят в 
различни категории, като над 1/3 за в частни квартири и малки семейни 
пансиони, част от които /над 400 работят в сивата икономика и то само по 
празниците в края на годината/. Заслужава да се подчертаят поне 3 основни 
проблема в управлението и предлагането на тази база: 

а) сезонна ориентираност, издаваща липса на идеи за рентабилизация; 
б) кадрови недоимък и немотивираност на изпълнителския персонал, 

значителна част от който работи в банско само за по 3-4 месеца 
в) недостиг на питейна вода и нерешен въпрос с отпадните води; 
 
Към тази картина може да се добавят капацитета на хижите в Пирин, 

който се оценява общо на около 1540 легла, повечето в незадоволително 
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състояниее от гледище на съвременните изисквания за хигиена и комфорт, 
районите на хижите правят впечатление със своята изоставеност, проблеми с 
водоизточниците, неуреденост на отвеждането на отпадните води, липса на 
нормални тоалетни. Работещите в тях имат нисък образователен ценз и не са 
мотивирани.  
 
Общите капацитетни възможности на ски-съоръженията в Северен Пирин не 
надхвърлят 2500 души на час. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Доколкото това проучване касае основно територията на НП, то и същото не взима 
под внимание значителния леглови капацитет на туристическия център 
Сандански-Мелник, който също участва в продукт “Пирин” и чийто туристи също 
посещават планината – основно през летните месеци.  Община Сандански е 
анонсирала намерението си да насърчи създаването на ски-съоръжения в 
района на Спано поле около 2006 г. 
 
3.1.4. – 3.1.5. Динамика на броя на нощувките в парка за последните 
години по видове обекти и посещаемост на парка по сезони въз основа 
на наличната информация. 

 
- х. Бъндерица – за 2000 година – 2628 нощувки, от тях – 55 чужденци; в месеците 
от ноември до април – 189 нощувки; в месеците от май до октомври – 2439 
нощувки; националност на туристите – Германия, Чехия, Белгия, Полша, Франция, 
Англия. 
- х. Вихрен – за 2000 година – 2904 нощувки, от тях – 270 чужденци; в месеците от 
ноември до април – 77 нощувки; в месеците от май до октомври – 2827 нощувки; 
националност на туристите – Германия, Чехия, Белгия, Полша, Франция, Англия. 
- х. Демяница – за 2000 година – 2274 нощувки, от тях – 65 чужденци; в месеците 
от ноември до април – 32 нощувки; в месеците от май до октомври – 2242 нощувки; 
националност на туристите – Германия, Чехия, Белгия, Полша, Франция, Англия. 
- з. Тевно езеро – за 2000 година – 1755 нощувки, от тях – 75 чужденци; 
националност на туристите – Германия, Чехия, Белгия, Полша, Франция, Англия. 
- х. Синаница – за 2000 година – 1650 нощувки, от тях – 1322 членове на БТС, 

321 не членове на БТС, 7 чужденци 
- х. Попови ливади – за 2000 година – 500 нощувки; най – много през м. май – 

40 души, м. юни – 30 души, м. юли – 170 души, м. август – 100 души, м. януари 
– 40 души. През 2001 година посещението е 440 души. За периода след 1990 
година е характерно постоянно намаление на посетителите на хижата. 

-   х. Пирин – 1994 година – нощувки /българи – 2997 броя, нощувки/ чужденци – 
1013 броя. 
      1995 година – нощувки/ българи – 4865, нощувки/ чужденци – 421. 
      1996 година – нощувки/ българи – 4212, нощувки/ чужденци – 306. 
      1997 година – нощувки/ българи – 3305, нощувки/ чужденци – 326. 
      1998 година – нощувки/ българи – 2956, нощувки/ чужденци – 789. 
      1999 година – нощувки/ българи – 4261, нощувки/ чужденци – 923. 
      2000 година – нощувки/ българи – 3946, нощувки/ чужденци – 791. 
     2001 година до 30 септември – нощувки/българи – 1227, чужденци – 231. 
-   х. Яворов – от 28.01.2000 до 30.12.2000 – 150 нощувки; на 31.12.2000 и 
01.01.2001 – 66 нощувки; 
      за 2001 година – м. януари – 39 нощувки, м. февруари – 10 нощувки, м. юни – 35 
нощувки, м. юли – 377 нощувки, и до 19 август – 307 нощувки. 
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- х. Малина – през 2000 година – 250 нощувки, през 2001 година – 275 нощувки 
на българи, 20 нощувки на чужденци. 

- х. Яне Сандански – през 2000 година – 1300 нощувки, през 2001 година – 950 
нощувки. 

- х. Каменица – през 2000 година – 2750 нощувки, през 2001 година – 2655 
нощувки.  

- з. Спано поле – през 2000 година – 175 нощувки, през2001 година – 170 
нощувки. 

- къмпинг 4 –ти километър – през 2000 година – 525 нощувки, през 2001 година 
– 430 нощувки. 

За 2001 година от реализираните нощувки на хижите Малина, Яне Сандански, 
Каменица, заслон Спано поле и къмпинг 4-ти километър са регистрирани общо 150 
нощувки на чужденци. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
В това проучване не можаха да бъдат събрани достоверни данни за настаняванията 
в хотелите на територията на НП, което ще бъде направено в една втора фаза на 
проучванията през 2002г. 
                                                                                                                                                                                  

3.1.6. Брой, вид и капацитетни възможности на нови обекти и съоръжения 
предвидени за изграждане в парка по одобрени по съответния ред планове 
и проекти. 
 

Населението и предприемачите от 3-те селища лежащи на Север от НП /Разлог-
Банско-Добринище/е в постоянна и нездрава конкуренция. То не показва способност да 
работи задружно и за една голяма кауза каквато би била опазването на природата на 
Пирин или формирането на нова визия за Пирин като съвременна дестинация в 
национален и регионален план.  

В началото на 80-те с цел създаване на по-добри условия за планински слалом и 
да се привлече зимната олимпиада в България беше изграден нов ски лифт с нови ски 
писти в Банско. Проучванията на околната среда се оказаха слаби и едва след 
приключване на строежа беше установено, че опасността за скиорите е 
изключителна. В резултат използването на пистите и лифта бе преустановено. Част 
от девствената територия беше унищожена. Понастоящем най-сериозните 
последици от развитието на ски туризма в района са занемареността около лифта 
Шилигарника, където няма достатъчно съоръжения за изхвърляне на отпадъци и 
отвеждане на обратните води, задръстванията по паркингите и накърняване на 
естетическото възприятие на девствената природа на Националния  парк.  Това 
което не се разбира, е че Пирин няма предпоставките да стане европейски или още 
по-малко световно занчим ски-център. Днес с липсата на достъпност и капацитенти 
възможности на съоръженията беше обосновано /и прието и от Върховния Съд/  
становището да се изгради нов кабинков лифт както и цяла мрежа от други 
съоръжения, като се прокарат и нови писти. Това решение безспорно в близко бъдеще 
ще подобри продаваемостта на ски-продукта на Банско, ако има обаче сняг, и ако 
хората в Разложката долина като цяло се опитат да разберат по-добре съвременните 
етики и екологични нагласи, дори и на скиорите, както и да вникнат в реалния пазар на 
търсенето на такива ваканции и туристически пакети. По тази логика може да се очаква 
продължаване на разрешената сеч в района на м.Предела и над него и дори още по 
грандиозен план за някой и друг седалков лифт стигащ и до главното било.  

В този смисъл, като приветстваме строежа на новия кабинков лифт и отчитаме 
потенциала който има в него, следва да подчертаем, че това ново строителство има 
своето екологично оправдание само ако се въведе строг ограничителен режим на 
движение на превозни средства по маршрута Банско-м.Шилигарника-х.Вихрен. Така не 
само се ще се подобри състоянието на природата, но и достигането до парка ще е вече 
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едно приятно изживяване, свързано с постепенно навлизане в планината със страхотни 
гледки не само към Пирин, а и към Рила и Родопите. Същевременно трябва да се 
отбележи че изграждането на новия лифт ще доведе до приближаване до 
съответствието между капацитета на ски пистите и лифтовете и този на 
местата за настаняване в Банско, който е значително по-голям.   Необходимо е още 
на този етап Дирекцията на НП да постави въпроса за специална екологична 
такса, която да се заделя от стойността на всеки закупен за лифта билет. Разбира се 
тази мярка трябва да се разпростре и върху приходите реализирани от всички други 
лифтови съоръжения и дейности реализирани на територията на НП.  
 
3.1.7. Места, към които се проявява интерес за практикуване на 
специфични видове спорт, туризъм и др. – алпинизъм, пещернячество, 
организиран познавателен туризъм, конен спорт и др. 
 
В парк Пирин могат да се развиват много видове спорт. Предпоставка за това е най-
вече комплексното геоложко минало и продължителните ледникови и ерозионни 
процеси, които са обосновали съществуването на един вълнуващо многообразен, 
географската ширина и климата, както и лесната достъпност до самия парк.  

Пешеходният туризъм е най-застъпения вид туристическа практика, която се 
практикува. На него се падат над 70% от всички посетители на Пирин и на НП. 
Заслужава да се каже, че над 95% от посещенията са реализирани през летните месеци, 
доколкото зимните преходи са достъпни само за най-опитни и отлично подготвени 
физически планинари и алпинисти,  хора съоръжени със снегоходки и ски с панти, 
които могат да се ориентират в терена и познават лавините.  

Алпинизмът през последните 10 г. е в упадък както в национален така и в 
местен план. Днес може да се говори само за ограничен брой съвременно екипирани 
турове и маршрути със задоволителна обезопасеност.Този екстремен спорт се 
практикува само от професионалисти с натрупан многогодишен опит и тяхното 
присъствие в парка се движи близо до статистическата нула. В много по-голяма степен 
може да се говори за провеждането на зимни и летни алпийски траверси /Стражите, 
Каменица-Яловарника, Котешкия чал, Дончови караули/ и на ски преходи с ползване 
на алпийска екипировка, които имат и своето място в туристическото предлагане на 
Пирин като дестинация. Състоянието на повечето маршрути /наковани с клинове в 
периода 1950-1984 г./ не позволява да се планират безопасно лагери за начинаещи, а 
дори и за малко напреднали катерачи. Не са правени и почистващи акции на маршрути 
(бутане на опасни камъни, махане на лишеи и мъхове, а дори и храсти и т.н.) В 
последните две години Борислав Димитров (организатор на височинни експедиции в 
Хималаите) се опита да направи нещо по този въпрос, като екипира с клинове и 
спитове няколко тура по Северната стена на вр.Вихрен и стената на вр.Атмегдан. Това 
са първите сериозни и професионално наковани маршрути в парк Пирин. Най-
перспективни и предпочитани за катерене са върховете Вихрен, Атмегдан, Самодивски, 
Разложки Суходол и др.  

Пещерите са концентрирани в карстовия дял на НП и поради това е 
необходимо посещението и подходите към тях да бъдат съобразени с 
природозащитната дейност. Същевременно тази дейност е дотолкова маргинална, че не 
представлява никаква заплаха за дивата природа на Пирин.  

Коло и конен туризъм – поради характера на релефа и естеството на пътеките 
– прекалено каменисти и опасни, може да се развиват само в периферията на Парка и в 
буферната му зона. Това не означава, че ресурса на НП /пеизаж, води, диви животни, 
растителни видове/ остава извън вниманието. Много подходящи са горските и черни 
пътища които образуват един почти затворен кръг на височина от 1000-1400 м н.в. и 
свързват хижи, села. Би могло да се мисли за преходи с планинско колело /но с доста 
носене/ само в участъка Банско-хижа Вихрен – Бъндеришка порта – Спано поле – хижа 
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Сандански. Най-често пътеките за коне са подходящи и за планински колела. 
Обикновен колотуризъм е възможен по асфалтовите пътища около пирин и тези 
достигащи до определени хижи /Вихрен, Гоце Делчев, Яне Сандански/. 

Тематичен/Познавателен туризъм се практикува в ограничени случаи и бива 
наблюдение на птици и животни /птици, мечки/, туристически маршрути за опознаване 
на флората, гори, хидробиология, геология. Може да се възстанови и стария 
винарски път, който е свързвал Банско с Мелник през долината на р.Демянишка – 
Винарската порта – Спано поле – х.Каменица. Той е бил използван за поправяне на 
вкиснали мелнишки вина, които са идвали в бъчви натоварени на кервани от коне и 
мулета.  

Възможностите за практикуване на други форми на алтернативния 
туризъм в парка са големи. Но това трябва задължително да се обвързва със селищата 
в подножието на Пирин. Развитието на такъв туризъм само в територията на парка е 
според нас неперспективно и не се оправдава нито от възможностите които крие 
използването на ресурса на селищата в буферната зона и планината като цяло, така и от 
туристическия пазар. Доколкото както вече казахме силата на района е в наситеното 
присъствие на ресурси от различен регистър, който само биха допълнили ресурсите на 
самия НП  /културно-историческите забележителности на селищата в района, традиции, 
събори и празници, нови алтернативни средства за настаняване и анимация/..  

ОБОБЩЕНИЕ 
Видове алтернативен туризъм, които могат да се развиват са 

приключенски /със ски, и със снегоходки, коло, конен/, селски, екологичен, 
тематичен, както и спортни практики, които не винаги могат да се определят като 
туризъм като пещернячество, алпинизъм и дилтапланеризъм, както и туристически 
пакети представляващи коктейл от активности в пирин и в неговата буферна 
зона /включително рафтинг, ледено катерене/. 
      
3.1.7.1. Места за практикуване на скално катерене 
 Екипирани катерачески маршрути в планината са разработени на северната 
стена на вр. Вихрен, на стената на вр. Самодивски, на сената на вр. Главнишки чукар. 
Има катерачески маршрути под вр. Разложки суходол (това е на територията на 
резерват Баюви дупки – Джинджирица), на скалния феномен Стъпалата, на стената на 
вр. Синаница, вр. Георгийца и на вр. Гърбец (това е на територията на резерват Баюви 
дупки – Джинджирица). 
 
3.1.7.2. Места за практикуване на пещернячество 

Пещернячество в Пирин се практикува основно в пещерите в циркуса на Бански 
Суходол – п. Девятката, п. Петицата. До тях се стига от Банско по прекия път за хижа 
Бъндерица. В края на асфалтираното шосе се отклонява по черен път за местността 
Чучурите. При м. Чучурите се изоставя черния път и се поема по широка пътека 
вдясно, която води направо да циркуса. Други посещавани от спелеолози места са 
пещерите в циркусите  Каменитица и Баюви дупки. До тях няма ясни пътеки. Най-
дълбоката пиринска пещера е Вихренската на източния склон на вр. Вихрен. Друга, 
много известна пещера е Бъндерица, на реката под едноименната хижа. Има и достъпни 
обекти в района на Беталовото. 
 
3.1.7.3. Организиран познавателен туризъм в Пирин планина се практикува 
само от няколко български туристически агенции, които не ползват помощта на 
местното население. Те водят групи главно от чужденци, но и от българи, като 
водачите са ангажирани да дават информация за биологичното разнообразие на 
планината, за исторически събития, случвали се по тези земи. 
 
3.1.7.4. Маршрути за колотуризъм 
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- гр. Кресна – м. Върбите – с. Илинденци 
- с. Добринище – х. Гоце Делчев – с. Брезница и /или с.Корница 
- гр. Сандански – с. Лиляново – м. Попина лъка – х. Каменица  
- гр. Сандански – м. Тремошница – м. Говедарника – с. Плоски 
- гр. Кресна – с. Влахи – с. Ощава – с. Стара Кресна – Кресненски пролом – гр. 

Кресна 
- с. Брежани – с. Мечкул – с. Сенокос – с. Стара Кресна 
- с. Пирин – х. Пирин 
- гр. Гоце Делчев – м. Попови ливади – с. Пирин 

 
От всички предложени маршрути за колотуризъм само по няколко километра от 
участъците преди х. Каменица и х. Пирин попадат в границите на НП. 
 
3.1.7.5. Маршрути за конен туризъм 

- гр. Кресна – м. Върбите – с. Илинденци 
- с. Добринище – х. Гоце Делчев – с. Брезница и/или с.Корница 
- гр. Кресна – с. Влахи – с. Ощава – с. Стара Кресна – Кресненски пролом – гр. 

Кресна 
- х. Яне Сандански – х.Каменица – з.Тевно езеро – Винарска порта – х-Демяница 

– Банско /вариант и директно през Спано поле-Винарска порта/ 
- с. Пирин – х.Малина – х.Пирин – с.Рожен – с.Златолист - Мелник 

 
3.2. Туризъм, спорт, услуги в прилежащите територии 
 
 ВМЕСТО БЕЛЕЖКА: 
По тази точка събраната информация не е достатъчно достоверна и статистически издържана и 
не може да позволи правенето на изводи. Същевременно в Проекта за нов ПУ следва да се 
специфицира каква точно база данни да се събира, доколкото всичко е от значение за туризма.  
Тази част от заданието, преработена в този смисъл би могла да бъде част от Плана за 
дейността през 2002 г.  
 
3.3 ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА и РЕКРЕАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
ПИРИН и МАСОВОТО СЪЗНАНИЕ 
 
1. Планината Пирин като цяло присъства не само в митологията и 

историята на българите, но и в тяхното мислене днес като територия за приключения и 
в по-широк и масов смисъл за планински и ски-туризъм.  

2. Съвременният българин трудно би дисоциирал Планината Пирин 
от това, което Законът е определил като територия на Национален парк Пирин. В 
този смисъл в масовото съзнание Пирин присъства като една неделима цялост, с което 
трябва да се съобразяват всички планове за развитие и благоустройство в тази планина. 
Дирекцията на Националния парк трябва активно да насочи внимание и усилия и към 
буферната зона – като същата бъде разширена така както е описана и обхване поне 
целия Среден Пирин. Необходимо е да се изнесат дейности и далеч извън тази зона – на 
подстъпите към планината разглеждана като цяло – в градовете Банско, Разлог, Гоце 
Делчев, Сандански, Кресна и в селата Добринище, Мелник, Пирин, Рожен, Делчево, 
Петрово, както и в новите изходни пунктове, които биха се оформили откъм долините 
на реките Места и Струма. 

3. От гледище на света Пирин безспорно е най-предпочитаната планина 
на България, като присъства в над 70% от програмите за активен и приключенски 
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туризъм в България. Като такъв и предвид многобройните възможности на НП, 
буферната зона и на планината като цяло, има достатъчно предпоставки да се 
разработва един комплексен продукт Пирин.  

4. За съвременния човек туризъмът в Пирин безусловно се свързва с 
рекреация. Гръбнакът на туристическите програми е присъствието сред природата на 
Пирин и особено сред тази на Северен Пирин на територията на която е и Националния 
Парк. Това присъствие е източник на позитивни емоционални изживявания и 
подпомага физическото и психическото здраве, които са най-силно застрашени днес. 
Престоят най-често е активен и бива : 

А. През Зимата : практикуване на пистови ски (т.нар. ски пакети), което 
покрива над 95% от реализираните тук програми с престой до 7 дни. Банско като ски-
център държи над 90% от реализирания обем на туристи и обороти, а пистите над 
Добринище и Предела най-често осигуряват допълнителен терен за ски за 
настаняваните в Банско.  

Като цяло в Пирин зимният туристически сезон през последните 10г 
измести по икономическо значение летния. Това се дължи и на структурата на тези 
пакети, в които задължително се ползва базисната инфраструтура за настаняване и 
транспорт поради естеството на сезона и намалената достъпност. Заслужава да се 
отбележат и новите зимни туристически практики : туровете  със снегоходки и със 
ски с панти (за преходи). Този разностранен като предлагане и пакетиране 
продукт почти изцяло се реализира като тема върху територията на НП, но без 
реализиране на значим брой нощувки там.  Пакетите свързани с декемврийските 
празници : 8 декември, Коледа и Нова Година понякога не включват никакъв престой 
или активности в НП. 

 
Б. През Лятото : различните разновидности на пешеходен туризъм 

представляват над 80% от общия брой на реализираните туристически пакети и 
над 70% от оборота на реализираните туристически услуги в Пирин като планина и на 
територията на НП в частност.  

Като цяло през Лятото има много по-голям брой реализирани пътувания – 
над 70% от всички пътуванията и нощувки за Пирин и НП. За разлика от зимата, през 
този сезон се потребяват основно базисни услуги и се реализират минималистични 
пакети на вътрешния пазар. През този сезон в много по-голяма степен се 
застрашават местообиталищата на дивите животни и естествения хабитат на 
ендемични видове, извършват се и недопустими и грозни бракониерски операции, 
за които очевидно местната власт и общественост са отлично информирани. 

Опасна тенденция представлява “дивото” къмпиране, в което основните 
актьори са завръщащите се туристи от Източна Европа, основно младежки групи, които 
не искат да плащат прекалено скъпите за тях услуги в хижите.  

Видове туризъм през лятото на територията на НП и в буферната му зона 
като практика, но и като възможности: 

- пешеходен – маршрутен (хижа-хижа/ изходен пункт, селище) 
- пешеходен – с еднодневни обиколни турове и нощувка извън НП 
- маршрутно-познавателен/ тематичен : наблюдение на растителни и 

животински видове в естествените им местообиталища, особен потенциал има в 
“наблюдението на кафява мечка” 

- преходи с планинско колело /по горски пътища/ и колотуризъм 
- преходи на кон /по горски пътища и в буферната зона/ и разходка с каруца 

до определени места в буферната зона 
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- комбинирани маршрути и програми за престой до 1 седмица с тема 
вино, занаяти, традиционен фолклор 

- пленери на артисти и художници 
- фестивали и събори; 
  
В/ Има възможности и за целогодишни програми, съчетаващи успешно 

рекреация и туризъм, каквито по същество са балнеоложките пакети. 
Съчетаването на леки пешеходни преходи, пистово каране на ски или преходи със 
снегоходки (включващи ползване на лифтовите съоръжения), с няколкочасови 
процедури в Добринище, Баня, край Обидим, Кресна, Гоце Делчев или Сандански, би 
обосновало туристически престой от 1 седмица в програми, които няма да натоварят 
екосистемите и природата на Пирин като цяло, доколкото нощувките биха били 
основно в населените места около НП. 

Но тук идваме до необходимостта от формирането на част от Продукта на 
ПИРИН КАТО ЦЕЛОГОДИШНА ДЕСТИНАЦИЯ за туризъм. 

 
КАПАЦИТЕТ / ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРЕС /НОВИ ПРОЕКТИ 

 
Пирин е най-търсената българска планина, както на вътрешния така и на 

международния пазар. Посетителският интерес към Пирин не се ограничава до 
неговите природни ресурси и в този смисъл и програмите, в които има туристически 
посещения с различен мотив или дори престой на територията на НП, са от най-
разнообразно естество. За граница може да се определи единствено въображението на 
агенциите, оформящи туристическото предлагане на Югозападна България. 

В значителна степен посетителският интерес към Пирин е обусловен от 
неговата достъпност и инфраструктурна обезпеченост, от многото възможности за 
интересно, все още автентично и обогатяващо пътуване, както и от сравнително 
богатата информация, печатни материали и програми, която съществува за 
Пирин и НП от по-старо и по-ново време, включително чрез дейността на 
организации като “Одисея-ин”, БААТ и Пирински туристически форум. 

Изградената тук през годините инфраструктура образува мрежа от 17 хижи 
(вкл. 3 заслона)+ 1 къмпинг, част от които не са на територията на НП, свързани с 
лятна, понякога и зимна маркировка, 3 ски-центъра (Банско, Добринище, Разлог) 
с общ капацитет на лифтовите съоръжения  2500 души /час, пътища, 
информационни центрове във всички по-значими градове в подножието на Пирин 
(Гоце Делчев, Сандански, Банско). На територията на НП и на самата планина 
има и места, определени за къмпинг :  Бъндеришка поляна, Хайдушка поляна, 
Голямата мочара, в района на Предела, над гр. Сандански и прочие, но къмпинг в 
съвременния смисъл на думата няма.  

Най-голяма гордост, но и притеснение, буди все още растящият капацитет 
на хотелската база и откриването на нови и нови обекти за настаняване, 
развлечение и хранене. Според различни статистики /кметството на Банско, БААТ/, 
днес консолидирания леглови капацитет в хотели, семейни пансионати и частни 
квартири  в района на Предела – Разлог - Банско -  Добринище е над 7000 легла /без да 
броим леглата в хижите/. Тази цифра включва и нерегистрираните, които заработват за 
8/12 и Н.Година. Доколкото Сандански, Мелник и Г.Делчев са далеч от НП не е 
приемливо техния леглови капацитет да бъде взиман в тази статистика. За страничен 
наблюдател – какъвто сме ние – е трудно да допусне, че има направени предварително 
ОВОС или проучвания от маркетингов характер за всички тези тнови обекти, да не 
говорим за опазване на пейзажа, за уважение към традиционната архитектура или 
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проучвания за действителните възможности за осигуряване на вода и питейни 
източници, за обработка на отпадните води и пр.  

Една оценка на капацитетните възможности спрямо ресурсите днес би 
определила съотношението им като критично, дори кризисно с оглед казаното в 
предходния абзац, както и на анонсираните намерения и дадените вече разрешения за 
прокарване на нови писти и ново строителство на инфраструктура и хотели. Погрешно 
е да се смята, че новите писти и новите хотели непременно ще превърнат Пирин и 
Банско в европейски или световен ски-курорт. Уви, самата планина Пирин няма 
такова призвание поради географското си положение, особености (височина) и 
климатичен пояс. Ето защо е крайно необходимо да се обоснове и забрани новия 
строеж на места за настаняване в гр. Банско. Към днешния ден, най-голямата грижа 
на авторите на такива проекти за България и в частност за Пирин трябва да бъде не 
увеличаване на хотелската база и не изсичането на гори за нови писти, а 
оптимизирането на съществуващата база, подобряване на достъпността, атрактивността 
и информираността, умелата маркетингова политика и създаване на програми с нова 
философия, насочени към нови по-перспективни и платежоспособни клиентели. А 
пътят към тях минава задължително през опазване на качеството на природата. 
Днес това е първостепенен маркетингов аргумент!  

Натоварването на екосистемите през месеците януари-март в района на писта 
Шилигарника и на хижа Вихрен през юли-август е драматично от гледна точка на 
тяхното устойчиво развитие. Новото строителство, което трябва да завърши през 
2005-та година, ще революционизира комуникациите до ски центъра, горното 
течение на река Бъндеришка и подходите към вр. Вихрен и ще направи района 
достъпен през всички сезони, но то трябва да се съчетае с ограничаване достъпа на 
моторни превозни средства и директни отчисления за природата на НП в размер на 
1/5 от стойността на всеки продаден билет, такса вход. 

Необходимо е да се регламентират правата и задълженията на фирмите и 
органите, които експлоатират ски-съоръженията, за да не се стига до 
унищожаване на ландшафта с идеята да се подобрят съществуващите писти. Нов 
тъжен пример за прибързани и некомпетентни действия, довели до ерозия на 
планиския склон, е и пистата над Добринище и х.Гоце Делчев (констатация от 
началото на Лято 2001 г.). 

В този смисъл целта на разработвания в момента нов ПУ е да се осигурят 
реални възможности и финансова подкрепа за Природата на територията на НП 
“Пирин”, за да може тя да посрещне предизвикателствата на новото време като 
посещаемост, посегателства и потребление в един агресивен контекст. Анализът на 
състоянието на растителното и животинското многообразие показва, че природата 
на Пирин е далеч от състоянието на подобни защитени територии в Европа и 
света. Днес е възможно, дори и при един продължителен престой в планината, да 
не бъде видяна нито една дива коза или орел, които се считат заедно с “еделвайса” 
за емблематични за природата на Пирин животни или видове. Същевременно 
хижите са застрашени от безводие, а отпадните им води изтичат понякога в реки, 
използвани за питейни цели!  

 
БЕЗОПАСНОСТ – ИНФОРМИРАНОСТ 
 
Пистите на Пирин са сред най-трудните на Балканите. Планинските 

пътеки на Пирин и в гранитния и в карстовия дял също имат репутацията на  
трудни и изискват специална нагласа, рехфлекси, тренираност на краката и 
тялото. Налице са спорадични усилия за подобряване на безопасността и 
благоустрояване на писти и пътеки. Същите не са съгласувани и не представляват 
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един цялостен подход, основавщ се на анализ на положението и на потребностите 
на реално пребиваващите на територията на НП посетители. Същевременно към 
този терен и тези трудности има изградени определени очаквания и нагласи. 
Будят недоумение нещата ставащи на Кончето, където парапетът ту изчезва, ту се 
изгражда отново. Може също така да се помисли дали не трябва да се изостави 
поддръжката на зимната маркировка /с колове/, която има тенденцията да 
подлъгва неопитните туристи от различни поколения особено през зимата и 
създава достъпност и илюзорна сигурност. Покритието на Пирин планина и на 
територията на НП през зимата с радиовръзка на ПСС е също илюзорно. Може да 
се разчита само на съвременните мобилни комуникации, а за ефикасна помощ от 
страна на отрядите на ПСС в Банско и Сандански може само да се мечтае.  

Безопасността пряко кореспондира с информираността. Наистина по 
отношение на картния материал може да се приеме, че вече са налице 
задоволителни образци за нуждите на вътрешния пазар, но защо няма карти с 
латински надписи? По отношение на планината информираността се изчерпва до 
едните карти и наличието на метеорологична справка и справка за състоянието 
на снежната покривка. В един съвременен планински туристически център, 
какъвто двойката Пирин – Банско желае да се нарича, очевидно е необходимо 
съществуването и на активно сдружение – бюро на планински водачи и 
информационен център, който да бъде отворен 7 дни в седмицата и да поддържа 
активно (със съдействието на парковата администрация) един Интернет сайт. 

НП “Пирин” би могъл да бъде инициатор и мотор на една обществено-
значима инициатива за връщане на историческата топонимия на върхове и местности 
и хижи, емблематични за планинарското движение на България. Днес на територията 
на НП и Пирин е налице истински хаос в наименованията, обозначенията под 
снимки, карти и табелки. Разумното разрешение на този нелеп проблем е 
отпечатване на нови карти със старите имена на върховете. Крайно време е да се 
отхвърлят смешните изкуствено създадени  и натрапени от тоталитаризма имена.  

Същевременно от изключително значение е изграждането и на  
А/ един жизнен механизъм на обмен и сътрудничество с местното 

население – населението от селата и градовете в буферната зона и периферията на 
НП; 

Б/ чувство на принадлежност и осъзнаване на общия интерес от всички 
живеещи и работещи на територията на НП и в планината Пирин като цяло – 
хижари, горски/ рейнджъри, хотелиери, превозвачи, ски-учители и планински 
водачи; 
Тук е мястото да се направи един кратък коментар относно настроението на хижарите 
като цяло към идеята на проекта. В началото се отнасят скептично и с недоверие, но 
след по-внимателно обясняване на нуждата от нов План за Управление и повеждане на 
неформален разговор, повечето( с изключение на един двама) приемат идеята. Всички 
са съгласни че е необходимо постигането на добро общо ниво на всички хижи. Прави 
впечатление че има нещо като конкуриране между някои намиращи се близо една до 
друга. Демяница и Тевно езеро са под аренда. ТД “Синаница”  в Кресна заяви че през 
тази година резервациите за хижата са ставали все чрез туристическите дружества в 
Сандански или Банско и не желаят и през следващата година да продължава така. На 
хижите като цяло в настоящия момент им липсва обединяващ фактор, който да 
формира обща за всички икономическа политика и идея за бъдещо развитие. Това 
трябва да се вземе предвид при изготвянето на ПУ. 

 
В/ екологична култура в средите на потребителските групи; 
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Г/ създаване на единна информационна система за нуждите на 
потребителя, която да покрива и територията извън НП; 

Д/ подобряване достъпността, чрез подновяване на пътищата; 
 
 
ИЗВОДИ 
 
Ресурсът на НП “Пирин” като цяло и на многобройните дадености, намиращи 

се в неговата буферна зона, изискват един нов прочит и интерпретация, за да може 
районът максимално да се възползва от съвременните етики на потребление и 
нагласи на клиентските групи. В центъра на всичко това стои стремежът към 
реализирането на проекти, на пътувания и на почивки в една запазена, 
неурбанизирана, достатъчно дива, но и достъпна природна среда, активности и 
ски-спорт в селища и курортни зони с човешки измерения, където традицията в 
архитектурата хармонично съжителства с последния вик в качеството на 
инфраструктурата и равнището на услугите. 

Природата на НП “Пирин” може да бъде много по-добре запазена и като:     
а) се разработят нови туристически продукти извън високия сезон, насочени 

към истински платежоспособни и уважаващи природата клиенти. В този смисъл 
си заслужава да се направи публично достояние практиката на някои водещи 
български туроператори и идеите на Асоциация БААТ, почиващи на 
философията на устойчивия туризъм; 

б) се развият нови алтернативни туристически центрове в буферната зона като 
изходни пунктове за маршрути в Пирин и към територията на НП. Такива могат да 
бъдат селата Обидим, Кремен, Пирин, Плоски, Влахи, Илинденци и много други. 

в) се направи значима крачка към обновяването на шосейната мрежа в 
буферната зона, като се подпомогнат институционално от Дирекцията на НП и 
МОСВ проектите за ремонт на пътищата : 

- Добринище – хижа Гоце Делчев 
- Лиляново – хижа Яне Сандански 
- Катунци – хижа Попови ливади 
- Кресна към мандрата посока хижа Синаница 
- Пирин – хижа Малина  
и тези водещи към селата Брежани, Кремен, Брезница, Корница ... 
 
Новият ПУ, следователно, трябва да отговори на много и значими 

предизвикателства пред развитието на НП “Пирин” като територия, към която от 
една страна има интерес местното население, от друга – това е територия от 
световния туристически оборот и от трета страна – тя принадлежи на населението 
на България и на света и в този смисъл е част от световното културно и природно 
наследство.  По този начин ще бъде премахнат антагонизмът, зародил се преди 
десетилетие между дейността на Дирекцията на НП “Пирин”, която страда от 
обществена подкрепа, липса на разбиране и ефективност, и която дори е 
обвинявана в съучастие в масовата сеч и бракониерството от една страна и 
местното население, което столетия наред е пазило планината, живяло е в хармония с 
нея, развивало е там традиционно животновъдство, а сега се счита откъснато от 
нещо, което му принадлежи; в същото време това население е отчаяно от своето 
настояще и принудено тепърва да се учи как да успее в едни нови пазарни 
реалности – нещо за което то не е подготвено. 
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Нашата препоръка при изготвянето на ПУ, но и кмъ дейността на ДНП 

днес е в този смисъл усилията да бъдат насочени в 2 главни направления : 
А) да бъде въведен един ограничителен режим на присъствие на територията на 

НП “Пирин” и на възможностите за развитие на нови дейности, както и решително да 
бъде подобрена екологичната обстановка около съществуващите и предвидените нови 
съоръжения и инфраструктура, за да се сведе до минимум отрицателното 
въздействие на масовите туристически практики и на човешкото присъствие 
върху околната среда.  

Б) да бъдат направени усилия за обучение на местното население в селищата от 
буферната зона и на работещите на територията на парка с цел изграждане чувство на 
принадлежност към територията и единодействие, както и повишаване на 
тяхната квалификация, което следва да се отрази на възможностите им да живеят 
по-добре, да развиват бизнес, щадящ природата и да бъдат активно приобщени 
към усилията за опазване на парка и неговите ресурси. 

Към това следва да се добави възстановяването на старите наименования – би 
било истинска реабилитация за историята и хората от целия този край и 
допълнително ще подчертае причастността на Дирекцията на НП към техните 
чувства и традиции. Тя ще бъде носител и на така нужния обществен кредит.  

И като едно добро и реалистично пожелание : Пирин заслужава една карта 
с наименования на кирилица и латиница, каквато има вече на централна Стара 
планина. Това ще подобри неговата достъпност и може да бъде инициатива на 
дирекцията на НП още през 2002 г. 
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Приложение 1 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
2. Преход С. Добринище – х. Гоце Делчев 
3. Чса на тръгване от селото 13.30 
4. Час на пристигане в хижата 15.30 
5. Състояние на маркировката Първата маркировка е чак на края на 

селото, много малко табели 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
Няма такива места 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Достатъчно табели 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Асфалтовото шосе е в доста лошо 
състояние 

9. Опасни учстъци / от какво естество Има завои от които може да изскочи 
забързан автомобил 

10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  В селото има много чешмо, но по пътя 

има само една 
12. Категория на прехода  
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън Чак при хижата 
16. Места, където съм видял животно Наколко крави по пътя до селото 
17. Места оборудвани за почивка Преди хижата – една – две дървени маси 

с пейки 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет Един детски лагер непосредствено до х. 

Гоце Делчев 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Пътят е доста осеян с отпадъци 

20. Колко туристи видях по пътеката Николко, само камиони за дърва и 
рибари 

21. Други Неголямо количество фъшкии по 
асфалта 
Много дървени трупи около пътя 

22. Дата  26.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
2. Преход Х. Гоце Делчев – х. Безбог 
3. Чса на тръгване от хижата 16.45 
4. Час на пристигане в хижата 18.45 
5. Състояние на маркировката Маркировка има, но не на всички 

разклонения е указан верния път 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
Губи се на някои места 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Почти няма табели 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Една от пътеките е доста мочурлива и 
обрасла, някои от участъците са по 
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писта, което не е доста приятно 
9. Опасни учстъци / от какво естество  
10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Няма 
12. Категория на прехода Пътеката е много стръмна на някои 

места 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън  
16. Места, където съм видял животно Едно куче през целия път ми беше 

компания 
17. Места оборудвани за почивка Предои хижа Безбог – няколко дървени 

маси и пейки по пътя 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет  
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Боклуци по пътя, но не много; пистите 
обезобразяват горския ландшафт; много 
отсечени дървета 

20. Колко туристи видях по пътеката Николко, само местни гъбари 
21. Други Лифтът работи за много кратко веднъж 

сутрин и веднъж – следобед 
22. Дата  26.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
2. Преход Х. Безбог – х. Пирин 
3. Чса на тръгване от хижата 8.10 
4. Час на пристигане в хижата 17.50 
5. Състояние на маркировката Лентова маркировка и пирамидки, има и 

колове с табели 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
Няма губеща се маркировка 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Не са много табелите, но ги има на 
важни места 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Преди безбожкия превал пътеката е 
изровена и преди хижа Пирин също, там 
е изровено от говеда, които и са цапали 
много 

9. Опасни учстъци / от какво естество  
10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Чешми няма, но езера, реки и потоци по 

пътя има много 
12. Категория на прехода  
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
Около Попово езеро има много фасове и 
хартийки; Кременските езера са много 
чисти 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън Много огнища около Попово езеро – 

десетки; 2-3 преди него и 2-3 след него 
16. Места, където съм видял животно Само крави преди хижа Пирин 
17. Места оборудвани за почивка Малко преди Попово езеро – дървени 
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масичка и столове 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет  
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
По пътеката има бноклуци, особено 
преди х. Пирин 

20. Колко туристи видях по пътеката Четирима на Попово езеро 
21. Други Маркировката от Попово езеро към 

Тевно езеро е само с каменни 
пирамидки и при гъста мъгла човек 
лесно може да се загуби. Нас тези 
пирамидки ни заведоха на Кременските 
езера без да очкваме. Въобще няма 
никакви знаци къде се отделя пътеката 
за Тевно езеро 

22. Дата  27.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
2. Преход Х. Пирин – х. Малина 
3. Чса на тръгване от хижата 8.20 
4. Час на пристигане в хижата 10.00 
5. Състояние на маркировката Има табели и лентова маркировка – синя
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
 На един разклон пътеката е паднала и 
не може да се разбере накъде е пътя 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Има 4-5 табели всичко на всичко 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Черен път – без проблеми се върви по 
него 

9. Опасни учстъци / от какво естество Няма 
10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Една чешма с 5 чучура в началото на 

пътя 
12. Категория на прехода Няма стръмни участъци, върви се по 

равно 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка Една палатка с лека кола близо до хижа 
Пирин 

15. Места, където се пали огън Около 10 огнища по пътя в близост до 
реката 

16. Места, където съм видял животно  
17. Места оборудвани за почивка На 2 места има дървени маси с пейки 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет  
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Доста боклуци по пътя, особено близо 
до чешмата и местата за палене на огън 

20. Колко туристи видях по пътеката Един комплект палаткаджии 
И един човек на мотор 

21. Други  
22. Дата  28.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
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2. Преход Х. Малина – х. Попови ливади 
3. Чса на тръгване от хижата 11.30 
4. Час на пристигане в хижата 6.00 
5. Състояние на маркировката Синя лентова до основното било, след 

това червена; синята се губи на места, 
но я има и човек се оправя с нея 

6. Проблемни места с маркировката / 
губеща се 

Маркировката се губи малко по 
пътеката от края на черния път след х. 
Малина и преди да се излезе на 
основното било 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Има табели дистатъчно по синята 
маркировка, по червената по-малко; 
маркировката също се губи след вр. 
Ореляк 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

След х. Малина е идеален черен път. 
Пътеката не е изровена никъде. По 
билото е засипана с листа и може да 
изчезне, ако не се ползва известно време 

9. Опасни учстъци / от какво естество  
10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Чешми няма; малки поточета до час и 

половина след хижа Малина 
12. Категория на прехода  
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън След хижа Малина по пътя има няколко 

огнища 
16. Места, където съм видял животно Коне под връх Ореляк 
17. Места оборудвани за почивка  
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет  
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
По пътя след хижа Малина на някои 
места има доста боклуци, но като цяло 
пътя до х. Попови ливади в чист 

20. Колко туристи видях по пътеката Само коняри под вр. Ореляк 
21. Други  
22. Дата  28.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
2. Преход Х. Попови ливади – с. Делчево 
3. Чса на тръгване от хижата 8.10 
4. Час на пристигане в селото 10.20 
5. Състояние на маркировката Има синя лентова маркировка, но 

откъде тръгва не е ясно, тя отива към 
град Гоце Делчев; върви се по асфалт и 
после по малка рекичка; на 2-3 места 
трябва да се свие в дясно за селото 

6. Проблемни места с маркировката / 
губеща се 

След като се свие вдясно (15-20 минути 
след като свърши асфалта) няма никаква 
маркировка 
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7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Няма табели 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Преди село Делчево почвата е пясъчна и 
пътеката се е вдълбала на 1-1.50 метра. 
На места е доста неудобно. 

9. Опасни учстъци / от какво естество  
10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Има една чешма преди края на асфалта 
12. Категоеия на прехода  
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън Покрай реката след края на асфалта е 

пълно с полянки с огнища  
16. Места, където съм видял животно  
17. Места оборудвани за почивка  
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет Един детски лагер на края на асфалта 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Почти по целия път до отклонението за 
село Делчево има боклуци. В района на 
х. Попови ливади изглежда чисто  

20. Колко туристи видях по пътеката Николко 
21. Други  
22. Дата  29.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Михаил Михов 
2. Преход С. Делчево – гр. Гоце Делчев 
3. Чса на тръгване от селото 11.00 
4. Час на пристигане в града 12.00 
5. Състояние на маркировката Няма никаква 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Много изровена в началото, понеже се 
върви в пясъчни почви 

9. Опасни учстъци / от какво естество Пътеката е удълбана от водата и е 
неудобна и много плъзгава, а и стръмна 

10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Пресича се една рекичка по средата на 

прехода 
12. Категоеия на прехода  
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън Непосредствено преди град Гоце Делчев 
16. Места, където съм видял животно  
17. Места оборудвани за почивка  
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет  
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Чак в град в Гоце Делчев има малко 
боклуци по пътеката 
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20. Колко туристи видях по пътеката Двама 
21. Други  
22. Дата  29.09.2001 
 
 
1. Име на попълващия Любомир Попйорданов 
2. Преход Х. Яворов – з. Кончето 
3. Чса на тръгване от хижата $ часа до Каменитишка порта и оше 40 

минути до Кончето 
4. Час на пристигане в хижата  
5. Състояние на маркировката  
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
В гората маркировката е отлична, на 
Погледец има колебание накъде минава 
точно 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Стари табели, вече не съвсем четливи 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Отлияно, слабо е посещавано очевидно 

9. Опасни учстъци / от какво естество Не 
10. Обезопасеност по маршрута Няма специална нужда 
11. Вода по пътя  Не , една пряспя 
12. Категоеия на прехода Средна / висока с продължението от 

Кончето до Вихрен 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
 

14. Места, където съм видял палатка  
15. Места, където се пали огън  
16. Места, където съм видял животно На спускането от Котешкия чал долу – 3 

кози 
17. Места оборудвани за почивка Не специално 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет Не 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Няма диви животни 

20. Колко туристи видях по пътеката 9 чехи, 12-13 българи на главното било 
21. Други Няма движение по нея, усещане за 

резерват, няма боклуци, великолепни 
поляни 
Заслон кончето – основата му се нуждае 
от ремонт; бригада трябва да свали 
боклуците; вътре е чисто, има одеяла  

22. Дата  17. 08. 2001 
 
 
 
1. Име на попълващия Лъбомир Попйорданов 
2. Преход Х. Предел (Кулиното) – х. Яворов 
3. Час на тръгване от хижата 12.40 
4. Час на пристигане в хижата 18.00 
5. Състояние на маркировката Задоволително 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
1. над подхода откъм Предел 
2. от превала под Даутов връх – 
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губи се 
7. Информационна обезпеченост (табели, 

др. Инфо) 
Противоречиво отбелязани часове 
(стари и нови табели ) 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

На някои мста може леко да се разшири 
с изрязване 

9. Опасни учстъци / от какво естество - 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  На изкачване около 1.30 ч. От Кулиното 

и на 1ч преди хижата  
12. Категоеия на прехода Достъпна, около 1200 метра изкачване 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
Даутово – почти е пресъхнало 

14. Места, където съм видял палатка Не съм, има една кошара 
15. Места, където се пали огън Има 
16. Места, където съм видял животно  
17. Места оборудвани за почивка 2 – 3 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет Не 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Не 

20. Колко туристи видях по пътеката Около 35 за деня 
21. Други Тръгването от Кулиното си заслужава. 

Изкачването преди превала под Даутов 
връх е през една изключителна гора със 
млади и стари дървета, канари; много, 
много живописно 

22. Дата  16. 08. 2001 
 
 
1. Име на попълващия Д. Димитров 
2. Преход Гр. Банско – х. Вихрен по пътя 
3. Час на тръгване от града 12..30 
4. Час на пристигане в хижата 18.00 
5. Състояние на маркировката задоволително 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
Пътеките съкращаващи серпентините 
на пътя не са маркирани добре 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Добра на разклона за х. Демяница 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

- 

9. Опасни учстъци / от какво естество - 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  3 чешми през 1 час 
12. Категория на прехода Стандартна 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
- 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън Къмпинга до х. Бъндерица, 1-2 огнища 

до Шилигарника   
16. Места, където съм видял животно По пътя – впрегнати коне 
17. Места оборудвани за почивка На разклона за Демяница – при 

чешмата – дървени пънчета за сядане,  
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18. Къмпинги / колко е голям / капацитет Къмпингът до х. Бъндерица – поляна с 
огнища и отпадъци 

19. Екологични проблеми / от какво 
естество / къде 

Строително замърсяванв, около 
шилигарника – отпадъци от опаковки 
на хранителни продуки 

20. Колко туристи видях по пътеката 0 
21. Други - 
22. Дата  25.10.01 
 
1. Име на попълващия Д. Димитрож 
2. Преход Х. Вихрен – х. Демяница – по пътя за 

Банско 
3. Час на тръгване от хижата 19.00 
4. Час на пристигане в хижата 23.30 
5. Състояние на маркировката Задоволително 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
- 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Задоволителна 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Движи се по коларски път, достъпен за 
високопроходими автомобили и 
камиони 

9. Опасни учстъци / от какво естество - 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  Чешма на разклона на Демяница 
12. Категоеия на прехода Стандартна 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
- 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън Хайдушка поляна, Демянишка поляна, 

покрай реката 
16. Места, където съм видял животно До Шилигарника – куче 
17. Места оборудвани за почивка На разклона за Демяница 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Останки от заслон на Демянишка 
поляна, строителни отпадъци 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други - 
22. Дата  25.10.01 
 
1. Име на попълващия Д. Димитров 
2. Преход Х. Демяница – х. Синаница 
3. Час на тръгване от хижата 10.00 
4. Час на пристигане в хижата 16.30 
5. Състояние на маркировката Добо 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
- 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Задоволителна 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

На места заровена 
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9. Опасни учстъци / от какво естество От Демяница качването към рибното 
Василашко езеро е по много стръмна и 
плитка пъека, опасност от хлъзване;  

10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  - само т езерата и изворите от езерата 
12. Категоеия на прехода Труден 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
Рибното Василашко – в етап на 
еутрофикация, Горното Василашко – 
замърсено от отпадъци в следствие на 
диво кампиране, Рибното Бъндеришко 
– също, Хвойнатото ез. – еутрофикация 
и отпадъци, както следи от питомни 
животни; Спанополските – 
сравнително чисти 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън По всички езера – огнища 
16. Места, където съм видял животно Стадо от 10-12 диви кози на Тодорина 

порта 
17. Места оборудвани за почивка - 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Еутрофикацията на езерата, отпадъци 
около и в езерата  

20. Колко туристи видях по пътеката 2 
21. Други - 
22. Дата  26.10.01 
 
1. Име на попълващия Д. Димитров 
2. Преход Х. Синаница- з,Спано поле – з. Тевно 

езеро – Х. Каменица 
3. Час на тръгване от хижата 8.00  
4. Час на пристигане в хижата 19.00 
5. Състояние на маркировката Зимната маркировка – незадоволителна 

– амортизирани табелки с азимути; 
нужда от повече жалони; до з. Спано 
поле – добра лятна; разклонът към 
Тевно езеро – неясен;  

6. Проблемни места с маркировката / 
губеща се 

 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Недобра до Тевно езеро; от Тевно 
езеро до Каменица – задоволителна 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Добро 

9. Опасни учстъци / от какво естество  
10. Обезопасеност по маршрута  
11. Вода по пътя  Реката на заслон Спано поле 
12. Категоеия на прехода Труден 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
Поленските езера – неопределено 
състояние поради мъгливото време 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън В отсечката от З. Спано поле – з. Тевно 

езеро – много овчарски огнища 
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16. Места, където съм видял животно Няма, но се натъкнах на 2 овчарски 
колиби – вероятно стадата са на паща в 
района 

17. Места оборудвани за почивка - 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Животински отпадъци 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други  
22. Дата  27.10.01 
 
1. Име на попълващия Д. Димитров 
2. Преход Х. Каменица – гр. Сандански 
3. Час на тръгване от хижата 8.00 
4. Час на пристигане в града 12.00 
5. Състояние на маркировката Пътеката съкращаваща пътя м/у х. 

Каменица и х. Яне Сандански не е 
добре маркирана 

6. Проблемни места с маркировката / 
губеща се 

 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Задоволителна 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Неоформена, с много разклонения 

9. Опасни учстъци / от какво естество - 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  2 чешми – в попина Лъка и на 4-5 км от 

Лиляново 
12. Категоеия на прехода Стандартен 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
- 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън Огнища по реката , но извън 

територията на парка 
16. Места, където съм видял животно - 
17. Места оборудвани за почивка До 2-ра чешма 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет На входа от Сандански има бунгала и 

къмпинг за 20-на палатки 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Попина лъка – нещо като открито 
сметище, водопада – много много 
замърсен 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други - 
22. Дата  28.10.01 
 
1. Име на попълващия Д. Димитров 
2. Преход Кресна – х.Синаница 
3. Час на тръгване от хижата 8.00 
4. Час на пристигане в хижата 19.00 
5. Състояние на маркировката До Пещерата липсва маркировка 
6. Проблемни места с маркировката / - 
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губеща се 
7. Информационна обезпеченост (табели, 

др. Инфо) 
Добра 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Добро 
От Кресна до Пионерския дом – 
качествен асфалтов път (нов) 

9. Опасни учстъци / от какво естество - 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  Чешма в близост до бившия Пионерски 

дом 
12. Категоеия на прехода Дълъг 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
- 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън До мандрата на м. Пещерата 
16. Места, където съм видял животно - 
17. Места оборудвани за почивка - 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
- 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други - 
22. Дата   
 
1. Име на попълващия Д. Димитров 
2. Преход Х. Синаница – х. Вихрен 
3. Час на тръгване от хижата 9.00 
4. Час на пристигане в хижата 15.00 
5. Състояние на маркировката Добро – лятна 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
- 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Добра 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Добро 

9. Опасни учстъци / от какво естество Морени, стръмни участъци 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  Извора на Хвойнатото езеро 
12. Категоеия на прехода Стандартна 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
Описани; Гергиевски езера – много 
чисти, непосещавани 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън на езерата 
16. Места, където съм видял животно - 
17. Места оборудвани за почивка - 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
Отпадъци по езерата 

20. Колко туристи видях по пътеката 5 
21. Други - 
22. Дата   
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1. Име на попълващия   
2. Преход Гр. Разлог – х. Яворов 
3. Час на тръгване от хижата 10.00 
4. Час на пристигане в хижата 16.00 
5. Състояние на маркировката Добра от детския лагер до Яворов 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
- 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Станадартна 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Добро 

9. Опасни учстъци / от какво естество Стръмна на места 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  Чешма педи детския лагер 
12. Категоеия на прехода Стандартен  
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
- 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън До беседката на поляната преди 

пътеката да излезе на пътя 
16. Места, където съм видял животно - 
17. Места оборудвани за почивка Беседка на 1.30 от хижата  
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
- 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други - 
22. Дата   
 
1. Име на попълващия   
2. Преход Х. Демяница – з. Тевно езеро 
3. Час на тръгване от хижата 10.00 
4. Час на пристигане в хижата 13.00 
5. Състояние на маркировката Добро 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
- 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Добра 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Направен каменен бряг отстрани – нов 
от тази година 

9. Опасни учстъци / от какво естество - 
10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  - 
12. Категоеия на прехода стандартен 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състоянието им 
 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън - 
16. Места, където съм видял животно - 
17. Места оборудвани за почивка - 
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18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
- 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други - 
22. Дата   
 
1. Име на попълващия   
2. Преход Х. Синаница – х. Сандански 
3. Час на тръгване от хижата 8.00 
4. Час на пристигане в хижата 11.30 
5. Състояние на маркировката Добра лятна 
6. Проблемни места с маркировката / 

губеща се 
Зимно време и при мъгла недостатъчно 
колове и амортизирани табели 

7. Информационна обезпеченост (табели, 
др. Инфо) 

Недостатъчна 

8. Състояние на пътеката / изровеност и 
др. 

Добро 

9. Опасни учстъци / от какво естество Стръмна при Душевадника, много 
разклонения, липса на маркировка при 
тях 

10. Обезопасеност по маршрута - 
11. Вода по пътя  - 
12. Категория на прехода Стандартен 
13. Езерата, покрай които съм минал / 

състояниети им 
- 

14. Места, където съм видял палатка - 
15. Места, където се пали огън Срещат се огнища , зачестяват с 

приближаване към Попина лъка 
16. Места, където съм видял животно - 
17. Места оборудвани за почивка - 
18. Къмпинги / колко е голям / капацитет - 
19. Екологични проблеми / от какво 

естество / къде 
- 

20. Колко туристи видях по пътеката - 
21. Други - 
22. Дата   
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Приложение 2 
 
 
1. Име на хижата Вихрен 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата ТД “Вихрен” – Банско, тел 

07443/ 2683 
5. Хижар (име, възраст) Христо Воденичаров – 35г. 
6. Координати на хижар 048/ 81 71 73 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова 80 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Летен сезон 
10. Помощ, персонал Само летен сезон – 1 готвач, 2 

– общи 
11. Услуги предлагани от хижата Не 
12. Транспорт до хижата Летен сезон – маршрутки от 

Банско; зимата – проходимо 
само до Шилигарника 

13. Брой легла и брой стаи 210 легла 
? стаи 7-18 легла 
бунгала 3-4 легла 

14. Заетост по сезони Август – 80%, 8дек, НГ 
15. Цена на нощувка Лято – 4.50 в малките 

бунгала, 4.00 – в стаите 
Зима – 5.00 
Бтс – 50 ст. отстъпка 

16. Има ли баня; състояние Обща 
17. Тоалетни; състояние Обща 
18. Чистота  
19. Състояние на материалната база Боядисване, освежаване, но 

още не е правен основен 
ремонт 

20. Отдалеченост от други хижи  
21. Има ли път до хижата 16 км от Банско 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга 30 
23. Къде се изхвърля сметта Банско 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
- 

25. Екологична обстановка около хижата Сравнително чисто, но лятото 
– отпадъци 

26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Не 
27. Има ли открито огнище  
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата  
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Добри 

30. Чуждестранни туристи Чехи, Поляци – спят на 
палатки  -  над 100д. т.г. 
Германци – повече в 
сравнение с други години 

31. Предложения на хижаря Необходим е осн. Ремонт; 
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смяна на леглата; да се 
направят малки стаи; 
боядисване на покрив; 
балатум; канализация 

 25.09.2001 Д. Димитров  
  
 
1. Име на хижата Бъндерица 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата Радиостанция 
5. Хижар (име, възраст) Емил Максимов, 28 г. 
6. Координати на хижар - 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова – ок. 40 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да 
10. Помощ, персонал Само летен сезон – 2-3 общи, 

1 готвач 
11. Услуги предлагани от хижата  
12. Транспорт до хижата Маршр. От Банско 
13. Брой легла и брой стаи Ок. 120 легла, ок. 20 стаи; 

общи 7-8-10 легла; нов етаж – 
луксозни стаи; 8-9 бунгала – 3 
легла 
Старата хижа – 3 помещения 
10,15 и 7 легла 

14. Заетост по сезони Слабо, по-малко от Вихрен 
15. Цена на нощувка 4 лв общи 

5 лв малки стаи 
16. Има ли баня; състояние Обща, с нов ремонт 
17. Тоалетни; състояние  
18. Чистота  
19. Състояние на материалната база Първи етаж – нов ремонт, 

луксозни стаи 
20. Отдалеченост от други хижи  
21. Има ли път до хижата 15 км 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга и колко 

коли бяха спрели 
Неплатен 20-30 

23. Къде се изхвърля сметта Банско 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
 

25. Екологична обстановка около хижата  
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Не 
27. Има ли открито огнище  
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Не 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
 

30. Чуждестранни туристи Почти няма 
31. Други БТС – Банско – повече 

информация 
 25.09.2001  
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1. Име на хижата Демяница 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 048/ 96 93 39 
5. Хижар (име, възраст) Георги Гемков 
6. Координати на хижар Банско, тел. 07443/ 5444 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова 40 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да 
10. Помощ, персонал Само лятото – 1 готвач и 2 

общи 
11. Услуги предлагани от хижата Транспорт с високо 

проходимо такси 
12. Транспорт до хижата  
13. Брой легла и брой стаи Летни – 10 бунгала – 4 и 6; 50 

нара на тавана 
Зимни – 3х12 легла 

14. Заетост по сезони Авг 2001 – 30% 
15. Цена на нощувка По цени на БТС 
16. Има ли баня; състояние Обща, добро 
17. Тоалетни; състояние Външни, за ремонт 
18. Чистота Няма проблеми 
19. Състояние на материалната база Текущи ремонти 
20. Отдалеченост от други хижи  
21. Има ли път до хижата 14 км от Банско, за 

високопроходими автомобили
22. Колко коли могат да спрат на паркинга  Макс. 10 
23. Къде се изхвърля сметта Банско 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
 

25. Екологична обстановка около хижата  
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Не; най-чистата вода в района 
27. Има ли открито огнище Да 2бр 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Лятото – по пътеката към 

Тевно езеро 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Добри летни 

30. Чуждестранни туристи Европейци ; около 1 % са 
чужденците;Французи, 
англичани, германци  
Ирландец в момента на 
хижата;  

31. Предложения на хижаря Разработване на екстремни 
турове – Демяница, 
Стражите, Юлен 

 25.09  
  
 
 
1. Име на хижата Синаница 
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2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата 20 май – 31 октомври 
4. Телефон на хижата 087/ 93 29 47  - в 20.00 ч. 

07433/ 22 40 – Секретар на ТД 
Кресна 

5. Хижар (име, възраст) Васил Андонов, 43 г. 
6. Координати на хижар 07433/ 45 42 – Кресна 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова 45 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да – консерви, сирене, 

кашкавал, хляб 
10. Помощ, персонал Лято – 1 готвач, 2 – общи 
11. Услуги предлагани от хижата Да, коне на Българо – чешка 

фондация – конен туризъм 20 
коня, пренасяне на раници 

12. Транспорт до хижата От Кресна – 24 км до 
Пещерата – при заявка 
транспорт 

13. Брой легла и брой стаи 53 легла ( 34 легла, 16 нара с 
дюшеци); 25 места в палатки 

14. Заетост по сезони 25 юли – края на август  
понякога 120д. 
Средно  70-80 %  
Юли  40-50% 

15. Цена на нощувка 5.00 – с БТС 4.00 
10.00 – чужденци 

16. Има ли баня; състояние Да; обща извън хижата  
17. Тоалетни; състояние  
18. Чистота Задоволителна 
19. Състояние на материалната база Всяка пролет – освежаване – 

безир; покривът е боядисан 
до половината 

20. Отдалеченост от други хижи  
21. Има ли път до хижата  
22. Колко коли могат да спрат на паркинга и колко 

коли бяха спрели 
 

23. Къде се изхвърля сметта Досега в яма, но занапред – в 
Кресна 

24. Състояние на мястото предназначено за 
изхвърлянето  

 ямата е препълнена – 
проблеми по този въпрос с 
Парка 

25. Екологична обстановка около хижата  
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Не 
27. Има ли открито огнище 1 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата На 1 ч в посока Кресна – 

овце, крави 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Добри 

30. Чуждестранни туристи Малко; за 2001 общо 30-40 
Американци 10; французи 4-
5; македонци 7-8; германци; 
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канадец; японец 
31. Предложения на хижаря Разширение 20-30 места 
 Бивш Пионерски Дом “Синаница” Целогодишно, 

18 км от Кресна нов асфалт, 60 легла, 4-5-6 
голяма кухня, столова, бар; цени ок. 3лв. 

 

  
 
 
1. Име на заслона Спано поле (10 бунгала) 
2. Адрес Надм. Вис. 2055 
3. Кога е отворена хижата Края на март до ноември 
4. Телефон на хижата 048/ 808 209 
5. Хижар (име, възраст) Андон Тодоров Димитров, 47 

г. 
6. Координати на хижар Гр. Сандански, тел. 0746/ 

26217 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Бъдещ капацитет на кухнята  

-30 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Бира, безалкох. – всичко 
10. Помощ, персонал 2001 – сам, но 2002 – 1 

помощник 
11. Услуги предлагани от хижата Стига се с джип; 2 дена преди 

това – заявка 
12. Транспорт до хижата От Сандански до х. Яне 

Сандански – 18 км; до 
заслона 12 км; само 
високопроходими – 
задължително 4х4 

13. Брой легла и брой стаи 10 б. – 2 легла, възможност за 
трети човек 
лятото – палатков лагер 

14. Заетост по сезони Юли- август групи – 90-100% 
15. Цена на нощувка 5лв. С БТС 4лв. 
16. Има ли баня; състояние Лятна – варел с душ – газово 

затопляне 
17. Тоалетни; състояние Септична яма – горе-долу 

добре 
18. Чистота Добре 
19. Състояние на материалната база Пролетта – дограми и 

дървени части; предстои 
вътрешни ремонти и нарове 

20. Отдалеченост от други хижи 2ч. До Синаница; 3ч. Тевно 
езеро; 2.30 до Каменица; 2ч. 
Яне Сандански 

21. Има ли път до хижата  
22. Колко коли могат да спрат на паркинга и колко 

коли бяха спрели 
 

23. Къде се изхвърля сметта Сандански; 15 чувала за 2001 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
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25. Екологична обстановка около хижата Никакви отпадъци 
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Не; изворна вода 
27. Има ли открито огнище 1 бр. 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата От реката нагоре; в района 

няма 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Лошо състояние 

30. Чуждестранни туристи 12 Унгарци, 6 Словенци, 4-5 
Германци, 4 французойки; 
харесва им това, че са двойки 
бунгала 

31. Предложения на хижаря  – необходимо е укрепване на 
основите на бунгалата и 
вкарване на 4 нара под 
бунгалата; тапицерия, фазер 

 Опит за поставяне на турбина за ток, но не 
получил разрешение от парка; чист терен – 
възможност за ски писти без сеч, възможности за 
влекове до най-горе, много сняг зимата – 3м, 
моторни шейни за транспорт 

 

  
 
 
1. Име на хижата Засл. Тевно езеро 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 048/ 80 82 91  
5. Хижар (име, възраст) Иван Дрънков – 36 
6. Координати на хижар Банско 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това 20 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Захарни изделия само! 
10. Помощ, персонал 2 – общи 
11. Услуги предлагани от хижата Не 
12. Транспорт до хижата  
13. Брой легла и брой стаи Обща стая с 30 нара; 10 

палатки (х2 и някои х4) 
14. Заетост по сезони Юли 20-30%; авг. 100% 
15. Цена на нощувка 4.50 с БТС и 5.00 без; чужд. 

10.00 
16. Има ли баня; състояние Не 
17. Тоалетни; състояние Ями 
18. Чистота  
19. Състояние на материалната база Няма минал ремонт; за в 

бъдеще – 3 нови бунгала 
20. Отдалеченост от други хижи Каменица 3ч., Демяница 3ч., 

Безбог 3.30 ч. 
21. Има ли път до хижата Не 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга и колко 

коли бяха спрели 
 

23. Къде се изхвърля сметта Свалят се скон в Банско 
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24. Състояние на мястото предназначено за 
изхвърлянето  

 

25. Екологична обстановка около хижата Добра 
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Миналата година – да, поради 

лятното засушаване езерото 
спаднало; сега има вода 

27. Има ли открито огнище Не! 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Крави от Сандански – лятно 

време юли-авг 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Хубава само за Вихрен и 
Каменица 

30. Чуждестранни туристи Бягат да спят на пялятки на 
Митровото и Чаирските 
езера; най-често Германците 
нощуват – около 20д.; 
французи – 1 група 15 човека; 
италианци – 1 гр. 15 д. 

31. Други  
 27.09 – анкетата е попълнена от Иван Баряков – 

помощ. Персонал 
 

  
 
 
1. Име на хижата Яне Сандански 
2. Адрес Попина Лъка 
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 048/ 808 209 
5. Хижар (име, възраст) Андон Димитров 
6. Координати на хижар 0746/ 26217, Сандански 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това 1.тур. Столова – за хора с 

желание да си готвят 
2. ресторант – 50 места 

9. Въэможност за купуване на суха храна Да, нормални цени 
10. Помощ, персонал 1 общ, 1 готвач; необходиме 

още 1 човек 
11. Услуги предлагани от хижата 2 бусчета за превоэ от града и 

обратно – с предварителна 
заявка 

12. Транспорт до хижата Автобус само до Лиляново 
Лиляново – Яне Сандански – 
13 км 

13. Брой легла и брой стаи 22 стаи ( 1 апартамент, 1 
обща 13 л, 1 обща 7л, 2 х 5л, 
3х4 л., 4х2 л., 2-3х 3л.); общо 
80 легла 

14. Заетост по сезони Юли – авг 50% 
15. Цена на нощувка 4-5 лв. 
16. Има ли баня; състояние М,Д – на всеки етаж 
17. Тоалетни; състояние М,Д – на всеки етаж 
18. Чистота  
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19. Състояние на материалната база `99, `00 – основно 
разширение на ресторанта, 
смяна на водопровод, 
канализация, тоалетни; 
освежаване – тапети, 
боядисване, водно отопление, 
реконструкция и оборудване 
на кухнята, лятна градина с 
кухня и бар, озеленяване; 30 
000 за ремонти 

20. Отдалеченост от други хижи 1.40 – Каменица, 6ч. Тевно 
езеро, 2ч. Спано поле 

21. Има ли път до хижата Нов асфалт от Лиляново 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга и колко 

коли бяха спрели 
2 големи паркинга – 50 коли 

23. Къде се изхвърля сметта Сандански 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
 

25. Екологична обстановка около хижата Задоволително, но по-надолу 
към Водопада – огромно 
количество  разпръснати 
отпадъци 

26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Целогодишно вода, от м. 
Сърчалиица 

27. Има ли открито огнище 1 бр 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Не 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Пряката пътека – преди 
Каменица нужда от 
маркировка 

30. Чуждестранни туристи Малко 
31. Други Т.г. – “Пътека на мира” – 

приход чужд., възможн. За 
детски кът, Зелена улица – 
зала – тур.столова – зелени 
курсове, конференции, и 
ресторантът се ползва 

   
  
 
 
1. Име на хижата Каменица 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 048/ 84 57 51 
5. Хижар (име, възраст) Тренко Кирилов Динев, 48 
6. Координати на хижар Сандански – 0746/ 25 225 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да  
8. В какво помещение става това 60 норм 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да, норм цени,  
10. Помощ, персонал Лято 6човека (4 в 

кухнята(сем.), 2 на хижата) 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

11. Услуги предлагани от хижата Не, но с резерв. – транспорт 
12. Транспорт до хижата 29 км от Сандански 

Яне Сандански – Каменица 12 
км 

13. Брой легла и брой стаи 120 легла, 29 стаи ( 1 
апартамент – 20лв., 3х2 – 5 
лв., 10х3, 5х4, 1х7, 2х9, 2х6, 
2х5, 1х14-15 

14. Заетост по сезони Юли 40%, авг 90-100% 
15. Цена на нощувка 4 лв., за Германци – 7лв. 
16. Има ли баня; състояние М и Ж, апартаментът – 

собствена 
17. Тоалетни; състояние Вътрешни, канализация, 4 М 

и 4 Ж 
18. Чистота  
19. Състояние на материалната база Обшивка на ресторанта с 

дъски, банята 
20. Отдалеченост от други хижи 3ч. Спано поле, 1ч. 

Сандански, 3ч Тевно езеро, 
5ч. Пирин 

21. Има ли път до хижата 6-7 км от хижата – горски 
път, след това – асфалт 

22. Колко коли могат да спрат на паркинга и колко 
коли бяха спрели 

Ок 20 коли 

23. Къде се изхвърля сметта Контейнер и после Сандански 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
Норм 

25. Екологична обстановка около хижата Горе-долу чисто 
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Не 
27. Има ли открито огнище 1 бр 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Доста крави 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Необх. Подновяване на 
табелите с азимутите към 
Тевно езеро, пътеката эа 
Пирин – клек; прясно 
боядисана но само лятната 

30. Чуждестранни туристи Групи на Одисея, 5-6 
индивидуални Германци; 
Чехи; Унгарци; тази година 
по-добре от миналата 

31. Предложения на хижаря Ще се сменят дюшеци и 
въэглавници със сигурност, 
ще се слага въздушно парно; 
есен 2002 – лятна градина 

 Съществуват 2 влека, единствени за Петрич и 
Сандански; проект за нов влек 

 
27.09 

  
 
 
1. Име на хижата Безбог 
2. Адрес  
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3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 048 906209 
5. Хижар (име, възраст) Нонка Хаджиева 
6. Координати на хижар С. Добринище, ул. Васил 

Коларов 1 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Просторна столова – 60 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Закуска – 2 лева 

Одяд – 3 лева 
Вечеря – 2 лева 

10. Помощ. персонал 3 души, но през лятото са 
повече 

11. Услуги предлагани от хижата Автобус до долната лифтена 
станция 

12. Транспорт до хижата От с. Добринище – 11,5 км – 
асфалт до х. Гоце Делчев и 
оттам лифт – 25 минути (3 
лева) 

13. Брой легла и брой стаи Общо 130 легла; 90 от тях – в 
стаи с по 3 и 4, а другите в 
общи спални 

14. Заетост по сезони Юли, Август,Декември, 
Януари – 90 – 100%; 
Останалите – 5 – 50% 

15. Цена на нощувка Българи – 6 лева 
Деца – 4 лева 
Чужденци – 12 лева 

16. Има ли баня; състояние Да – 4 душа, винаги топла 
вода, много чисто 

17. Тоалетни; състояние Има на всеки етаж – чисти 
18. Чистота Много е чисто в коридорите и 

общите помещения, но в 
стаите чергите са мръсни 

19. Състояние на материалната база Подновена фасада преди 2 
години 

20. Отдалеченост от други хижи 2 часа – х. Гоце Делчев (25 
минути – лифт) 
3,30 часа – з. Тевно езеро 
6 часа – х. Пирин 
5 часа – х. Демяница 

21. Има ли път до хижата Черен път за джип само – 6 
км. от х. Гоце Делчев + 11км. 
от с. Добринище до х. Гоце 
Делчев 

22. Колко коли могат да спрат на паркинга Няма паркинг 
23. Къде се изхвърля сметта В с. Добринище се смъква с 

лифт и камион 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
Има поддържани кошчета за 
боклук във всяка стая, в 
коридорите и тоалетните 

25. Екологична обстановка около хижата Чисто е. Има малко метални 
отпадъци . 
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Персоналът чисти редовно 
наоколо. 

26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Има водохващане над езерото 
27. Има ли открито огнище Да – 1 – под хижата 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Овце през лятото 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Има табели за основните 
посоки 

30. Чуждестранни туристи  
31. Предложения на хижаря  
32. 
 

Други Има дневен бар 15 места, 
телевизор, камина 
Нощен бар 
Места за палатки в района на 
старата хижа 

 26.09.2001 Михаил Михов  
 
 
 
1. Име на хижата Мочарата 
2. Адрес На 4 км след х. Гоце Делчев 
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 07447/2738, 048/849578 
5. Хижар (име, възраст) Александър Галчев 40г. 
6. Координати на хижар  
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това 70 места + дансинг 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да 
10. Помощ. персонал  
11. Услуги предлагани от хижата Частни рейсове до с. 

Добринище – 2.50 лв./чов. 
Екскурзии до Мелник (10 
лева), Ковачевица, Рилски 
ман. (10 лева), Банско 
Организиране на пикници 

12. Транспорт до хижата Рейсове 
13. Брой легла и брой стаи 70 бунгала по 2 места +22 

места в хижата в стаи с по 2, 3 
и 4 легла 

14. Заетост по сезони  
15. Цена на нощувка Бунгала – 3.50 лева 

Стаи – 4.50 лева 
16. Има ли баня; състояние По всяко време топла вода 
17. Тоалетни; състояние Има външни и вътрешни 
18. Чистота Добро ниво 
19. Състояние на материалната база Добро ниво 
20. Отдалеченост от други хижи 4 км. до х. Гоце Делчев 

3 часа до х. Безбог 
21. Има ли път до хижата От с. Добринище – 15 км. – 

асфалт 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга 30 коли 
23. Къде се изхвърля сметта В селското сметище 
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24. Състояние на мястото предназначено за 
изхвърлянето  

 

25. Екологична обстановка около хижата Много е чисто 
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми  
27. Има ли открито огнище Има едно 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Минават от време на време 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Добра маркировка 

30. Чуждестранни туристи  
31. Предложения на хижаря  
   
 26.09.2001 Михаил Михов  
 
 
1. Име на хижата Пирин 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 048 850386 
5. Хижар (име, възраст) Сашо Филипов 47 г. 
6. Координати на хижар Мелник, тур. Д-во 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова с телевизор – 50 м. 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да 
10. Помощ. персонал 3 души 
11. Услуги предлагани от хижата  
12. Транспорт до хижата От Мелник – черен път за 

джипове 
13. Брой легла и брой стаи 79 места в общи спални 

стаи с по 7, 12, 26 легла 
14. Заетост по сезони Август е пълно 
15. Цена на нощувка Българи – 4 лева 

Чужденци – 8 лева 
16. Има ли баня; състояние Външна – на сл. Енергия 
17. Тоалетни; състояние Външни 
18. Чистота В хижата е чисто, когато няма 

много хора 
19. Състояние на материалната база Нужда от основен ремонт 
20. Отдалеченост от други хижи 6 часа до х. Безбог 

5 часа до з. Тевно езеро 
5 часа до х. Каменица 
2 часа до х. Малина 

21. Има ли път до хижата Черен път 33км. от Мелник 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга Не се разрешава паркиране 

пред хижата 
23. Къде се изхвърля сметта В контейнер, смъква се в 

сметище Сандански 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
Добро състояние в момента 

25. Екологична обстановка около хижата Добра, не се виждат никъде 
боклуци 

26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Собствено водохващане 
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27. Има ли открито огнище Има едно 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Крави минават 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Табели във всички посоки 

30. Чуждестранни туристи  
31. Предложения на хижаря Ще се прави къмпинг 
32. 
 

Други 2 лева на палатка в района на 
хижата 
наоколо има много 
симпатични дървени масички 
и пейки, беседка 

 27 
.09.2001 Михаил Михов 

 

 
  
1. Име на хижата Малина 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Работи докато не падне сняг 
4. Телефон на хижата Няма в момента 
5. Хижар (име, възраст) Ангел Павлов Илиев 59 г. 
6. Координати на хижар С. Пирин, тел. 230, 214, 269 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова – 35 места и навън на 

дървени маси – 35 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да 
10. Помощ. персонал 1 човек, през лятото – още 

двама 
11. Услуги предлагани от хижата Превозване на туристи и 

багаж при заявка 
12. Транспорт до хижата 16 км. от с. Пирин 
13. Брой легла и брой стаи 78 легла в стаи с по 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 легла 
14. Заетост по сезони Идват много местни хора за 

по 7 –10 дни 
През август е пълно 
20 чужденци през посленото 
лято 

15. Цена на нощувка Българи – 3.50 лева 
Чужденци – 8 лева 
Чужденци – пълен пансион – 
18 лева 

16. Има ли баня; състояние Има няколко бани , но са без 
бойлери и душове 

17. Тоалетни; състояние Вътрешни – много чисти 
18. Чистота В хижата се поддържа много 

чисто 
19. Състояние на материалната база Да се сложат бойлери 

Трябва ремонт на бани и 
тоалетни 
Част от фасадата е за 
измазване 
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20. Отдалеченост от други хижи 2 часа до х. Пирин 
7 часа до х. Попови ливади 

21. Има ли път до хижата  16 км от с. Пирин, 13 от тях 
са асфалтирани 

22. Колко коли могат да спрат на паркинга На поляната пред хижата – 40 
коли 

23. Къде се изхвърля сметта Директно в гората на 20 
метра от хижата 

24. Състояние на мястото предназначено за 
изхвърлянето  

Ужасно, наоколо е пълно с 
боклуци 

25. Екологична обстановка около хижата По посока бунището е пълно 
с боклуци, но в другите 
посоки е сравнително чисто 
Много бокуци оставят 
палаткаджиите 

26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Водохващане, през лятото 
няма налягане 

27. Има ли открито огнище Има едно 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Само коне минават 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Има достатъчно табели 

30. Чуждестранни туристи През последното лято само 20 
31. Предложения на хижаря 

 
 
 
 
 

Да се направи водоем 
Трябва да се организират 
групи да минават през хижата 
Трябва да се докара печка за 
туристическара кухня 
Трябва да се постави 
гръмоотвод 

32. 
 

Други 2 лева на палатка в района на 
хижата 

 28.09.2001 Михаил Михов  
1. Име на хижата  Попови ливади 
2. Адрес М. Попови ливади 
3. Кога е отворена хижата Целигодишно 
4. Телефон на хижата 0751 28975 
5. Хижар (име, възраст) Иван Лефтеров 50 г. 
6. Координати на хижар Т.Д. Момони двори, гр. Гоце 

Делчев 2900, ул. Солун 26, 
тел. 0751 22379 

7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова – 40 души 
9. Въэможност за купуване на суха храна Не 
10. Помощ. персонал 1 човек 
11. Услуги предлагани от хижата Няма 
12. Транспорт до хижата Рейсове и таксита 
13. Брой легла и брой стаи Общо 50 легла  

Стаи с по 18, 10, 2 стаи с по 2, 
2 стаи с по 4 и една стая с 5 
легла 

14. Заетост по сезони Пълни се Юли и Август, 
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чужденци няма 
15. Цена на нощувка Българи – 4 лева, ако имат 

БТС карта – 3.20 лева 
Чужденци – 8 лева 

16. Има ли баня; състояние Две бани – Идеално чисто  
17. Тоалетни; състояние Общи на етажа – чисти 
18. Чистота В хижата се поддържа чисто. 

В една от стаите има мишка 
(а може и в останалите) 

19. Състояние на материалната база Нужда от основен ремонт 
20. Отдалеченост от други хижи 7.30 часа – х. Малина 
21. Има ли път до хижата 18 км асфалт от град Гоце 

Делчев 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга 20 коли 
23. Къде се изхвърля сметта Контейнер – сметище Гоце 

Делчев 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
Контейнера е на 30 метра от 
хижата, около него е чисто 

25. Екологична обстановка около хижата Чисто е  
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Самостоятелен водопровод 
27. Има ли открито огнище Има 3 броя 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Няма 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Има достатъчно табели 

30. Чуждестранни туристи Няма 
31. Предложения на хижаря  
32. 
 

Други Опъването на палатки е 
безплатно 
Има ски влек близо до хижата 

 28.09.2001 Михаил Михов  
 
   
1. Име на хижата Предел 
2. Адрес М. Предел 
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата 0747-6073 
5. Хижар (име, възраст) Вили и Иван Гуляшеви 
6. Координати на хижар БТД Симитли 
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Тур. Столова 
9. Въэможност за купуване на суха храна Да 
10. Помощ. персонал 2 ма души 
11. Услуги предлагани от хижата Билярд, тенис на маса 
12. Транспорт до хижата Коли, автобуси 
13. Брой легла и брой стаи 26 места с бани и парно 
14. Заетост по сезони 500 нащувки през зимата; 400 

през август; 220 през юли 
15. Цена на нощувка 5 лева – лято; 6 лева – зима 
16. Има ли баня; състояние Има 
17. Тоалетни; състояние Неодходимост от спешен 

ремонт 
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18. Чистота Приемлива 
19. Състояние на материалната база Изхабена 
20. Отдалеченост от други хижи 6 часа до хижа Яворов 

6 1аса до хижа Македония 
21. Има ли път до хижата  0,5 км асфалт от пътя за 

Симитли и Разлог 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга  3 - 4 
23. Къде се изхвърля сметта Контейнер 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
 

25. Екологична обстановка около хижата Поддържано е, има грижи 
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Собствено водохващане 
27. Има ли открито огнище Да 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата На м. Предел 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Да, към х, Македония и към 
м. Предел 

30. Чуждестранни туристи  
31. Предложения на хижаря Няма ангажимент от страна 

на БТС, Би желала да я купи 
32. 
 

Други  

 16. 08. 2001 Любомир Попйорданов  
 
   
1. Име на хижата Яворов – ТД Пирин – гр. 

Разлог – 0747/ 22 56 
2. Адрес  
3. Кога е отворена хижата Целогодишно 
4. Телефон на хижата - 
5. Хижар (име, възраст)  
6. Координати на хижар  
7. Може ли турист да се храни в хижата Да 
8. В какво помещение става това Столова  
9. Въэможност за купуване на суха храна По заявка 
10. Помощ. персонал 2 
11. Услуги предлагани от хижата Храна, транспорт на багаж  
12. Транспорт до хижата УАЗ 
13. Брой легла и брой стаи 7 двойки, стаи с 3,6 и повецхе 

легла 
общо 70легла 

14. Заетост по сезони  
15. Цена на нощувка 10 лв – двойна стая за 

българи, 8$ за чужденци 
 
5 лв. – 1/3и4 стая, 5-6$ за 
чужденци 
храна за 1 ден – 8лв, 6.50- 
деца 

16. Има ли баня; състояние Добра за хижа, в 7-те двойни 
– самостаятелни бани 

17. Тоалетни; състояние Общи – нужда от ремонт 
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18. Чистота Добра за хижа 
19. Състояние на материалната база Добра за хижа 
20. Отдалеченост от други хижи 6ч. – Предел; 9ч. – х. Вихрен 
21. Има ли път до хижата Да за УАЗ и 

високопроходими 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга 8-10 
23. Къде се изхвърля сметта В контейнер и в Разлог 
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
Добро за хижа 

25. Екологична обстановка около хижата Добра за Пирин 
26. От къде си набавя вода хижата; проблеми Собствено водохващане 
27. Има ли открито огнище Да 
28. Живони (добитък) около или в близост до хижата Не 
29. Маркировъчни знаци и табели при хижата; 

състояние 
Добри 

30. Чуждестранни туристи малко  
Чехи и поляци подминават 
хижата и спят на з. Бункера 
 

31. Предложения на хижаря мотивиран 
32. 
 

Други Диво кампиране на 
Партизанския бивак 

 16. 08. 2001 Любомир Попйорданов  
 
 
1. Име на хотела ПД Ореляк 
2. Адрес М. Попови ливади 
3. Кога е отворен хотела Целогодишно 
4. Телефон на хотела 0751/28861 
5. Управител (име, възраст)  Павел Павлов 
6. Координати на управителя Тел. 20888(гр. Г. Делчев) 
7. Може ли турист да се храни в хотела Да 
8. В какво помещение става това Ресторант - 70 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна  
10. Помощ. Персонал 5 души 
11. Услуги предлагани от хотела Билярд, фитнес, сауна, тенис 

маса 
12. Транспорт до хотела Рейсове и таксита 
13. Брой легла и брой стаи 40 легла в стаи с по 2, 3 и 4 

легла 
14. Заетост по сезони  
15. Цена на нощувка 7 лева, 11 лева - храноден 
16. Има ли баня; състояние Идеално  
17. Тоалетни; състояние Идеално 
18. Чистота Идеално 
19. Състояние на материалната база Идеално 
20. Отдалеченост от други хижи 5 мин. – х. Попови ливади 
21. Има ли път до хотела 18 км от гр. Г. Делчев  
22. Колко коли могат да спрат на паркинга 5 
23. Къде се изхвърля сметта Контейнер и после в сметище 

Г. Делчев 
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24. Състояние на мястото предназначено за 
изхвърлянето  

Чисто 

25. Екологична обстановка около хотела Чисто 
26. От къде си набавя вода хотела; проблеми  
27. Има ли открито огнище Не 
28. Живони (добитък) около или в близост до хотела Няма 
29. Маркировъчни знаци и табели при хотела; 

състояние 
Няма 

30. Чуждестранни туристи  
31. Предложения на управителя  
32. 
 

Други  

 28.09.2001 Михаил Михов  
 
1. Име на хотела Хотел Булгартабак 
2. Адрес М. Попови ливади 
3. Кога е отворен хотела Целогодишно 
4. Телефон на хотела 0751/28810 
5. Управител (име, възраст) Атанас Папазов 54 г. 
6. Координати на управителя 0751/20822 
7. Може ли турист да се храни в хотела Да 
8. В какво помещение става това Ресторант – 50 места 
9. Въэможност за купуване на суха храна  
10. Помощ. Персонал 15 души 
11. Услуги предлагани от хотела Билярд, фитнес, тихи игри, 

дневен, нощен бар 
12. Транспорт до хотела Рейсове, такси 
13. Брой легла и брой стаи 40 легла в стаи с по 2  

Има 3 апартамента 
14. Заетост по сезони Зима, лято и по празници е 

пълно 
15. Цена на нощувка 16.80 лева – стая 

50 лева – апартамент 
16. Има ли баня; състояние Идеално 
17. Тоалетни; състояние Идеално 
18. Чистота Идеално 
19. Състояние на материалната база Постоянна поддръжка 
20. Отдалеченост от други хижи 10 мин. – х. Попови ливади 
21. Има ли път до хотела 17 км. от гр. Г. Делчев 
22. Колко коли могат да спрат на паркинга Охраняем, безплатен – 13 

коли 
23. Къде се изхвърля сметта  
24. Състояние на мястото предназначено за 

изхвърлянето  
 

25. Екологична обстановка около хотела Чисто 
26. От къде си набавя вода хотела; проблеми Водохващане 
27. Има ли открито огнище Не 
28. Живони (добитък) около или в близост до хотела Не 
29. Маркировъчни знаци и табели при хотела; 

състояние 
Не 

30. Чуждестранни туристи  
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31. Предложения на управителя  
32. 
 

Други  

 29.09.2001 Михаил Михов  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТУРИЗЪМ, СПОРТ И УСЛУГИ 
В ПРИЛЕЖАЩИТЕ НА НП ПИРИН ТЕРИТОРИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симана Марковска; Георги Георгиев
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За целите на настоящия доклад и от гледна точка на туризма, под “прилежащи 
територии” на Националния парк “Пирин” се разбират онези части от общините 
Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Банско и Разлог, 
в които развитието на туризма ще окаже пряко или косвено влияние върху Парка, и 
обратно. Включили сме и територии/селища, разположени в близост до Среден и Южен 
Пирин, поради съществуващата потенциална възможност за разширение на Парка на 
юг, както и поради факта, че планината се възприема и би трябвало да се възприема 
като едно цяло. 
 
А. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 
 
А.1. ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ, РАЗВИТИ КЪМ МОМЕНТА 
 
• Ски-туризъм – в Банско, Добринище и Кулиното (м. Предела). Този въпрос е по-

подробно разгледан в доклада на Асоциация БААТ. 
• Балнеология – основно в Сандански. С потенциал е с. Добринище (има проблем с 

басейните – чака се концесионер), както и с. Баня в общ. Разлог. Минерални води – 
неоползотворени или с изградени малки бани от местно значение има при селата 
Ощава и Долна Градешница в община Кресна, както и при общинските центрове 
Банско и Симитли. 

• Културно-познавателен туризъм – места, включени в обиколни турове на България. 
Такива са Банско и Сандански-Мелник. Повечето паметници на културата не са 
поддържани като туристически обекти; потенциалът на музеите не се ползва и на 
20%. 

• Селски туризъм. Има опити в с. Делчево (общ. Гоце Делчев), с. Баня (общ. Разлог) 
и някои други. От една година Пирински туристически форум работи по 
програмата “28 уикенда на село” за развитие на селски туризъм в цялата област. 
Първи туристически продукти се надяваме да има през тази година. 

• Екотуризъм – практикува се спорадично като част от други туристически продукти 
(селски и ваканционен). ПТФ има програма за екотуризъм – “Екомаршрути по 
югозападните граници”, която се надява да започне да реализира от 2003 г. 

• Хоби туризъм – има единични опити за посрещане на групи чужденци в места като 
Банско, за изучаване на български фолклор – песни, танци, инструменти. 
Обикновено е свързано със събора “Пирин пее”, който се провежда на всеки две 
години в м. Предела (ще има през 2003 г.). 

• Летен ваканционен туризъм – Банско, Сандански, Мелник; с местно значение са 
курортните местности Предела, Попови ливади, Попина лъка, Синаница и пр. 

• Летен пешеходен туризъм – обнадеждаваща тенденция е завръщането на 
“планинарите” от бившия социалистически блок. Голям проблем е състоянието на 
планинските хижи и заслони и фактът, че БТС не упражнява никакъв контрол върху 
стопанисването им. Повече по въпроса е упоменато в доклада на Асоциация БААТ. 

• Конгресен туризъм – в Сандански (в Интерхотел Сандански). 
 
А.2. ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ 
 
Основните туристически услуги (настаняване, хранене, транспорт) са много по-добре 
развити от допълнителните, което е свързано от една страна, с естеството на наличното 
предлагане в района, а от друга – с битуващата у по-голямата част от населението 
представа за туризма като добре уредени места за спане. Това води до еднообразие и 
повтаряемост на туристическия продукт, който в крайна сметка става неконкурентен, и 
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до прекомерно разрастване на настанителната база до степен, където предлагането 
надвишава многократно търсенето (случаят с Банско). Резултатът за най-големия 
туристически център на Пиринския край е ясно изразена сезонност на туризма, нисък 
процент на запълненост на базите, нелоялна конкуренция.  
 
Общи капацитетни възможности на туристическите обекти в населените 
места 
 
Към настоящия момент развитието на туристическа инфраструктура, или на основни 
туристически услуги е съсредоточено в ограничен брой селища – Банско-Добринище, 
Сандански-Мелник, Гоце Делчев. С цел рекреационен туризъм се използват базите в 
Банско, Добринище, Мелник и отчасти Сандански. Много от посетителите на базата в 
Сандански и Гоце Делчев идват с цел бизнес или (много актуално за Сандански) 
пазаруване. С изключение на Добринище, в селата около НП “Пирин” на практика няма 
легална (категоризирана) настанителна база. В повечето от тях съществуващите 
заведения за храна и напитки не са подходящи за посрещане на туристи. 
 
Като категории бази за настаняване преобладават семейните хотели и частните 
квартири (според новия Закон за туризма – къщи и стаи за гости). Капацитетните 
възможности на отделните селища могат да се обобщят по следния начин: 
 
Банско (по данни на Община Банско): 
Вид база: Брой обекти Общ брой легла 
Хотели четири звезди 5 444 
Хотели три звезди 5 391 
Хотели две звезди 3 115 
Хотели една звезда 3 117 
Семейни хотели две звезди 14 309 
Семейни хотели три звезди 5 250 
Частни квартири една звезда 16 90 
Частни квартири две звезди 38 299 
Туристическа спалня 1 62 

 
Над Банско, в границите на Националния парк, има още 10-ина бази с общ капацитет 
около 630 легла, които работят като хотели, но не е ясно доколко това е легално. 
 
Всеизвестен факт е, че в пиковите моменти (8ми декември, Коледа, Нова Година) броят 
на леглата в Банско и Добринище “пораства” с поне още 1000 в частни къщи, които не 
са категоризирани по никакъв начин. 
 
Добринище (по данни на Община Банско): 
Има 9 категоризирани квартири две звезди, с общ капацитет 85 легла, хотел “Родина” 3 
звезди с 95 легла и почивна станция на БДЖ с 80 легла, за която не е сигурно, че е 
категоризирана. 
 
Мелник 
 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

Гоце Делчев 
В Гоце Делчев има три категоризирани бази (едната е на ок. 2 км от града), които са 
семейни хотели 2-3 звезди с общ капацитет около 50 легла. Няма категоризирани 
частни квартири. 
 
Броят на заведенията за хранене е доста по-голям от този на базите за настаняване. Те 
са концентрирани, най-напред, в “туристическите центрове” като Банско, Сандански, 
Мелник и пр., след това в общинските центрове, а във всяко от селата в прилежащата 
на Парка зона има поне по една кръчма, но повечето не са подходящи за туристи. 
 
В Банско има 70 категоризирани заведения за хранене и развлечения (без кафенетата и 
караваните и без заведенията към хотелите). В Гоце Делчев??? Мелник ??? 
 
Като цяло в прилежащите територии на НП “Пирин” има много добри природни 
дадености за активна почивка, която включва възможността за практикуване на 
определени спортове. Проблемът е, че наличната инфраструктура е крайно 
недостатъчна и в не особено добро състояние. В Банско обществените спортни 
съоръжения (извън ските) се изчерпват с градския стадион. Плувни басейни има в 
хотелите “Банско”, “Глазне”, “България”, “Пирин”, “Тане”, “Карол”, ваканционното 
селище “Пири”; големите хотели имат фитнес-уреди, а със сауни разполагат почти 
всички, включително и семейните хотели. В Сандански има градски комплекс от 
открити плувни басейни, Спортният интернат и х-л “Свети Врач” разполагат със 
закрити басейни, а х-л “Сандански” – с открит и закрит. Освен това в Сандански има 
стадион с възможности за лекоатлетически дисциплини, тенис-кортове и открити 
спортни площадки. От 2001 г. в Гоце Делчев също функционира плувен басейн. Т.нар. 
стадиони и площадки, останали в селата от едни по-добри за тях времена, не са в 
състояние, подходящо за използване. 
 
Транспортното обслужване в района не е на достатъчно високо ниво. Редовен и 
комфортен (основно частен) междуселищен транспорт има по основните линии 
(София) Благоевград-Кулата и (София) Благоевград-Банско-Гоце Делчев. Държавният 
транспорт, който осъществява връзките със и между селата, в никакъв случай не е 
комфортен, а често не е и редовен. В общинските центрове като Банско, Сандански, 
Гоце Делчев, има частни таксита, но цените като правило са по-високи отколкото в 
София или Благоевград. След електрификацията на ЖП-линията Дупница-Кулата, до 
Сандански може да се стигне сравнително бързо и с железопътен транспорт, но 
влаковете са амортизирани и хигиената не е на особено добро ниво. На този фон, 
повечето туристи в района пристигат със собствен транспорт или ползват (когато са 
група) транспорт от хотелите – всички по-големи хотели имат собствени микробуси. 
 
Общи капацитетни възможности на туристическите обекти извън 
населените места 
 
В близост до НП “Пирин”, настанителна база има в няколко курортни местности от 
местно значение: Предел, Попови ливади, Попина лъка, Туричка черква. Базите са 
предимно ведомствени и една част са занемарени и не се ползват. Останалите приемат 
туристи, но нелегално, тъй като нито имат лиценз за хотелиерство, нито са 
категоризирани в Министерството на икономиката. 
 
Съществуващата база на Предел е следната: 94 почивни бази (станции) и 160 
къмпингови бунгала – общо около 1300 легла (освен това има към 230 частни вили). 
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Сред тях са почивни станции на Банка “Хеброс”, “Зърнени храни”, 
“Електроснабдяване”, “Пиринско пиво” “Петрол” АД и др. предприятия от 
Благоевград, плюс учебни заведения и частни еднолични фирми. На Попови ливади 
има общо четири бази, от които двете са приватизирани и затворени – бунгала с общо 
40 места. Почивната станция “Ореляк” с 45 места е категоризирана като хотел, а в 
почивната станция на “Булгартабак” – Гоце Делчев (46 места) е категоризиран само 
кафе-барът. 
 
Над с. Лиляново (Сандански) и нагоре до м. Попина лъка съществува следната база: 
къмпинг “4ти километър” с ок. 70 легла; почивна база на “Медика” АД, гр. Сандански, 
с 40 легла в бунгала и по-голяма сграда; приватизирана база на “Стройрайон”-
Сандански с ок. 30 легла (в момента в реконструкция); станция на “Струма С”-
Сандански с ок. 50 легла и вила на Община Сандански с ок. 20 места. Базите не са 
категоризирани. 
 
В самата местност Попина лъка има бунгала за ок. 200 човека, туристическа спалня за 
ок. 30 и 4-5 ресторанта с общ капацитет към 500 места. В строеж е частен хотел с ок. 
100 легла. Тук има и поне 300 частни вили. В м. Туричка черква има четири почивни 
бази: две на “Почивно дело”-Сандански и две приватизирани. Общ капацитет ок. 200 
места, няма информация някои от тях да са категоризирани. Поради наличието на 
частни вили в съседство работят 2 заведения за хранене и 1 дискотека. 
 
А.2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ 
 
Допълнителните туристически услуги са тези, които оформят туристическия продукт 
или “лицето” на дадено място и в крайна сметка предопределят избора на съвременния 
турист относно неговата почивка. При масовия туризъм (ски, море) на основните 
услуги се отделя доста по-голямо внимание, тъй като ресурсът е един и същ (едни и 
същи плажове и/или писти) и разликата в почивката идва от това къде ще се спи и 
какво ще се яде. Разбира се, в тази схема съществуват и нюанси, но принципът е един и 
същ. При алтернативните форми на туризма определящ е въпросът какво ще види 
туристът и какво ще прави; едва след това се обсъждат настаняването и храненето. С 
други думи, съвременният турист иска да има основателна причина – да знае защо да 
отиде в дадено място, и наличието на добре уредена база за настаняване и хранене в 
никакъв случай не отговаря на този въпрос. 
 
Разнообразието и качеството на допълнителните услуги стават още по-актуални в 
контекста на опазването на природното и културно-историческото наследство, както и 
от гледна точка на социалните функции на алтернативните форми на туризма – този 
вид туризъм е една от малкото алтернативи за икономическо съживяване на селските 
райони в България. Още повече че туризмът, който би “тръгнал” в малките населени 
места, най-вероятно ще е комбинация от селски, екологичен, културно-познавателен, 
хоби и пр. – не тясно специализиран продукт, а такъв, който може да привлече по-
широки пазарни сегменти. 
 
Към настоящия момент не може да се твърди, че в прилежащите на НП “Пирин” 
територии има особено разнообразни и качествени допълнителни туристически услуги, 
особено що се касае до алтернативните форми на туризма. Има единични примери за 
това как хотели в Банско се опитват да разнообразят стандартното и вече амортизирано 
туристическо предлагане с кратки екскурзии, фолклорни демонстрации в село 
Добърско или Хайдушко отвличане с пикник в Пирин. 
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Програмите на Пирински туристически форум “28 уикенда на село”, в рамките на която 
са реализирани три и текат още два малки проекта, и “Екомаршрути по югозападните 
граници”, за която се надяваме да стартира през 2003 г. целят създаването именно на 
качествен и уникален туристически продукт в отделните места, на база тяхното 
природно и културно-историческо наследство. Няма спор, че за селищата около НП 
“Пирин”, най-голямото предимство и съответно туристически ресурс, са Паркът и 
планината. 
 
Допълнителните туристически услуги могат да включват: 
• посещение на местната църква, манастир, параклиси, оброчища, свети места (или 

дори на тези в съседното село); информация за историята на мястото, легенди и 
предания, свързани с него; 

• разходка до близки природни забележителности - вековни дървета, водопади, 
скални феномени и пр. - пеша, с кон или каруца; 

• кратки или по-дълги пешеходни лъчови маршрути сред красиви местности; 
• разходки с коне/каруци до по-отдалечени местности, където могат например да се 

берат билки, гъби или горски плодове; на гостите ще им бъде приятно, ако получат 
за десерт домашно кисело мляко с плодове, които самите те са набрали; 

• пикник на открито - ако наблизо има вирове/изкуствени водоеми с риба, обядът 
може да бъде с риба, прясно уловена от самите туристи; 

• посещение на традиционен местен празник (може да не е в самото село) - честване 
на дните на различни светии с курбан и фолклорна програма или по-специфични 
празници, като Кукерските игри на Великден в с. Елешница; 

• демонстрации на приготвянето на местни храни/напитки - "изпробване" на 
домашни рецепти, варене на ракия, гроздобер и приготвяне на виното; 

• демонстрации на местни занаяти - грънчарство, дърворезба, тъкане на ръчен стан и 
пр.; атракция за туристите е възможността сами да опитат да си направят дребен 
сувенир; 

• демонстрация на местния фолклор - песни, танци, обреди, приказки и предания. 
 
Възможни са комбинации между гореописаните примери.  
 
А.3. ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА 
 
За информационното снабдяване на туризма и популяризирането на Пиринския край 
основно се грижи Пирински туристически форум (изключваме материалите, издавани 
от самия Парк). Дейността на ПТФ обхваща извършването на туристическа 
инвентаризация, издаването на серии информационни и рекламни материали за района, 
подпомагане разкриването на туристически информационни центрове в Банско, 
Сандански и Гоце Делчев (от трите само този в Гоце Делчев все още функционира, 
макар и спорадично), представяне на района на национални туристически борси, работа 
с медии и туроператори и пр. 
 
А.4. НАГЛАСИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
 
Отношението на хората, живеещи в прилежащите на НП “Пирин” територии, към 
Парка, се вижда ясно от проведеното по линия на Проект “Пирин” социологическо 
проучване. Тук искаме да споделим своите наблюдения за отношението на тези хора 
към туризма/предприемачеството като цяло и към алтернативните форми на туризъм в 
частност. 
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Наблюдават се основно три типа нагласи: 
• свръхкомерсиална (напр. Банско, Добринище, Мелник): хора, които вече имат 

известен опит в туризма и го свързват с идеята за бърза печалба. Обръща се 
прекалено внимание на основните туристически услуги с подчертана склонност 
да се слагат нереалистично високи цени. Счита се, че туристическото 
предлагане трябва да се разширява не чрез разнообразяване на продукта и 
разработване на набор от атрактивни и уникални допълнителни туристически 
услуги и чрез повишаване качеството на обслужване, а чрез увеличаване обема 
на основните услуги. 

• комерсиална (обикновено места в близост до горните туристически центрове): 
няма кой знае какъв опит в туризма, но има идея за бързата и лесна печалба от 
него. По примера на туристическия център в съседство, се обръща внимание 
единствено на основните туристически услуги, като се изказва съжаление, че не 
може да се постигне същото ценово равнище. 

• уклончива (сравнително изолирани места без опит в туризма): хората имат 
изградена бегла представа за туризма по принцип, като набор от основни 
туристически услуги, но не и като нещо, което може да се случи в тяхното село. 
Нагласите варират от скептицизъм до чист песимизъм и липса на всякакъв 
предприемачески дух. Не само липсва ясна представа за ценообразуването, но и 
битува схващането “как ще поискам пари от хора, които ми гостуват в 
къщата?”. 

 
Най-перспективна за работа в краткосрочен план и с най-голям потенциал по 
отношение на алтернативните форми на туризма, е третата група. 
 
ОБОБЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ 
 

1. Легалната (категоризирана) база за настаняване е концентрирана в няколко 
туристически центъра – Банско, Добринище, Мелник, Гоце Делчев. 

2. Некатегоризирана база с реален потенциал има в курортните местности Попови 
ливади, Предел, Попина лъка. 

3. В селата от прилежащите територии на НП “Пирин” има частни къщи, които са 
готови да приемат туристи след съответната категоризация и обучение на 
собствениците. 

4. Достатъчно като брой и качество възможности за изхранване има в 
туристическите и общинските центрове. Ведомствените бази извън населените 
места като правило също предлагат изхранване. 

5. В прилежащите на НП “Пирин” територии има природни дадености, 
благоприятстващи практикуването на активен туризъм, но липсва необходимата 
инфраструктура (вкл. спортни съоръжения) и съпътстващи услуги (напр. наем 
на екипировка, велосипеди, коне и т.н.). 

6. Общата инфраструктура в прилежащите на НП “Пирин” територии, с малки 
изключения, не е на достатъчно добро равнище. Някои селища имат проблеми с 
достъпа, канализацията, питейната вода, телефонните връзки. Проблемът с 
отпадъците е всеобщ. 

7. Прилежащите на НП “Пирин” територии като цяло разполагат с огромен 
природен и антропогенен туристически потенциал, но липсват разнообразни, 
уникални, атрактивни и качествени допълнителни туристически услуги, както и 
необходимата специализирана туристическа инфраструктура. 

8. Минералните води в прилежащите на НП “Пирин” територии на практика не се 
оползвотряват като туристически ресурс. 
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9. В прилежащите на НП “Пирин” територии няма постоянно работещо място, 
където да може да се получи актуална, подробна и пълна информация за 
съществуващите възможности за туризъм. 

10. Рекламата на района (прилежащите територии) се извършва “на парче”; липсва 
концепция за изграждане на общ имидж на района като туристическа 
дестинация. 

11. В селищата в прилежащите на Парка територии има достатъчен човешки ресурс 
за стартиране на туристическа дейност, но има много работа в посока 
мотивацията, обучението и образоването на хората. 

 
 
Б. ЦЕЛИ 
 
Б.1. ГЛАВНИ ЦЕЛИ 
 
Развитието на туризма като цяло не е сред главните цели на Националния парк. 
 
Б.2. ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ 
 

1. Разсредоточаване на туристопотока в селищата в прилежащите на НП “Пирин” 
територии и създаване на възможности за генериране на приходи в местното 
население. 

2. Изграждане на работеща система от партньорства за устойчив туризъм между 
всички заинтересовани страни в прилежащите на НП “Пирин” територии. 

3. Изграждане на широка обществена подкрепа за Националния парк. 
 
 
В. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ 
 

Приоритет Ограничения/заплахи Ефект 
* Липса на алтернативен туристически продукт Значителен 
* Липса на разнообразни, уникални, атрактивни и 

качествени допълнителни туристически услуги 
Значителен 

* Липса на специализирана туристическа инфраструктура Среден  
*** Недобра и недостатъчна обща инфраструктура и услуги в 

малките населени места около Парка 
Среден 

** Неоползотворяване на съществуващите туристически 
ресурси и липса на туристическа интерпретация на 
природното и културно-историческото наследство 

Среден 

* Недобра информационна обезпеченост на туризма в 
прилежащите на НП “Пирин” територии 

Значителен 

** Липса на цялостен маркетинг на алтернативния туризъм 
в прилежащите територии 

Значителен 

*** Липса на предприемчивост у голяма част от населението, 
най-вече в малките населени места 

Значителен 

*** Липса на стратегическо бизнес планиране у настоящите и 
потенциални предприемачи във връзка с развитието на 
алтернативен туризъм 

Незначителен 

*** Недостатъчно високо качество и стандарти в 
туристическото предлагане в прилежащите на Парка 

Значителен 
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територии като цяло 
*** Липсва имидж на България като дестинация за 

алтернативен туризъм 
Среден 

** Незаинтересованост на българските туроператори от 
алтернативния туризъм 

Незначителен 

*** Липса на работещ вътрешен туристически пазар Среден 
*** Липса на държавна политика за стимулиране на 

алтернативния туризъм 
Значителен 

* Липса на разбиране за смисъла на партньорството и на 
умения за работа в партньорство 

Значителен 

*** Възникване на конфликт на интереси между 
заинтересованите страни в прилежащите на Парка 
територии 

Среден 

*** Липса на местни местни структури, които да изградят 
партньорствата в прилежащите на Парка зони 

Среден 

* Липса на традиции и умения за интерпретация на 
наследството на Парка 

Значителен 

** Липса на традиции в организирането на кампании за 
формиране/промяна на общественото мнение във връзка 
със защитените територии 

Незначителен 

* Липса/загуба на традиции в доброволчеството Незначителен 
 
Забележка: Класифицирането на ограниченията/заплахите по приоритетност за 
предприемане на мерки в рамките на 10-годишен План за управление на НП е 
извършено както следва: 
 
*  - задължителни мерки за премахване на ограничението/заплахата от страна на  

Парка 
**  - желателно е да се предприемат мерки за премахване на  

ограничението/заплахата, ако Паркът има възможност 
***  - необходимо е допълнително проучване и обмисляне, както и привличане на  

още инстанции/партньори, за да се предприемат необходимите мерки 
 
При горната класификация са взети под внимание не само ефектът на 
ограничението/заплахата върху целите, но и въпросът доколко отстраняването на 
тези ограничения/заплахи е задача на Националния парк и изобщо може да бъде 
извършено от него. Например какво може да направи Паркът срещу липсата на 
национална реклама на България, макар това да е голям проблем за 
привличането на чуждестранни туристи? От друга страна, макар липсата на 
доброволчески традиции да няма катастрофален ефект върху целите на Плана, 
ако Паркът предприеме мерки за създаването на такива традиции, ще бъде от 
огромна полза за него и местните общности. 
 
 
Г. ПРИОРИТЕТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
Г.1. ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Създаване и маркетинг на уникални алтернативни туристически продукти в 
прилежащите на НП “Пирин” територии. 

2. Генериране на приходи в местното население. 
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3. Създаване на умения за работа в партньорство между заинтересованите страни 
в прилежащите зони. 

4. Създаване на лоби на Националния парк сред местното население, туристите и 
българската общественост като цяло. 

5. Качествена интерпретация на наследството на Парка. 
 
Г.2. ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 
 
 
ПРОГРАМА “АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ” 
 
Тази програма кореспондира основно с първата от трите поставени по-горе 
второстепенни цели. Програмата е ориентирана към създаването на качествени и 
разнообразни алтернативни туристически продукти в прилежащите на НП “Пирин” 
територии. 
 
Проект “Цветните пътеки на Пирин” 
Разработване на система от по-дълги и по-кратки пешеходни, вело- и други 
туристически маршрути в прилежащите на НП “Пирин” територии. 
 

1. Идентифициране и маркиране на лъчови пешеходни, веломаршрути и такива, 
подходящи за езда и за разходки с каруци в близост до селища от прилежащите 
територии на Парка, които ще се развиват като туристически. 

2. Обезопасяване и “облагородяване” на маршрутите: организиране на места за 
пикник с огнища, вода, пейки/маси, евентуално беседки (организация на 
сметоизвозването от тези места); поставяне на парапети на опасни участъци и 
пр. 

3. Маркиране (където е възможно) на маршрути, свързващи отделните 
туристически селища в околопарковата зона. 

4. Свързване на маркировката от селищата в прилежащата зона с тази в Парка 
(създаване на маршрути от селищата към и във Парка). 

5. Изработване на табла с карти на маршрутите във всяко от туристическите 
селища в прилежащите територии. 

6. Изработване на серия карти (5 или 6) на отделни части на планината с нанесени 
маршрутите в Парка и околопарковата зона. 

7. Изработване на карти на маршрутите около всяко от туристическите селища в 
прилежащите територии. 

8. Във всяко селище: изработване на обикновени карти/дипляни, евтини и лесни за 
възпроизвеждане, на всеки един маршрут с обяснения (туристическа 
интерпретация) на това, което може да се види по него. 

 
Дейностите по този проект биха могли да се извършат в партньорство с местни НСО, 
ПТФ и с участието на доброволци, които ще отсядат в селищата в прилежащите 
територии или ще бъдат на палаткови лагери извън границите на Парка. Задължително 
е участието на експерти от Парка, които да помогнат при вземането на решение откъде 
да минават маршрутите, така че да са достатъчно интересни и същевременно да не 
представляват опасност за природата. 
 
Проект “Качество на туристическото предлагане” 
Провеждане на серии от обучения за местните хора, които ще са заети в 
туристическото предлагане; създаване на марка за произход “Пирин” 
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1. Провеждане на обучения по теми като въведение в алтернативния туризъм, 
пазари и изисквания на туристите, ценообразуване, пакетиране на туристически 
продукти, грижа за клиента и пр. (съвместно с експерти и НСО от района). 

2. Обучения на водачи от селищата в прилежащата на Парка територия. 
3. Идентифициране и обучение на “местни агенти по развитието” – 1 или 2 човека 

във всяко туристическо селище, които ще служат като организатори на 
туристическото предлагане и контакт с Парка, туристическите фирми и 
организации. 

4. Регистриране на марка за произход “Пирин”, която ще се дава на 
природосъобразни местни производства (млечни продукти, вино, други храни), 
къщи за гости, традиционни занаяти и пр. 

 
Проект “Туристически атракции” 
Съвместни инициативи на Парка и частни предприемачи за разработване на 
туристически атракции (за алтернативен туризъм) в прилежащите територии 
 
Принципът е, че Паркът има интерес в прилежащите територии да има разнообразни и 
привлекателни туристически атракции, които да са обвързани по някакъв начин с 
неговите цели: чрез продажба на сувенири на Парка, предоставяне на информация за 
Парка, интерпретиране на неговото наследство и пр. Паркът може да предоставя 
експертна помощ или да осигурява нефинансов принос под формата на труд, материали 
и пр., а предприемачът да “връща” дълга си като осъществява “паркополезни” 
дейности: сметоизвозване от местата за пикник, поддръжка на близки маршрути, 
заделяне на процент от печалбата за съфинансиране на рекламни и информационни 
издания и т.н. Това е по-дългосрочна схема, която няма да заработи в близките години, 
но която е перспективна като подход.  
 
Някои примери за възможни туристически атракции: 

1. Детски горски парк: с горска алея на приказките (приказки за живия свят); 
детска площадка за игра от естествени материали; “бойна” площадка за игра на 
“стражари и апаши” с горски землянки, стълбички и укрития по дърветата и пр. 
Такъв парк пряко би кореспондирал с някои от другите цели на НП “Пирин” 
като екологично образование. 

2. Център на традиционните занаяти със стаи за демонстрации, кратки хоби-
курсове, малък музей на занаятите в района и пр. 

3. Посетителски център с уредени към него малък музей на живия свят на Парка 
или на планинското туристическо движение (стара екипировка, раници, 
облекло, снимки как са строени хижите и пр.); места за игра на деца; кафене и 
продажба на сувенири на Парка; други забавления. 

 
 
ПРОГРАМА “ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РЕКЛАМА” 
Тази програма кореспондира и с трите второстепенни цели, предложени по-горе. Най-
важна е правилната интерпретация на наследството на Парка: тя има значение и за 
продаваемостта/атрактивността на туристическите продукти, и за екологичното 
образование, и за създаването на обществено лоби за Парка... 
 
 
Проект “Информационно осигуряване” 
Нашите виждания в това отношение са представени в концепцията за 
информационна система на Парка, изготвена по-рано и предадена на екипа, 
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подготвящ Плана за управление. Тук искаме да подчертаем няколко по-важни 
елемента във връзка с прилежащите на Парка територии. 
 

1. Организиране на информационни точки в туристическите селища в 
околопарковата зона: може да се ползват селският магазин или кръчма, в които 
да се предлага информация както за туристическите възможности на самото 
място, така и за предлагането в другите прилежащи територии, и за самия 
Национален парк. 

2. Изработка и поставяне на указателни табели и интерпретативни табла на 
подходящи места. 

3. Издаване на периодичен бюлетин на Парка с информация за инициативи, 
проекти, проблеми, новини – не само от самия Парк, но и от свързаните с него 
общини, НСО, граждани и пр. Бюлетинът може да бъде и електронен и да се 
разпространява чрез Интернет. 

4. Печатна информация: туристическа карта на Парка, брошура с информация 
(предназначена за населението в прилежащите територии) относно нормите, 
режимите, забраните и разрешенията в Националния парк и т.н. 

 
Проект “Интерпретация” 
Разработване на набор от информационно-интерпретативни пакети, които ще се 
ползват както при организацията на туризма в Парка и прилежащите територии, 
така и за екологично образование на деца и възрастни. Подготовка на 
интерпретатори. 
 

1. Сформиране на екип от експерти по: биоразнообразие, геология, археология, 
етнография и туризъм (може списъкът да се разшири при необходимост) за 
изработване на пакетите. 

2. Разработване на образователни интерпретативни пакети за училищата в района 
(печатни материали, аудио- и видео-касети) и за “зелени училища” в Парка и 
прилежащите територии (готови беседи, които да се ползват от 
учителите/водачите на групите и печатни материали). 

3. Разработване на туристически интерпретативни пакети (готови беседи за 
водачите и печатни материали за туристите). Ще се използват паралелно два 
подхода за структуриране на информацията: по места (едно село, група села, 
по-голям район) и по ресурси (най-често срещани животински и растителни 
видове, защитени видове, природни феномени и пр.). 

4. Обучение на интерпретатори сред парковата администрация и местните НСО. 
 
Проект “Маркетингова стратегия” 
Изработване и реализация на маркетингова стратегия за туризма в Парка и 
прилежащите територии. 
 

1. Създаване на база данни на туристическите ресурси и фотобиблиотека на 
Парка (съвместно с ПТФ и други НСО от района). 

2. Изработване на маркетингова стратегия за туризма с участието на 
заинтересованите страни в околопарковата зона. 

3. Изработване на качествен Интернет-сайт на Националния парк. 
4. Рекламни материали: сувенири с логото на Парка, календари, серии от плакати, 

картички и пр., имидж брошури, компакт-диск. Много е важно материалите да 
бъдат професионално изработени! 
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ПРОГРАМА “ПРИЯТЕЛИ НА ПАРКА” 
Тази програма също кореспондира и с трите цели в Плана за управление, предложени 
по-горе. Паркът трябва да има свое “лоби” както сред местното население (заетите в 
туризма, учениците, хората на изкуството), така и сред туристите, които ще бъдат от 
цяла България и/или от чужбина. НП “Пирин” е национално богатство и това трябва да 
е ясно на цялата българска общественост. 
 
 
Проект “Дни на Националния парк “Пирин” 
Организиране на ежегодна седмица/месец “Дни на НП “Пирин”, която ще включва 
разнообразни прояви и събития и ще служи за формиране на обществени нагласи в 
рамките на района и цяла България, ангажиране вниманието и прякото участие на 
местните хора, и привличане на туристи. 
 
Тук има огромна възможност за разгръщане на въображението. Подобна кампания 
може да се реализира само в партньорство с всички заинтересовани страни в и около 
Парка. Ето някои идеи: 

1. Организиране на конкурси за детска рисунка, есе, вестник, фотография и пр. на 
теми, свързани с Парка. 

2. Пътуващи в околопарковата зона изложби (не само от детските конкурси). 
3. Музикални събития: концерти, надпявания, фолклорни фестивали. 
4. Медийни кампании: викторини, конкурси, състезания, анкети. 
5. Селски панаири (като Празник на млякото, виното, хляба и мн.др.), на които да 

се връчва марката за произход “Пирин”, предложена по-горе. 
6. Пленери на художници/скулптори по природна тематика. 
7. Кампании за почистване на основните маршрути в планината. Може да се 

потърси спонсорство от големи компании – напр. “Кока Кола или Шел за чиста 
природа” с рекламни награди от спонсора за предадени чували с отпадъци на 
изходите (входовете) към Парка. И тук могат да се ползват доброволци. 

 
Проект “Зелени училища” 
Този проект е свързан и с развитието на туризма в околопарковите зони, и с 
екологичното образование.  
 
Идеята му е разработване на тематични програми за 2, 4, 5 или 10-дневен престой в 
селищата от прилежащите територии. Темите на програмите могат да бъдат свързани 
както с природното наследство на Парка, така и за културно-историческите 
забележителности или дори селския бит. Съществуват почти неограничени 
възможности за съставяне на подобни програми. Изключително важна е 
интерпретацията на информацията! 
 
Ето някои примери: 

1. Програма “По следите на дивите животни”, където децата да се учат да 
разпознават следите и звуците на дивия живот. 

2. Програма “Уикенд за деца и родители”, в която семейства или дете с по един 
родител да се обучават в основните правила за оцеляване в природата. Могат да 
се организират и спортни състезания... 

3. Програма “Пътят на сиренето”, в която градските деца да видят как се гледа и 
дои кравата, как се бие маслото и как се приготвя самото сирене, и да вземат 
участие в част от тези дейности. 
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4. Програма “В търсене на съкровището”, където някаква награда да е скрита 
например в гората и намирането й да изисква познания за дивия живот, 
правилата за поведение в Парка или в природата изобщо и т.н. 

 
За водачи и организатори могат да се ползват както местни хора, така и доброволци. 
 
Проект “Партньорства” 
Изграждане на мрежа от партньорства за Парка между всички заинтересовани 
страни в прилежащите територии. 
 

1. Идентифициране на заинтересованите страни, евентуално подписване на 
Меморандум за сътрудничество, или неформална група “Приятели на НП 
“Пирин”. 

2. Обучения за работа в партньорство. 
3. Учебни посещения в други части на България, където има успешни примери за 

парнтьорства в името на защитени територии. 
4. Периодични срещи или ежегодна конференция/кръгла маса за отчитане на 

дейностите, приемане на общи планове за действие и обмен на опит. 
5. Разпространение на периодичен бюлетин (печатен и/или електронен) – описан е 

по-горе в проект “Информационно осигуряване”. 
6. Популяризиране на общите инициативи на мрежата в медиите. 
7. Връчване на годишна награда от името на Парка за най-успешна партньорска 

инициатива. 
 
Не сме включили специална програма или проект за привличане и работа с 
доброволци, защото те имат своето място в почти всички описани по-горе 
дейности. В най-добър интерес на Парка е да използва потенциала на двата 
университета в Благоевград, както и на училищата в района. Могат разбира се да 
се привлекат и студенти от други ВУЗ-ове в България, както и чужденци за летни 
младежки бригади. 
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1. Паспорт на изследването:  
Анкетирането е проведено през февруари с анкетьори от населените места – общински 
центрове, прилежащи на парк Пирин. Извадката е представителна за региона. Това 
означава, че броят на анкетираните в отделните населени места зависи от броя на 
пълнолетното население. Съответните цифри са както следва: Банско 56, Кресна 24, 
Гоце Делчев 128, Разлог 80, Сандански 176, Симитли 56, Струмяни 8, общо 528 човека. 
 
2. Информираност 
Голямата част от анкетираните е отбелязала коректно, че статутът на парк Пирин е 
национален 73.8%. По-нисък е делът на информираните за разработването на ПУ на 
парка. 58% от запитаните научаваха за първи път за това в хода на анкетирането. Това 
обстоятелство подлежи на корекция в хода на комуникационната програма, 
предхождаща публичното обсъждане. Сред анкетираните е констатирана висока 
готовност да бъде посетен Информационно-посетителски център /81.2% са заявили 
такава нагласа/. 
Почти по равно са тези, които не знаят къде се намира дирекцията на парка 47% и 
другите, които знаят, че тя е в Банско - малко по-малко 41.5%. Наличието на 
информираност за институцията обаче е само първата стъпка. За ефективността на 
нейното функциониране говори фактът, че относително малка част от 
анкетираните/една трета 29.6%/ познават служител от Дирекцията на парка. 
 
3. Информираност 
Източници: 
Една трета от анкетираните са се информирали за ПУ от медиите. Затова за тях се 
организира специален семинар за запознаване с резултатите от анкетата. 
За да отговорим на въпроса за мястото на медиите сред останалите институции, 
играещи роля в опазването на околната среда, сравняваме изразеното положително и 
отрицателно отношение към твърдението, че всяка една от изброените институции 
допринася за чистотата на природата. 
 
 
Институция Положително отношение % Отрицателно отношение % 
Правителството 21.0 65.7 
Кметството 28.2 58.5 
Медиите 44.9 37.5 
Работодателите 6.7 81.6 
Екологични сдружения 43.4 29.6 
 
Най-недостатъчна е дейността в полза на околната среда от страна на работодателите. 
Едва 6.7% оценяват техния принос положително. Броят на частните фирми надвишава в 
пъти този на държавните и общинските. Но приносът на частните фирми към 
общинските бюджети е незначителен. Налице е закономерността: значителна по обхват 
сива икономика /неплащаща данъци икономическа активност/, влошено състояние на 
общото благо – в случая ниски инвестиции в опазване на околната среда. Необходимо е 
специално внимание за отговор на въпроса: Как частния бизнес може да бъде 
мотивиран да допринася за опазването на околната среда? Този въпрос изисква 
самостоятелно проучване, задълбочен диалог и като следствие законодателни 
инициативи. 
Прави впечатление сравнително ниското положително отношение, изразено към 
приноса на правителството към опазването на околната среда. Като окуражителна може 
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да се приеме по-високата положителна оценка, дадена за ролята на местните власти 
пред тази на правителството. Такава е и тенденцията на промяната, приближаване 
възможностите за решения и действия към отделното населено място и индивид. На 
въпроса:”Кой трябва да има водеща роля при решаването на екологичните проблеми?” 
- на първо място е поставено кметството 44.3%, следвано от правителството 37.8%, 
усилията на хората 13.3% и на последно място са поставени работодателите или 
собствениците на предприятия и фирми 4%. За да се отговори на тези очаквания е 
необходимо оставане на по-голяма част от местните данъци на разположение на 
общинския бюджет, вместо преразпределението им чрез републиканския. За 
преосмислянето на ролята на частните предприемачи стана вече дума по-нагоре. 
Те трябва да заемат своето място на отговорни за своето населено място граждани 
от чиито данъци в по-голяма степен следва да се определя състоянието на 
околната среда. 
Медиите са на първо място сред институциите, за които анкетираните твърдят, че 
отделят достатъчно внимание за опазване на околната среда. Непосредствено сред тях 
са поставени екологичните сдружения. Спрямо екологичните сдружения обаче са по-
ниски негативните нагласи в сравнение с тези, изразени по отношение на медиите 
(негативни нагласи спрямо медиите 37.5% срещу 29.6%% спрямо екосдруженията). 
Комплексно с най-голямо доверие и с най-ниски стойности за недоверие се нареждат 
изследователи и еколози. Те са длъжници на обществеността в подаването на точна и 
своевременна информация, която да бъде препредавана посредством медиите. 
 
Доверие в коректността на информацията за застрашеността на околната 
среда 

 
 
Доверие към: Наличие на 

доверие:% 
Недоверие% 

Групи от бизнеса и промишлеността 11.9 75.2 
Екологични сдружения 52.5 19.5 
Държавни институции 52.5 42.6 
Вестници 41.5 55.1 
Радио и телевизия 59.3 36.4 
Групи изследователи 58.9 18.3 

 
Превръщането на очакванията и доверието към институциите в действени резултати по 
отношение на околната среда изисква и съответна активност на населението. 
Промяната в екологичното състояние в страната и в регионите не може да се осъществи 
без участието на широки слоеве от населението, без преодоляване на колективната 
безпомощност и безстопанственост. Екологичните сдружения например се радват на 
високо потенциално доверие от страна на анкетираните /71.2%/, 43.4% разчитат на тях 
да окажат силно влияние за опазване на околната среда, но 78.4% не знаят за 
съществуването на екологично сдружение в своето населено място. Същият извод може 
да се отнесе и към медиите. 44.9% изразяват положителната си оценка за тяхната 
функция по опазване на околната среда. 41.5% имат доверие на вестниците, 59.3% се 
доверяват на електронните медии, но едва 1.7% биха сигнализирали на медиите в 
случай на нарушение по повод на природата. 
 
4. Алтернативата ”действие-бездействие” 
Пасивната поведенческа нагласа като компонент на екологичната култура е с по-
изразена негативна тежест от отсъствието на адекватна информация за състоянието на 
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околната среда1. Мнението: “Много е трудно за човек като мен да направи нещо за 
околната среда” се подкрепя от повече от половината анкетирани – 57.6%. Мнението: 
”Подобряването на екологичните условия в населеното място зависи от усилията ми” – 
се подкрепя от 37.2% и не се приема от повечето анкетирани 51.3%. Към носителите на 
пасивни нагласи можем да прибавим и 11.6% не можещи да се определят по исканата 
им позиция. 
Никакъв опит за участие в мероприятия, свързани със защита на околната среда нямат 
64.2% от анкетираните. 20.4% са се включили в подобни действия. 
 
5. Застрашеност  
Безсилието и бездействието, ниската готовност за конкретни действия по посока на 
подобряване на околната среда в рамките на локалния контекст пораждат наличието на 
високи нива на застрашеност. Тези черти са общи за всички пост-тоталитарни общества 
и ги отличават от развитите западно-европейски общества2.  
Основна задача е формирането на активна-действена нагласа към проблемите на 
природната среда, корекция на заучената безпомощност, изразявана от 
убеждението ”От мен не зависи нищо”, овластяване на индивидите и групите чрез 
посредничеството на гражданските сдружения. 
Синдромът “Чернобил” все още не е напълно изживян. Той се свързва с ниска 
информираност и появата на невротични страхове, неводещи до активно ангажиране с 
лична активност по посока на солидарни действия с други потърпевши, поведението е 
центрирано единствено върху усилия за лична защита. На въпроса за степента на 
информираност за възможните негативни последствия от по-нататъшния строеж 
на писти край Банско  повече от половината 67.6% са отговорили в ниските 
степени изобщо не съм и не съм информиран. 
Хората не са съгласни с твърдението, че “Много от страховете за околната среда са 
пресилени”. Близо половината /49.7%/ не са съгласни с него. Затова и прогнозите за 
бъдещето на природата не са еднозначни – според 33.9% състоянието на природата ще 
се влоши, за 17.4% природата ще остане непроменена, за 28.0% ще се подобри и 20.6% 
не могат да преценят. 
 
6. Кои са рисковете за Пиринския край? 
Изсичането на горите 40.9%, замърсяването на водите 15.9%, пожарите в горите 11.2%, 
неефективното законодателство 11.9%. Очакваните промени в законодателството 
следва да се обсъдят допълнително в рамките на целево-формирани фокус-групи 
дискусии, тъй като това е проблем, който трябва да се обсъжда на експертно ниво и 
сред заинтересованите групи. 
Изчезването на растения и животни се осъзнава както и в други изследвания като 
извънредно ниско значимо, посочено е от едва 2.8% според масовите нагласи. Най-
голямо е масовото безпокойство по отношение изсичането на горите. На това беше 
отделено в изследването по-специално внимание. На въпрос по повод изсичането на 
горите в Пирин 95.6% от анкетираните са заявили безпокойството си. Незначителен е 

                                                           
1 Силата на връзката между степен на информираност и лично участие в ограничаването на екологичните 
проблеми е:х2=134,306, V=0.141.  Силата на връзката между лично участие в ограничаването на 
екологичните проблеми и зависимост на подобряването на екологичната обстановка от личните усилия е: 
x2=636.029, V=0.308. Захариева,М. Екологични напрежения в зоната на обитаване:фоктори и парадокси, в: 
Устойчиво развитие и екологичен риск, Генов, Н. 1993, Университетско издателство, С, 60-62.. 
2 Стойностите за усещането на застрашеност сред българското население в европейски сравнителен план са 
сред най-високите.  България заема, зяедно с още 3 бивши  социалистически страни /Полша, Унгария, Русия/ 
последните пет места, характеризирани от най-високи стойности за застрашеност. Оценките лошо и много 
лошо за състоянието на околната среда са споделени от 81% от изследваните лица в България, но от 11% от 
изследваните в Норвегия, 27% от тези в Швейцария. Цит. по: Устойчиво развитие и екологичен риск, Генов, 
Н. 1993, Университетско издателство, С, с.16. 
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делът на нямащите мнение в региона по алтернативата “опазване на горите - 
дърводобива като поминък на населението”. Мненията се разпределят както следва: 
 
 
Възможни мерки: 2002 /в%/ 19903/в%/ 
Да се забрани дърводобивът в целия Пирин 17.3 18.9 
Да се забрани дърводобивът само в Национален 
парк “Пирин” 

23 12.8 

Да се ограничи дърводобивът в целия Пирин 14.6 37 
Да се наложат ограничения на дърводобива само в 
Национален парк “Пирин” 

36.6 11.1 

Да няма никакви ограничения за дърводобива 1.5 1.6 
Не мога да преценя 7.0 18.3 

 
 
Днес в съпоставка с годините в началото на промяната два пъти повече анкетирани са 
изразили желание за въвеждането на забрани в националния парк /23% днес срещу 
12.8% тогава/, вероятно защото нарушенията стават все по-масови и очебийни. 
Същевременно два пъти по-малко са желаещите да се наложат ограничения на 
дърводобива в цялата планина /14.6% днес срещу 37% преди 12 години/. Това се дължи 
на обстоятелството, че дърводобивът за изминалия период се утвърди като поминък на 
населението в региона. В Банско “Сдружението на дървопреработвателите” обединява 
35 фирми, в които заетост намират 1000 работници. Общият им годишен оборот е 
4млн.лв. Още 40 дървопреработвателни фирми са извън сдружението. И това са 
официалните данни. Скритата сеч и износът за дървопреработвателни цехове извън 
страната подлежи на друг тип проверки и регистрация – социолозите не са в състояние 
да го документират.  
Три пъти повече днес са мненията за налагането на ограничения единствено в парка 
36.6% срещу 11.1% тогава. Запазил се е изключително ниският дял на тези, които 
считат, че никакви ограничения не са нужни и е намалял близо три пъти делът на 
нямащите мнение от 18.3 %в началото до 7.0% днес. Последното свидетелства за 
изостряне на проблема с дърводобива и ангажирането с него на големи части от 
населението. 
Изводът от анкетата с населението, от интервютата с експерти от местната власт, 
сдруженията на дървопреработвателите и на природозащитниците съвпадат: 
Ограничения да но преди всичко под формата на правила, валидни за всички, за 
да бъдат ефективни и да се възприемат като справедливи. 
По другия невралгичен за района въпрос за продължаване изграждането на бази за 
елитен ски-спорт в Пирин отговорите се разпределят по следния начин: 
- да, в цялата планина 14.6 
- да, но ако базите и съоръженията не навлизат в Националния парк 46.6 
- Необходимо е незабавното спиране на всякакво строителство в Пирин, свързано с 

изсичането на нови гори 21.4 
- Не мога да преценя 17.4 
Близо половината 46.6% от анкетираните са за съблюдаване на нормите и 
ограниченията, произтичащи от статута на национален парк Пирин. Следователно това 
твърдение може да послужи като основа за консенсус между местното население, 
представителите на екологичните сдружения и медиите като посредник. 

                                                           
3 Общественото мнение за екологическото съхраняване и стопанското усвояване на Пирин,Софийски 
университет,С.,1990,Ал.Дейков/рък./ 
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Противниците на ограниченията, които са за изграждането на ски-бази в цялата 
планина са  сред високите подоходни групи /29.9% от най-високата подоходна група 
срещу 12.4% в предходната и 9.1% в най-ниската/; мъже /66.2% от мъжете срещу 33.8% 
от жените/;висшисти /22.6% от висшистите срещу 8.3% от хората с основно и по-ниско 
образование/. Тези черти насочват най-вече към групата на активните предприемачи 
като заинтересовани от изграждането на съоръженията за елитния ски спорт.  
Налице са значими различия между населените места в отношението им към 
продължаването на изграждането на съоръжения за елитен ски спорт в Пирин – 
коефициентът на корелация е статистически значим - V.256.  Мнението за 
продължаващ строеж в цялата планина се споделя от  48.2% от анкетираните в Банско, 
но от 15% в Разлог, 11.4% в Сандански, 12.5% в Струмяни и 9.4% в Гоце Делчев /с.203/.  
Желанието да се започне собствен бизнес също зависи от населеното място V.202. В 
Банско е най-голям делът на желаещите собствен бизнес 78.2%, следвани от Разлог 
71.3%, Гоце Делчев 53.9%, Сандански 56,3%, Симитли 52.7%. 
 
7. Регионална идентичност: 
Резултатите показват висока ангажираност с региона. 72.5% от анкетираните се 
гордеят, че Пирин е част от световното наследство. В хипотетична ситуация на 
мигновено изчезване на проблема с парите и кредитите повече от половината 
анкетирани /59.9%/ заявяват, че биха започнали свой бизнес, а само 14.1% биха отишли 
да живеят на друго място. Ето първият залог за привличане на местното население за 
участие в дейности по опазване чистотата на природата.  
Изненадващ резултат е, че 89.6% от анкетираните заявяват, че никаква част от доходите 
им не се формира от туризъм. Тогава каква е перспективата пред местните хора? 
Помолени в свободен текст да формулират предимствата от близостта си с Пирин 
нерядко се среща формулировката развитие на “семеен бизнес”. Това означава, че от 
местните хора е желана политика към дребния и семеен бизнес, и от друга страна на по-
значително обвързване на селищата от региона с двата, вече утвърдени курортни 
центъра Сандански и Банско. 
 
8. Индивидуализъм – солидарност  
Съгласилите се с твърдението: “Трудно е за човек като мен да направи нещо за 
околната среда” са повече от половината 57.6%. За да обясним този резултат, можем да 
употребим термина колективна безотговорност, зад която отделният човек скрива 
своето нежелание да действа. Можем да говорим и за заучена безпомощност – 
очакването някой друг да е отговорен за общите решения, а нерядко и за 
обстоятелствата, засягащи пряко индивида. Ясно е, че понастоящем възможностите за 
съхраняване на околната среда се чакат отвън и след инициатива от някой друг.  
Констатирана е статистическа зависимост между твърденията: “От мен не зависи 
нищо” и “Безсмислено е да се прави каквото и да е” /V .198/. А това означава, че който 
приема едното твърдение, споделя и второто. Т.е. формира се една цялостна мотивация 
на неангажираността и бездействието. Към същия комплекс се добавя и отхвърлянето 
на твърдението, че подобряването на екологичните условия в моето населено място 
зависи от собствените ми усилия /V .205 /. 69.6% от напълно отхвърлящите собствения 
си принос към подобряване на околната среда са от категорията на тези, за които е 
трудно да направят каквото и да е за околната среда. Близо половината 45.7% от тези, 
които са съгласни, че подобряването на екологичните условия в тяхното населено 
място зависи от собствените им усилия не приемат твърдението, че е много трудно за 
човек като тях да направят каквото и да е за природата. Следователно от омагьосания 
кръг на безсилието и безсмислието се излиза с малки стъпки, които затвърждават 
доверието в собствените действия. И наистина 61% от тези, които смятат че е много 
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трудно за човек като мен да направи нещо за природата, никога не са участвали в 
мероприятия за нейното подобряване.  
По-съществена е не тази констатация, а как тези дадености могат да се трансформират 
в положителна посока. Голямата част от анкетираните /83.%/ заявяват, че биха се 
опитали да подобрят околната среда в региона, в който живеят, но единствено 
съвместно с други хора. Противоположното, индивидуалната нагласа - “да, сам” е 
заявена едва от 2.7%. Трябва да се има и пред вид, че по-малко от 20% са тези, които 
досега пряко са се ангажирали с мероприятия по опазване на околната среда. 
Следователно този тип усилия не могат да бъдат оставени на само себе си  
Сега, когато държавата не организира хората, а гражданските сдружения не могат да 
разчитат на подкрепата на държавата, е затруднено преодоляването на заученото 
безсилие. Става дума за достигането до реална действена подкрепа, защото готовност 
за действие има. 
Индивидуалистичната нагласа се изгражда паралелно с повишаване на образователното 
ниво. Нагласата: “Много е трудно за човек като мен да направи нещо за околната 
среда” - се приема от 17.9% от висшистите, но от два пъти повече хора с основно и по-
ниско образование 38.6% и от 24.5% от хората със средно образование /с.109/. С 
твърдението: “Безсмислено е да се прави каквото и да е за околната среда, докато и 
другите не започнат да я пазят” се съгласяват половината от висшистите 50%, една 
трета от среднистите 32.5% и едва една пета от тези с основно образование 20.5% 
/с.112/. При резултатите по образование се отразява и факторът възраст, защото именно 
сред възрастните хора е най-големият дял на хората с основно образование. И така се 
вижда влиянието на фактора застаряване, който е съществен за целия Пирински регион. 
Корелацията между възраст и образование е висока - V.320. 54.5% от хората с основно 
образование са над 60г. 
Хората с по-високо образование са и по-загрижени за околната среда в конкретното 
населено място. Близо половината от висшистите се опасяват от влошаване 47.6% - 
срещу 20.5% от хората с основно образование, които смятат, че състоянието на 
околната среда в Пиринския край ще се влошава. Сред висшистите са по-малко хората, 
които нямат отношение и не могат да преценят бъдещето развитие на състоянието на 
природната среда 14.3% от висшистите  срещу 33.3% от хората с основно образование.  
Екологичните движения не използват в достатъчна степен подкрепата, която биха 
могли да имат от страна на по-образованата част от обществото. Твърдението: 
“Екологичните движения оказват силно влияние при решаване на екологичните 
проблеми на селището, в което живея” - се отхвърля от близо половината 42.8% от 
висшистите срещу 28.8% от среднистите /с.120/. Сред висшистите е най-големият дял 
на хората, които биха потърсили съдействието на екологични организации, за да 
запазят природата в своето населено място – 14.5% срещу 9.4 сред среднистите и 2.3.% 
от  хората с основно образование /с.141/. Корелацията между образование и 
конкретните действия в подкрепа на природната среда е умерена /V.211/. Или 
висшистите са естествена целева група за взаимодействие с екосдруженията. 
 
9. Целевите групи 
Как изглеждат еко-био-оптимистите? Това са хора, които оценяват себе си 
едновременно като здрави, заети са и са оптимисти за бъдещето си. В тази категория 
влизат по равно мъже и жени и съставляват 39.8% от анкетираните. Ако добавим към 
тях и тези, които в добавка към трите предходни характеристики и спортуват 14.2%, 
получаваме 54% или повече от половината, които могат да попаднат в тази категория. 
Най-силните определители на личностния профил са възраст /.353/ и образование 
/.267/. Сред младите и образованите хора най-вече могат да бъдат открити 
привържениците на начина на живот, близък до природата респ. нейните защитници. 
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Спортуващите са младите и образованите. Корелацията между спортуване и 
образование е V.244. 2-3 пъти в седмицата спортуват 17.9% от висшистите, 9% от 
среднистите и 5.3.% от хората с основно образование. Никога не спортуват 15.5% от 
висшистите, 24.1% от среднистите, но 61.4% от хората с основно образование /с.145/. 
Аналогична е и самооценката на здравното състояние – V.164. Като лошо оценяват 
здравето си 3.6% от висшистите, 5.9% от среднистите, но 21.2% от хората с основно 
образование /с.146/. 
На другия  полюс са пряко ползващите природата. Доходите от събиране на билки 
като правило не се заявяват. Затова са използвани косвени индикатори: знаене за 
наличието на изкупвателни пунктове, за цените и събирането на билки и гъби. 
Досегашни изследвания показват, че прякото ползване на природата рязко се увеличава 
при наличието на изкупвателни пунктове. Тези, които знаят за наличето на пункт за 
изкупуване и същевременно знаят и цените са 193 или една трета от анкетираните 
/36.6%/. Два пъти повече са мъжете в сравнение с жените. На възраст са над 20г. 
Значима е корелацията с формата на заетост. Противно на очакванията събиращите и 
знаещите цените, които са най-голямата група, за която може да се предположи пряко 
ползване на природата не са предимно безработни, а са на пълна заетост - близо 
половината 46.6%. Те са вероятно на държавна служба с минимално заплащане. Това 
означава, че те използват брането на билки и гъби за допълване на доходите си. 
Ситуацията е на бедност въпреки наличието на постоянни доходи от трудова заетост. 
Втората значима категория са пенсионерите 24.9%, следвани от хората с частична и 
временна заетост 16.1%. 
 
Пол 
И за двата пола преобладават отговорите че рядко или никога не спортуват. Съответно 
42.2% рядко и 31.8% никога /41с./ Статистическата зависимост между пола и честотата 
на спортуване е /V.227/. Ако в категорията на ежедневно спортуващите 80% са мъже и 
20% жени, тов категорията на никога не спортуващите обратно 60.7% са жени срещу 
39.3% мъже. В малките градове възможностите за спорт на жените са твърде 
ограничени. Това някак се свързва и с оценката на здравословното съттояние /V .196/ - 
зависимостта от пола е малко по-слабо изразена от тази при практикуването на спорт 
/с.42/.  Разпределението на отговорите е най-много за добро 45.5% и задоволително 
26.9%, следвано от много добро 13.6% здравно състояние. Жените са близо пет пъти 
по-малко от мъжете в оценката за здравното си състояние като добро, два пъти по-
малко от мъжете при оценката много добро, само с 4 пункта по-малко в оценката 
добро, като надвишават мъжете в незадоволителните оценки за своето здраве. В 
оценката лошо жените са вече със 17 пункта повече от мъжете. Невротичен страх? Да 
кажат психолозите и лекарите. 
 
Възраст 
Когато се стигне до възможно пряко участие в подобряване на околната среда се 
наблюдава зависимост на действията от възрастта /V .197/. Най-голяма пасивност , 
регистрирана чрез отговора: “Ннищо не бих направил” - се наблюдава сред групата 16-
19 /13% от тази група/ и над 60 години /22.9/ с.89. Младите хора се нуждаят от 
подбудител отвън. Най-голямата част от младежите до 19г. биха се включили в 
доброволно залесяване – 52.2% срещу 26.3% от хората над 60 години. Залесяване 
срещу заплащане е предпочитана форма от хората между 40 и 59г. т.е. от хората на 
средна възраст, най-често от техните доходи зависят други  хора – деца и възрастни. 
Към кметството биха се обърнали по-скоро по-възрастните над 50 годишните. Формите 
за участие, инициирани отвън, за да се радват на подкрепата на хората трябва да са 
възрастово центрирани. 
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Най-силна връзка между възраст се забелязва при въпроса какво бихте направили ако 
спечелите 1 млн.лв. Резултатите показват, че младите са най-мобилни и слабо 
привързани към района – една трета от групата 16-19г. биха напуснали /31.8%/, 28.8% 
от 20.29 годишните и наполовината 14.3% от 30-39 годишните, но 9.1% от 40-49 
годишните, 15.7% от 50-59 годишните и 6.1% от най-възрастните. Най-силно желание 
за собствен бизнес има сред 30-49 годишните. 
Силна зависимост се констатира между възраст и спортуване V .213 /с.93/, възраст и 
оценка на здравословното състояние V.267, възраст и образование V.320. Най-висока 
корелация се констатира между възраст и доход V .320 /с.101/. Най-малък дял в 
категорията над 200 лв. на член от домакинството /на богатите в изследването/ имат 16-
19 годишните, следвани от тези над 60г. Младите хора имат нужда от работа и 
регулярни доходи. Младите са бедни. Бедни и мобилни, логично води до застаряващ 
регион. 
Често се твърди, че българинът е прагматичен и с нисък хоризонт на очакване и като 
резултат се обяснява неангажираността му към природата и към усилията за опазване 
на околната среда. В анкетните карти обаче присъстват формулировки, които 
опровергават тезата за отсъствие на перспективно мислене. Бъдещето традиционно се 
свързва с децата. Логично активните поколения се надяват повече на себе си, на 
просперитет чрез своята инициативност и труд, а възрастните разчитат на връзката си с 
младите. Пожеланието: “Да запазим природата и планината за нашите внуци”, изразено 
в изследването може да е успешно послание към по-възрастната част от населението в 
подкрепа на инициативи за опазване на околната среда. Сред предимствата от 
близостта до планината е посочено – “внуците ми да карат ски”. Планината е 
потенциална връзка между застаряващото местно население и младите поколения. Чрез 
възможностите на ски курорта младите имат една причина повече да се върнат при 
възрастните. А ако открият и възможност за препитание, съчетани със здравословен 
живот е по-вероятно и да останат. 
 
Различия между общините 
Населеното място оказва влияние върху редица отговори. Получените незначителни 
данни за доходите , които хората от Пиринския край получават от турстическа дейност 
се дължат на неравномерното разпределение на отговорилите, че получават доходи от 
такава дейност. Корелацията е V.195. Най-голям е делът на хората, формиращи доход 
от такава дейност в Банско – близо 40%. За останалите 6 населени места този процент е 
под 10%. Кресна е на практика напълно изключена от формирането на доход от 
туристическа дейност /с.155/.  
Между идентифицираната като най-голяма опасност за региона опасност от изсичане 
на горите и населеното място също има зависимост - V.230.  Изсичането на горите 
притеснаява най-много хората от Кресна 75%, от Разлог 72.5%, по-малко от  Банско 
66.1% и относително най-малко хората от Симитли 33.9%, Гоце Делчев 29,7%, 
Сандански 25% и Струмяни 25%. Замърсяването на водите е посочено от 62.5% от 
хората от Струмяни, 30.1% от жителите на Сандански и 10.9% от тези на Гоце Делчев. 
В Гоце Делчев се чувстват най-застрашени от пожарите в горите, посочени от 19.5%. 
Неефективното законодателство е индикирано като проблем от най-много анкетирани в 
Гоце Делчев 18% и Сандански 14.2%. 
Налице е значителна връзка между това, дали се знае за съществуването на 
изкупвателен пункт и населеното място V.364. Можем да допуснем, че тези пунктове са 
по-популярни там, където повече се разчита на дохода, получаван от изкупуването на 
лечебни растения, гъби и подправки. 100% от анкетираните в Кресна знаят за 
изкупвателен пункт, 83.9% от живеещите в Банско, 81.3% от живеещите в Гоце Делчев, 
66.3% от анкетираните в Разлог,  55.1% от анкетираните в Сандански и 48.2% от 
анкетираните в Симитли и никой от живеещите в Струмяни. Там, където е посочено, че 
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се знае за изкупвателен пункт е необходима специална информационна програма за 
защитените биологични видове и безопасните за биоразнообразието начини за бране на 
билки и подправки /с.201/. За Кресна, никой от посочилите, че знае за наличието на 
изкупвателен пункт не е декларирал, че получава доход от предаването в него на билки 
и подправки. Данните обаче сочат за връзка между район и формирането на доход от 
предаването на плодове и билки /V.195/.  
 
10. Ние и света. Международната перспектива 
Редица изследвания констатират значими различия между развитите западно-
европейски и догонващите ги източноевропейски общества, между богатите и бедни 
народи. За да оценим тази перспектива включихме въпроси от международно 
сравнително европейско изследване. На твърдението: “Необходими са международни 
спогодби за опазване на околната среда” – 82.6% са отговорили утвърдително. Делът на 
неможещите да преценят е нисък 8.3%. Същевременно половината от допитаните 
55.7% твърдят, че са съгласни с твърдението, че: “От бедните страни не могат да се 
очакват толкова големи усилия, колкото от богатите”. Вероятно приемайки това 
твърдение, като общосподелено между богати и бедни страни, от което произтича 
готовността на богатите страни да заплащат за екологични програми в по-бедните, 
голямата част от анкетираните отхвърлят твърдението за цената на екологичните 
усилия. Твърдението: “Полагането на повече усилия би довело до забавяне на 
икономическото развитие” - се отхвърля от 41.2% от анкетираните. 
Както всяко нормално общество и българското не е хомогенно така че е логично да 
потърсим вътрешните различия по поставените проблеми: 
Два пъти повече са жените, които не могат да се произнесат по предложената 
алтернатива от мъжете /31.8% срещу 68.2% жени/. Значимост V.182 /с.29/. Връзката 
между повече екологични усилия и влошаване на икономическото развитие е значима 
за хората с по-високо образование V.217 /с.134/, а то както показахме корелила с 
възрастта. Взаимозависимостта между мнението “Еекологията струва пари” се 
констатира от по-образованите и по-млади слоеве. 
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1. Население – социално-демографска характеристика 
 
Населението  в Пиринския регион намалява непрекъснато, както поради застаряване, 
така и поради миграция. 
 
А. От прилежащите на парк Пирин 7 общини – 6 се характеризират с отрицателен 
прираст на населението – т.е. броят на живородените е по-малък от този на 
починалите. През 1999 г. единствено в община Г. Делчев има положителен прираст 
(15). Останалите общини са със следните стойности: Банско (–79); Кресна (–30); Разлог 
(–58), Сандански (–75), Симитли (–37), Струмяни (–98). (Табл.1) 
 
Б. Механичното движение на населението  е с отрицателни стойности за повечето 
населени места. Най-масови заселвания са регистрирани за община Сандански 140 
човека. Най-силен е изселническият поток от община Струмяни - 131. Механичното 
движение се отнася повече за градовете, отколкото за селата. (Табл.2) 
 
2. Трудови ресурси 
 
А. Застаряването на населението е причина за ниското равнище на доходите. 
Работещите са принудени да издържат пряко – в собственото си домакинство, или 
непряко чрез данъците голям брой хора в под и над трудоспособна възраст. 
Разпределението на населението в под, в и над трудоспособна възраст е с твърде 
влошени показатели за селата. В община Банско живеещите в селата в трудоспособна 
възраст са 820 човека срещу  7 341 човека в под и над трудоспособна възраст. (Табл. 3) 
 
Б. Безработица  
Коефициентът на безработица за област Благоевград  през ноември 1999г. е 16.9%. Той 
варира съществено по оста град-село. Стойностите му за  градовете са 19.7%, за селата 
- 13%. Застаряването на селата е тежък демографски и социален проблем. За градовете 
проблем е недостигът на работни места. (Табл. 4, 5) 
В категорията на безработните се наблюдава тенденция на покачване при съпоставка 
между 1999г. и 2000г. както в абсолютни числа, така и сред две ключови групи – на 
младите хора и на висшистите. Това са най-мобилните части на населението, които при 
невъзможност да устроят живота си най-лесно биха напуснали населеното място. 
Същевременно тези две характеристики са описани като присъщи на еко-био-
оптимистите или на ценителите на природата сред местното население. Тяхното 
поведение е най-значимо с оглед на устойчивото развитие на природната среда. За 
2000г. в Банско се е увеличил броят на безработните висшисти с 34 човека, в 
Сандански с 60 човека. (Табл.6,7) 
 
В. Заетост: 
Броят на частните фирми надвишава в пъти този на държавните и общинските. (Табл 
8). Броят на заетите в частния и в обществения сектор е почти изравнен за Банско. В 
Г.Делчев и Разлог има лек превес на заетите в частни фирми. Значителен превес на 
заетите в частни фирим пред тези в обществения сектор има в Сандански. Заетостта е 
по-голяма в обществения сектор в Кресна, Симитли и Струмяни. Табл. Д за Кресна 
преобладаването на заетост в обществения сектор върви паралелно с най-ниската 
средна работна заплата за област Благоевград. В останалите два града средната работна 
заплата е съпоставима с останалите 6 общини, прилежащи на парк Пирин. Или данните 
не позволяват еднозначен извод за взаимовръзката между сектор на заетост и равнище 
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на средната работна заплата. Вероятно поради обстоятелството, че заетите в частния 
сектор не обявяват действителните си доходи и се застраховат на минимална работна 
заплата. 
Необходими са различни стратегии на действия за съблюдаване на природосъобразните 
норми спрямо различните типове работодатели. Там, където частният сектор дава 
голям брой работни места се налага непрекъснат диалог с работодателите по повод 
устойчивото развитие на населеното място и развитието на природната среда. При 
наличната висока безработица и ниското равнище на доходите на населението съюзът 
работодатели – наети и конфликтът им с природозащитниците е с висок потенциал на 
вероятност. 
В Кресна са съкратени например през 2000г. 50 работни места в Горското стопанство. 
Поддържането на тези работни места в рамките на плана за управление би го направил 
приемлив за местното население. Разкриването на работни места в момента се 
предоставя единствено на частния бизнес. Разкриваните работни места от държавата по 
програми за временна заетост са недостатъчно атрактивна възможност за хората, 
застрашени в най-голяма степен от бедност. Броят на обявените свободни работни 
места е незначителен за всички общини с изключение на Сандански (Табл. 11). Затова 
екологичните програми би следвало също да действат като работодатели.  
 
3. Промишленост, свързана с пряко ползване на природата 
 
Броят на заетите в секторите лов, риболов, дърводобив и дървообработване има 
непосредствено отношение към прякото използване на природата. Данните за заетите в 
секторите лов и риболов отчита персонала на заетите в дъжарвните инспекциии, които 
са призвани да провеждат политиката по опазване на околната среда. 
Данните само за дървообработващата промишленост са по-ясни за анализ – става 
въпрос изцяло за частни фирми, които използват за стопански цели природата. Този 
процес се нуждае от ефективен и непрекъснат контрол от страна на природозащитните 
институции. Опазването на горите трябва да се провежда в непрекъснат диалог и 
стимулирането на заинтересованост от страна на съсловните организации, които са 
свързани с прякото използване на природата.  (Табл. 9,10) 
В Банско “Сдружението на дървопреработвателите” обединява 35 фирми, в които 
заетост намират 1000 работници. Общият им годишен оборот е 4 млн.лв. 40 
дървопреработвателни фирми са извън сдружението. Всички тези фирми изпитват 
недостиг на дървен материал.  
Строителството е следващ промишлен отрасъл, с голям принос към заетостта на 
местното население и с пряко отношение към опазването на природата. Този отрасъл се 
характеризира с бърз растеж за последните 10 години. Фирмите само в Банско 
нарастват от 2 през 1990г. на  42 през 1999г. По настоящем отрасълът осигурява 100 
работни места в града. 
Туризмът е със стратегическо значение за икономическото и социално развитие на 
община Банско. Банско е с най-голяма динамика на частните инвестиции в туризъм в 
България. Това обстоятелство трябва да се отчита от природозащитниците. По данни от 
сектор “Търговия и туризъм” в община Банско 900 човека формират над 80% от 
доходите си от туризъм. За тях проблемите на опазването на природната среда се 
изместват от достатъчно сериозните проблеми на туристическия бизнес: 
- Липса на модерна инфраструктура в това число на кабинков лифт; 
- Недостатъчни писти за потока туристи; 
- Ниско платежоспособно търсене на българското население, съставляващо 

основният потребителски сегмент. 
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4. Доходи 
А. На общините 
В приходите на общинските бюджети превес имат данъците от физически лица и от 
републиканския бюджет. (Табл. 12) В приходите на общинския бюджет на Кресна 
например най-голям дял имат данъците от доходи на физически лица. Следват 
данъците от военното поделение и оранжериите. Те са държавни, съкращават 
непрекъснато работни места и намаляват дейността си. Същевременно официалните 
данни не посочват никакви приходи от частния сектор. Колкото е по-голям обхватът на 
сивата икономика, неплащаща данъци толкова по-ниско е благосъстоянието на хората, 
разчитащи на социални плащания – възрастни и деца, толкова по-влошено е 
състоянието на общото благо, каквото е природата. 
 
Б. Средна работна заплата 
Средната работна заплата в седемте общини, прилежащи на парк Пирин е значително 
по-ниска от тази в Благоевград. За Благоевград тя е 202.66, а за Банско 174.33. 
Същевременно се забелязват значими различия и между седемте общини. Най-висока е 
средната работна заплата в Симитли 198.75. Най-ниска е в Кресна 141.08лв. (Табл.13) 
Ниските приходи в общинските бюджети и ниските доходи на населението са 
неблагоприятни фактори за грижата за природната среда. 
 
5. Потребителски сегмент 
Данните за Гоце Делчев са: българи 85%, чужденци 15%; семейства -  60%, двойки -  
30%, индивидуални посетители - 10%; повод за посещение: близост - 50%, спокойна 
среда и ненарушена природа - 40%, бизнес - 10%; продължителност на престоя: 3 дни – 
30%, 7дни - 60%,14дни –10%; сезонност - І-ІІІ - 30%, ІV-VІ - 15%, VІІ-ІХ - 40%, Х-ХІ І- 
15%; средногодишна заетост – 40%.  
За Банско общият брой посетители за 1999г. е 51 924 човека. Показателите за 
потребителския сегмент на туризма са съответно: българи - 41 784 или приблизително 
80%, следвани от групата на туристи от съседни страни – Гърция, Македония, 
Югославия. Германия и Русия участват с почти равни дялово от около 1200 човека. 
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БАНСКО 
 

Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви и манастири  
 
* Сред култовите обекти в община Банско  изключително ценни паметници на 

културата са: 
-- Църквата "Св.Троица" 

гр.Банско, в старинния квартал; 5 мин. от  центъра /площад Демокрация/ 
Архитектурно-строителен паметник  с национално значение, обхващащ църквата 
"Св.Троица", часовниковата кула с камбанарията и оградния зид на култовия ансамбъл: 
Църквата "Св.Троица" е голяма, трикорабна псевдобазилика -- втора по големина в 
България след храм-паметник "Александър Невски" в София; строена през периода 
1835/7 г. от местни майстори-дюлгери, сред които изпъква името на Лазар Глушков; 
изографисването й се свързва с имената на едни от най-изявените майстори от 
прочутата Банска художествена школа -- Уста Велян Огнев от Дебърско /уникалният 
резбован иконостас, оригиналните стенописи по колоните, стените и купола/, Димитър 
Молеров /кръста на разпятието и престола - 1832 г., големите иконостасни икони - 
1839/ 41 г., целувателните икони/ и Симеон Молеров /иконостасни икони - 1841 г./ 
Кулата-камбанария в двора на църквата е изградена през 1850 г. от Уста Глигор Доюв и 
е висока  30 м; през 1866 г. на нея е монтиран часовник, изработен от самоукия бански 
майстор Тодор Хаджирадонов; специфична особеност -- едно от най-ярките 
достижения на банската култура от епохата на Възраждането; понастоящем е 
действаща църква, функционираща и като част от музейния комплекс на града. 

-- Църквата "Успение Богородично" 
гр.Банско; 20 мин. от  центъра на града 
Архитектурно-строителен паметник  с национално значение; полувкопана каменна 
едноабсидна постройка с триреден корниз, двускатен покрив и двойни врата, строена 
през 1774 г., разширена през 1808 г.; интериорът е разделен на 2 части от масивна стена 
с 3 отвора; известна с уникалния си иконостас, т.нар.Бански иконостас -- едно от най-
ценните произведения на българското резбарско изкуство, основен елемент са цветятя, 
сред които се вместват изображения на птици и приказни животни /в началото на XIX 
в. част от иконостаса  е демонтирана и изнесена зад граница, а на нейно място е 
поставен по-стар, вероятно принадлежал на същата църква преди преустрояването й/; 
интерес - и архиерейският трон; иконите са рисувани от основоположника на Банската 
художествена школа Тома Вишанов-Молера, но са унищожени от пожар през 1958 г. и 
заменени с копия; понасточщем функционира като гробищна църква. 

 
* Интересни обекти са и: 
-- Църквата "Св.Св.Петър и Павел" 

с.Добринище, 5 мин. от центъра; 7 км асфалтов път югоизточно от Банско 
Паметник на културата с местно значение; трикорабна псевдобазилика  с притвор и 
открита галерия на юг; строена 1835 г., през 1926 г. се извършва реконструкция и е 
пристроена камбанария; ценност -- иконостасът е с 3 входа, поясите и царските двери 
са украсени с ажурна, фино позлатена и частично оцветена резба - дело на майстори от 
Дебърско, 10-те царски икони /1835 г. и втората половина на XIX в./, някои от малките 
икони на иконостаса са изографисани от представители на Банската художествена 
школа; през 1867 г. интериорът е обогатен с рисуван архиерейски трон и амвон, а 
олтара -- с ажурно резбован балдахин; действаща църква. 

-- Църквата "Успение Пресвета Богородица" 
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с.Добринище, 10 мин. от центъра; 7 км асфалтов път югоизточно от Банско 
Строена 1684 г., разрушавана 2 пъти -- при османските нашествия /възстановена  XVIII-
XIX в./ и по време на Балканската война 1912/13 г. /възстановена 1915/16 г./, през 1980 
г.рухва, но е възстановена 1985 г.; запазени са 4 царски икони и 1 каменна икона с 
ктиторски надпис от първата половина на XIX в.; не е действаща. 

-- Църквата "Палигоден" 
Северен Пирин; 3 км западно от Банско, в т.ч. 1,5 км асфалтов път + 1,5 км чакълиран 
път 
Намира се сред красива природа; строена на мястото на стара църква, в сегашния си 
вид от 1936 г.; недействаща. 

-- Манастирът "Св.Пантелеймон" 
Северен Пирин, край с.Обидим; 30 км асфалтов път до селото; при изходен път 
Добринище -- 3,6  км  югоизточно,  в  т.ч. 1 км  асфалтов път  + 2,6 км черен път  или 
1,30 ч. пешеходен тур 
Разположен живописно между Безбожка река и нейн ляв приток; строен  по времето на 
Второто Българско царство на мястото на старо оброчище, обновен 1914 г.; има аязмо; 
запазените икони са от 1914 г.; действащ през топлото полугодие /средата на м.май - 
средата на м.септември/. 

Последните два обекта са много подходящи за полудневни или еднодневни 
пешеходни турове в околностите на Банско и  Добринище с организиране на пикник 
сред природата на Пирин. 

 
2. Археологически обекти и места 
 
-- Археологически комплекс 

Пирин, мест.Св.Никола; 4,5 км югоизточно от Банско, в т.ч. 2,5 км асфалтов път + 1,5 
км черен път + 500 м ; при изходен пункт Банско -- 1,30 ч. пешеходен тур; при изходен 
пункт Добринище -- 1 ч. пешеходен тур 
Руини от тракийска крепост, тракийски могили и християнска базилика; до момента не 
са правени археологически разкопки; крепостта е разположена сред много красива 
местност върху отвесни скали с височина около 100 м, в близост -живописния водопад 
Св.Никола. 

-- Антична крепост 
Пирин, в границите на природния резерват Юлен, мест.Юлен; 12 км южно от Банско, в 
т.ч. 7 км асфалтов път до почивна станция Тодорова орница; при изходен пункт Банско 
-- 2,30 ч. по маркираната туристическа пътека за х.Демяница с малко отклонение при 
Юленски мост 
Крепост от предримската епоха с приблизителни размери 100 м дължина /север-юг/ и 
30-40 м ширина /изток-запад/; понастоящем има запазени останки от зид по северната 
страна и оскъдни фрагменти от ръчно изработвани съдове. 

-- Късноантична крепост Стана /Ситан/ кале 
Пирин, мест.Калята; 5 км югозападно от Банско, в т.ч. 3 км асфалтов път + 1 км черен 
път + 1 км планинска пътека 
при изходен пункт Банско -- 1,30 - 2 ч. пешеходен тур 
Историческо място със защитена площ 0,5 ха; крепост, вероятно от епохата на Второто 
Българско царство, охранявала пътя през Пирин, свързващ долините на реките Места и 
Струма; днес сред иглолистна гора ясно личат останки от крепостен зид с дебелина 1,5 
м, открити са римски монети, а в подножието на крепостта -- и тракийски некропол; не 
са правени археологически разкопки. 

-- Късноантична и средновековна крепост Момина кула 
пиринската част на долината на р.Места, землище на с.Кремен; 25 км асфалтов път 
югоизточно от Банско 
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Археологически паметник с национално значение; разположена в един от най-тесните и 
живописни участъци на Момина клисура, южно от с.Места на площ от около 500 кв.м.; 
от запад крепостната стена е запазена на височина 8 м, откъдето е бил и единственият 
вход за крепостта, в източният сектор -- останки от правоъгълна кула с размери 5,40 / 
6,20 м, на юг-- 2 скални образувания, подобни на бойници; късове от домашна 
керамика, характерна за V-VI и XII-XIV в.; в скалите под крепостта има естествена 
пещера с няколко входа, галерии и зали с останки, доказващи за наличието на 
праисторическо селище, сега входовете са зазидани и достъпът в нея е невъзможен. 

 
* При специален интерес обект на полудневни излети в околностите на Банско с 

водач-археолог могат да бъдат и: 
-- Тракийска могила 

Разложка котловина, мест.Лисича могила; 3,5 км североизточно от Банско, в т.ч. 1,5 км 
асфалтов път + 2 км черен път 
при изходен пункт Банско -- 1-1,30 ч. пешеходен тур 
Най-голямата тракийска могила на територията на община Банско; до момента не са 
правени археологически разкопки. 

-- Късноантична работилница за строителна керамика 
Разложка котловина, мест.Лисича могила; 3,5 км североизточно от Банско, в т.ч. 1,5 км 
асфалтов път + 2 км черен път 
при изходен пункт Банско -- 1-1,30 ч. пешеходен тур 
Останки от работилница за строителна керамика от периода IV-VI в.; запазени са 3 
керамични пещи, като за на едната част е построена защитна сграда/ намира се 
непосредствено до язовир Кринец/, а другите 2, открити в чашата на микроязовира 
"Кринец", са пренесени и експонирани вътре. 

-- Раннохристиянска и средновековна базилика с некропол 
Разложка котловина, мест.Шипотско; 2 км югозападно от Банско, в т.ч. 1 км асфалтов 
път + 1 км черен път; при изходен пункт Банско -- 40 мин. пешеходен тур 
Руини от църква, датираща от края на IV - началото на V в., разрушена от славяните 
през VI в., възстановена след XII в. и отново разрушена от османците; некропол с над 
150 гроба -- открити са накити, монети /III-IV в./, керамика, византийско стъкло, 
железни предмети; предполагаа се, че днешните основи лежат върху по-стар строеж от 
тракийско време. 

 
3.Архитектурно-етнографски забележителности, музеи  
 
* Банско има запазена уникална архитектура от типа банска укрепена къща. В 

днешния град има ясно оформено възрожденско ядро със запазени множество 
жилищни и култови сгради -- типични представители на оригиналната Банска 
архитектура, някои от които са и ценни произведения на прочутата Банска 
художествена школа. 

-- Банска възрожденска архитектура 
Оригинална строителна школа в Разложкия край, чийто върхови достижения са 
създадени в гр.Банско. 
Банската възрожденска къща е от типа на укрепените жилищни сгради и притежава 
редица специфични особености, които я превръщат в архитектурно явление. Тя е 
изцяло с масивен градеж, с едно или няколко скривалища, солидно обковани врати, 
бойници и декоративно украсена фасада като се отличава с висок жизнен стандарт на 
обитаване -- няколко гостни стаи и огнище във всички жилищни помещения, дори и в 
скривалищата. Някои от къщите като Веляновата, Шарената, Даскаревата и 
Хаджирусковите къщи са изографисани и имат висока художествена стойност като 
произведения на изкуството /вж.Банска художествена школа - долу/. 
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Днес в старинния квартал на Банско могат да се видят образци от различните етапи в 
развитието на Банската укрепена къща от средата на XVIII до 60-те години на XIX в. -- 
Хадживълчовата /1746 г./, Хаджирусковата /1783 г./, Веляновата /30-те години на XIX 
в./, Бенината /края на XVIII в./, Тодевата  /1864 г./, Сирлещовата, Кирблаговата, 
Молеровата. 
Сред многобройните оригинални бански къщи особена ценност представляват 
Веляновата, Буйновата /Тодева/, Сирлещовата и Зехтинджиевата къщи. 

-- Банска художествена школа 
Основана от Тома Вишанов-Молера, тя се формира като резбарско-живописна школа в 
края на XVIII -  началото на  XIX в. и представлява едно от най-ярките явления в 
историята на българската култура през този период. Най-изявените нейни 
представители, след основоположника й, са 3 поколения художници от Молеровия род 
-- Димитър, Симеон и Георги Молерови, които се отдават главно на изографисване на 
църкви и манастири. Уста Велян Огнев, преселил се в Банско от Дебърско, декорира и 
къщи. 
Най-значимите и ценни образци на Банската художествена школа се съхраняват в 
Рилския манастир, който се намира под егидата на ЮНЕСКО. 

 
* В Банско има 157 паметници на културата от епохата на Възраждането /112 

жилищни сгради, 5  църкви и метоси, 21 стопански постройки, 19 строителни 
съоръжения/, в т.ч. 7 с национално значение: Бенината къща /къща-музей "Неофит 
Рилски"/, родната къща на Никола Вапцаров /къща-музей "Никола Вапцаров"/, 
Веляновата къща /декоративната украса/, Молеровата къща, църквата "Успение 
Богородично", църквата "Св.Троица" и часовниковата кула-камбанария към нея; и 10  с 
местно значение: Буйновата /Тодева/, Сирлещовата, Хадживълчовата, Сирлещовата 
/същинска Хадживълчова/, Събевата, Вакановата, Шарената къщи, къщите на Наса 
Загорчина и Благо Вишанин, метохът на манастира Ватопед и къща на Данаил 
Грънчаров. 

Голяма част от паметниците на културата са групирани в т.нар. културно-
исторически ансамбли и комплекси: 

-- Ансамбъл около църквата "Св.Троица" 
в централната част на Банско югоизточно от площад Възраждане 
Обхваща градоустройствения комплекс около църквата "Св.Троица" и битовия 
комплекс с улиците "Яне Сандански", "Велян Огнев" и "Неофит Рилски" до "Пети 
Октомври" на изток; най-много и особено ценни паметници на културата като 
Хилендарския /Рилски/ метох, Благо Вишанината, Сирлещовата, Веляновата, 
Буйновата /Тодева/, Бенината, Пумпаловата къщи и др. 

-- Ансамбъл "Гечкова разкръстица" 
североизточно от ансанбъла около църквата "Св.Троица" 
Петклонно кръстовище, почти цялостно оформено със старинна архитектура; най-
характерни са Гечковата, Топориловата и Слаевата къщи. 

-- Ансамбъл по улица "Пирин" 
южно от площад Демокрация 
Включва площад Възраждане с паметника на Паисий Хилендарски, западната част на 
комплекса "Св.Троица" /с камбанарията, главния вход и чешмата/, подходите към 
Бенината къща, монумента на мястото на родната Паисиева къща; най-характерни са 
Вакановата, Молеровите /Тома Вишановата и Ушевата/ къщи и комплекса 
Хаджирускови къщи. 

-- Ансамбъл "Джиджеви къщи" 
южно от ансамбъла по улица "Пирин" 
Включва Джиджевите къщи /в т.ч. Мацуревата/, евангелистката църква и Кулината 
къща. 

-- Ансамбъл "Златеви къщи" 
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източно от ансамбъла по улица "Пирин" 
Оформен около дървена валявица /не функционира/ в съседство с мястото на родната 
къща на Паисий Хилендарски 

-- Ансамбъл "Коюви къщи" 
източно от ансамбъла по улица "Пирин" 
Обединява образци на банската архитектура от края на XIX  и началото на XX век в 
автентично съхранена среда; характерна особеност -- дървените еркери към улицата са 
единствените запазени в Банско с подобно архитектурно решение. 

-- Ансамбъл по улица "Кирил и Методий" 
в източната част на Банско 
Типични възрожденски къщи, разположени едностранно, с добре запазен оригинален 
силует. 

-- Ансамбъл "Стефанови къщи" 
северно от центъра на Банско, до него се стига по старинната уличка "Ангел Балев" 
покрай Даскаревата къща 
Образуван е от пресичането на старинни улички в сложно кръстовище, оформено 
изцяло от възрожденски къщи -- родната къща на Никола Вапцаров, къщата на Ана 
Борикова, Стефановите къщи, Рошковата къща и др.; основен подход за църквата 
"Успение Богородично". 

-- Ансамбъл около Бизевата къща 
вторият  северно от площад Демокрация 
Запазени са оригиналните очертания на старинните улици; централна сграда е 
каменната Бизева къща с разположен в близост едноетажен дървен дюкян -- 
единствения от този тип в града. 

 
Повечето от жилищните и обществените сгради с принадлежащите им дворове, 

оградни зидове, порти, стопански постройки и др. образуват самостоятелни комплекси 
в рамките на общите ансамбли. Най-цялостно са запазени комплексите на църквата 
"Св.Троица", на Бенината, Сирлещовата и Хаджирусковите къщи. 

Единични архитектурно-строителни паметници на културата са: църквата "Успение 
Богородично", Зехтинджиевата, Сирлещовата /същинска Хадживълчова/, Събевата, 
Вакановата, Шарената къщи, къщите на Хаджи Вълчо, Наса Загорчина, Тома Вишанов 
и метохът на манастира Ватопед - къща на Данаил Грънчаров. 

 
* Интересни етнографски обекти са валявиците за пране на черги, ресначи, одеала и 

др. тъкани: 
-- Валявици в гр.Банско 

5 действащи, в т.ч. 3 градски и 2 ведомствени, разположени както следва: 
- 1 над хотел Банско /ул."Глазне"/, 10 мин. северозападно от центъра, със запазена в 
автентичен вид малка частна воденица, която не функционира 

-  1 в мест.Гуровица, 20 мин. югоизточно от центъра посока Добринище 
- 3 при ул."Пирин", 30 мин. югозападно от центъра посока Шилигарника 

 
* Музейният комплекс в Банско включва 4 музейни къщи. Къщата-музей “Неофит 

Рилски” понастоящем не функционира, тъй като се водят реституционни дела. 
-- Къща-музей "Никола Вапцаров" 

гр.Банско, в центъра на площад Демокрация 
Исторически паметник на културата с национално значение 
Никола Вапцаров /роден 1909 г./ -- поет-антифашист, чието забележително творчество 
му отрежда място сред най-популярните поети на XX в.; негови стихове са преведени 
на над 50 езика; разстрелян през 1942 г.; единственият българин, удостоен с 
Международната награда за мир, макар и посмъртно през 1952 г. 
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Родната къща на Никола Вапцаров е превърната в музей през 1952г.; следват 3 
реконструкции през 1960, 1979 и 1992 г.; сегашната експозиция е направена на много 
високо професионално ниво и се отличава с нетрадиционния за мемориален музей 
метод на поднасяне на информацията; музея има 3 функционални части -- видеозала в 2 
помещения  с капацитет 40 места /автентични бански песни, любими на Вапцаров,  и 
Майката разказва.../,  къдетое представено и родословното дърво на поета, автентична 
етнографска експозиция и видеозала - Поезията на Вапцаров; особено впечатляващ е 
видеоклипът "Магията на Банско"; готови беседи чрез видеоматериал на английски, 
немски, френски и руски езици; къщата-музей е обединена в един комплекс с Дома на 
изкуствата и поезията. 

-- Къща-музей "Неофит Рилски"/Бенина къща/ 
гр.Банско, 5 мин. от центъра в старинния квартал 
Архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с национално значение 
Неофит Рилски /роден 1793 г./ -- патриарх на новобългарското образование и просвета; 
учи иконопис при основоположника на Банската художествена школа Тома Вишанов-
Молера; рисува в Рилския манастир, където по-късно става монах; целият му живот е 
отдаден на науката и просветата, автор на първата българска граматика /1835 г./; 
енциклопедична личност -- художник, поет, архитект, музикант. 
Родната къща на Неофит Рилски -- Бенината /тук той живее до 1811 г./, е типичен 
образец на банската архитектура от края на XVII - началото на XIX в.; от 1981 г. 
функционира като музей; състои се от 2 части -- автентично запазената къща на 
бележития възрожденец с етнографска експозиция и документална експозиция, 
излагаща най-ценното от богатото наследство на Неофит Рилски -- главно писма, 
снимки и книжовен материал /във фонда се съхраняват над 400 документални и 
веществени материала/. 

-- Велянова къща 
гр.Банско, 5 мин. от центъра в старинния квартал 
Архитектурно-етнографски музей, чиято декоративна украса е обявена за паметник на 
културата с национално значение; най-оригиналната банска укрепена къща от епохата 
на Възраждането /края на XVIII - началото на  XIX в./, запазена до наши дни; подарена 
от банскалии на Уста /майстор/ Велян Огнев, който я изографисва отвътре и отвън, 
превръщайки я в истинско произведение на изкуството; модерна за времето си двукатна 
къща, градена само от камък и дърво, с характерните 2 взаимосвързани в приземието 
скривалища и 5 стаи на етажа с чардак; особена ценност представляват стенописната 
украса на "Синята стая", изкусната дърворезба на чардака /централната розета/, 
геометричните и растителни мотиви в югоизточната стая на южната фасада; в едно от 
приземните помещения е организирана етнографска изложба-базар, подобна на тази в 
Дома на изкуствата и поезията. 

-- Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа"  
гр.Банско, 5 мин. от центъра в старинния квартал 
Уредена в най-старата точно датирана и запазена сграда в Банско - 1749 г., обявена за 
паметник на културата; изпълнявала е функциите на женски метох към Хилендарския, 
а по-късно -- към Рилския манастир; в 6 изложбени зали се разглежда развитието на 
Банската иконописна школа от края на XVIII до началото на  XX в. -- оригинални 
икони на най-изявените й представители и фотокопия на оригинални стенописи, в т.ч. 
от Рилския манастир; готови беседи на английски, немски, френски и руски езици; 
озвучаване с църковни песнопения. 

 
4.Традиционни празници и обичаи 
 
-- Йордановден 

с.Добринище; 7 км асфалтов път югоизточно от Банско 
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Празник с тържествена литургия в църквата "Св.Св.Петър и Павел", свързан с 
хвърлянето на Христовия кръст във водите на р.Дисилица и изваждането му от млади 
неженени мъже, които "събират" благословията на съселяните си. 
6 януари 

-- Тодоровден 
с.Добринище 
Общонародно веселие, свързано с организирането на конни състезания. 
средата на м.март 

-- Великден 
с.Добринище  
Голям християнски празник, свързан с Възкресение Христово; тържествена литургия, 
меси се традиционна погача и се боядисват яйца; продължава 3 дни като се изпълняват 
специални ритуали на мегдана /селския площад/. 
края на м.април - началото на м.май 

-- Гергьовден 
с.Добринище  
Празнуването е свързано с обичая Топене на китките и религиозен ритуал по принасяне 
на жертвеното гергьовско агне. 5-6 май 

-- Илинден 
с.Добринище  
Общоселски събор -- празникът на Добринище; богата фолклорна програма с участието 
и на местни изпълнители 
втората неделя на м.август 

-- Кукерски празник 
гр.Банско 
Свързан с древния езически обичай Кукерски игри; конкурс за най-красив Кукерски 
костюм, елементи от народни обичаи с наричания за плодородие. 1 януари 

-- Великденски концерт 
гр.Банско 
На големия християнски празник Великден, свързан с Възкресение Христово, има 
тържествена литургия в църквата "Св.Троица", месят се традиционни баници и се 
боядисват яйца; празникът продължава 3 дни; концертът се организира на втория ден 
от Великден с участието на всички бански фолклорни групи и състави. Края на м.април 
- началото на м.май 

-- Празници на банската традиция 
гр.Банско 
Етнографски изложби, Вечери на банския хумор, Вечери на банските песни, хора и 
обичаи, Празници на разкръстиците, Изложби на тардиционни бански ястия, Изложби 
на детски рисунки с тема "Банско -- моят град - настояще и бъдеще" и др.; завършват на 
24 май с тържествено честване Деня на славянската писменост, просвета и култура; 
най-голямото културно събитие в Банско -- изключителна туристическа атракция. 17-24 
май 

-- Ден на Банско 
гр.Банско 
Празник на града, свързан с освобождението му от турско робство през 1912 г.; 
фолклорна програма. 5 октомври 

-- Коледни празници 
гр.Банско 
Детско Коледно тържество с театър-концерт и Голям Коледен концерт с участието на 
всички самодейни групи и състави /фолклорни, стари градски песни, стандартни танци 
и дискобалет/ -- гала-вечер на творческите постижения през годината. 20-25 декември 

-- Джаз фестивал 
гр.Банско 
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Ежегодно събитие, привличащо изпълнители от цяла България и чужбина. І пол. на м. 
август. 

 
5. Традиционни занаяти.  
 
* В миналото Банско се е славел като един от най-значителните търговско-

занаятчийски центрове в Североизточна Македония. Сред занаятите особено голям 
разцвет получават кожарството, дърводелството и резбарството, кацаро-бъчварството, 
дюлгерството, воденичарството и тепавичарството. Днес единствено дърводелството и 
резбарството от старите занаяти са традиционно силно развити в района като само в 
Банско има над 60 работилници . 

 
 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 

Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви и манастири  
 
-- Църквата "Св.Архангел Михаил" 

гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
югоизточната част на града, 10 мин. пеша от центъра 
Паметник на културата с местно значение; най-старата запазена в района; 
изградена 1811 г.,по-късно преустроена; трикорабна псевдобазилика с купол; 109 
икони с висока художествена стойност от XVII в., ценност - стенописи, 
оригинално резбовани стари царски двери, богато украсен с резба архиерейски 
трон и апликиран дървен таван. 

-- Църквата " Успение Богородично" 
гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
центъра на града, зад хотел "Неврокоп" 
Паметник на културата с местно значение; строена 1838 г.; трикорабна 
псевдобазилика с изявена апсида и открита галерия; ценност -- иконостаса, като 
част от иконите са дело на известния представвител на Банската иконописна 
школа Димитър Молеров - Молера, съхраняват се и много ценни подвижни икони 
от Възраждането. 

-- Църквата " Св.Кирил и Методий и Св.Пророк Илия" 
гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
центъра на града сред зелен парк, в близост до Кметството 
Паметник на културата с местно значение; катедрална църква; ценност -- 75 
икони от XVIII и XIX в. - Банска  иконописна школа. 

-- Църквата " Св.Николай Чудотворец" 
с.Мусомища, общ.Гоце Делчев 
8 км асфалтов път южно от Гоце Делчев 
Паметник на културата с местно значение; голяма каменна трикорабна 
псевдобазилика; ценност -- 92 икони от XIX и XX в., богато резбован иконостас, 
дървени апликирани тавани. 

-- Църквата "Успение Богородично" 
с.Делчево, общ.Гоце Делчев 
9 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев 
Част от възрожденския архитектурен ансамбъл, паметник на културата с местно 
значение; строена 1838 г.; трикорабна каменна псевдобазилика с галерия и купол; 
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ценност -- рисуван дървен иконостас със 66 икони от XIX в., стари царски двери 
/кр. XVI- XVII в./ 

-- Манастирът " Живоприемни източник" 
между гр.Гоце Делчев и с.Делчево, общ.Гоце Делчев 
3 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев посока Делчево / 30 мин. спокойно 
ходене/ 
Паметник на културата с местно значение; строен 1888 г. на мястото на стар 
манастир от X в.; ценност -- 42 икони от XIX и XX в.; на празника на 
Св.Богородица /ср.април-н.май/ -- събор-курбан на Манастирски ливади. 

-- Манастирът "Успение Богородично" 
над с.Баничан, общ.Гоце Делчев 
6 км асфалтов път северно от Гоце Делчев + / 30 мин. спокойно ходене/ 
Въстановен на старо култово място, почитан /даруван/ от християни и от 
мюсулмани от околните села. 

-- Църквата "Св. Архангел Михаил" 
с.Баничан, общ.Гоце Делчев 
6 км асфалтов път северно от Гоце Делчев + 1км черен път югоизточно от селото 
Паметник на културата; построена 1864г, голяма каменна трикорабна 
псевдобазилика с външна галерия от запад и частична от юг, касетирани тавани и 
резбован дървен иконостас. 

 
2. Археологически обекти и места 
 

Туристическа атракция биха представлявали следните археологически обекти и 
места: 

-- Античен и средновековен укрепен град Никополис ад Нестум 
с.Гърмен /кв.Заграде/, общ.Гърмен 
9 км асфалтов път  североизточно от Гоце Делчев 
Паметник на културата с национално и международно значение; антично селище, 
основано от римския император Траян I след средата на IV в., разцвет -- II-VI в., 
разрушено в края на VI-VII в. от славяните; върху развалините -- средновековно 
селище, съществувало през периода X-XIV в.; градът е обитаван повече от 14 
века, като най-интензивен живот е имало през късноантичната епоха /IV-VI в./; 
понастоящем проучената територия заема 13 ха площ; при разкопки са 
разчистени 280 м крепостни стени, основи от обществени и култови сгради, 
надгробни могили; открити са фрагменти от оброчен релеф на Тракийския 
конник /II-III в./, статуйка на Хермес, старохристиянска надгробна плоча, над 95 
златни и около 22 други монети, стъклени, бронзови и керамични съдове, златен 
пръстен и др; в близост до укрепения град са открити 2 раннохристиянски 
трикорабни базилики от IV в. /в центъра на Гърмен и на 2,5 км югоизточно в 
мест.Грамадето/ с мозаечен под и геометрични, растителни и животински 
мотиви, които вероятно са част от целия комплекс. 

-- Късноантична и средновековна крепост Момина кула 
между гр.Гоце Делчев и с.Делчево, общ.Гоце Делчев 
3 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев + 1 км пеша 
Паметник на културата с регионално значение; крепост с неправилна форма, 
заемаща над 10 дка площ като крепостната стена е запазена най-добре в южния 
сектор и достига 6 м височина; останки от 2 кули. 

-- Късноантична и средновековна крепост Судин град 
с.Мусомища, общ.Гоце Делчев 
8 км асфалтов път южно от Гоце Делчев + 5 км пеша  на югозапад до мест.Судин 
град или 2 ч. спокойно ходене от Гоце Делчев по долината на р.Мусомищка 
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Паметник на културата с местно значение; запазена крепостна стена с височина 1 
м  на разстояние 40 м, руини от кула, римски галерии, фрагменти от антична и 
средновековна керамика. 

 
3. Архитектурно-етнографски забележителности, музеи  
 
-- Културно-исторически ансамбъл в с.Делчево 

с.Делчево, общ.Гоце Делчев /Южен Пирин/ 
9 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев 
Възрожденски архитектурен ансамбъл с национално и международно значение; 
64 паметника на културата, в т.ч. 31 в центъра, вкл. стария площад и около 
църквата "Успение Богородично"; ценност -- оригинално и своеобразно 
съчетаване на архитектурни решения с природните дадености на  Пирин за 
постигане на пълна хармония -- там, където позволява скалата участва във 
фасадата и вътрешното пространство на къщите; забележителни образци - 
Куршумовата и Чочевата къщи, църквата "Успение Богородично". 

-- Културно-исторически ансамбли и комплекси в гр.Гоце Делчев 
гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев /Гоцеделчевска котловина/ 
Културно-исторически ансамбли и комплекси с регионално и национално 
значение; 39 паметника на културата, сред които се открояват възрожденския 
комплекс на Рифат бей, Прокоповата къща, ансамбъла от следосвобожденски 
сгради в центъра /между улиците "Христо Ботев", "Търговска" и "Иван Вазов"/, 
сградата на Историческия музей и двете къщи срещу него / Маламовата къща и 
тази на Бистра Кънчева/. 

 
* В гр.Гоце Делчев има голям исторически музей с богата археологическа и 

етнографска експозиция от уникати, събирани из целия Неврокопски район. 
-- Исторически музей 

гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
в стария център 
Архитектурно-етнографски паметник на културата с национално значение; 
сградата е строена 1877 г. в стил барок /външната фасада и втория етаж/, 
запазени са уникални дърворезби  на таваните /Дебърска резбарска школа/; 
раздели: археология /ценна нумизматична сбирка, статуи, керамика, 
средновековни накити и оръдия на труда/, традиционни занаяти -- грънчарство 
/оригинални керамични съдове от началото на XIX в./, звънчарство /чанове и 
тюмбелеци/, абаджийство /автентични стари костюми и инструментариум/, 
мутафчийство, тъкачество /традиционни тъкани изделия, 20 пълни комплекта на 
оригинални народни костюми от целия район - уникална колекция, в т.ч. ракли с 
чейз/, бакърджийство, самарджийство, гребенарство и златарство, автентичен 
фолклор /оригинална сбирка от характерни за района музикални инструменти/, 
богат снимков материал и макети на стара архитектура от Ковачевица, Долен, 
Неврокоп; изключително богат фонд /над 3000 експоната/ -- голяма част са 
дарения; експозицията се подменя ежегодно. 
Има възможност за демонстрации /тъкачество, мутафчийство и др./ с 14 дни 
предварителна заявка; периодично се организират изложби на изявени 
художници и майстори на приложните занаяти от Гоцеделчевско, литературни 
четения, краеведски вечери; всяка година на Великден и Коледа се прави 
празнична обредна трапеза с характерни ястия. 

 
4.Традиционни празници и обичаи 
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-- Християнски празник "Св.Богородица" 
манастир "Живоприемни източник" край Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
3 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев 
Голям събор с празнична литургия в манастира и курбан на Манастирски ливади; 
местно значение. 
края на м.април - началото на м.май /първия петък след Великден/. 

-- Християнски празник "Св.Костадин" 
вр.Св.Костадин /Пирин/ над с.Делчево, общ.Гоце Делчев 
9 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев до с.Делчево + 40 мин. пеша 
Събор с празнична литургия и курбан; местно значение. 
м.май 

 
* На други религиозни празници могат да се видят и до днес някои стари ритуали, 

но силно опростени и загубили до голяма степен своя автентизъм. По-интересни са: 
-- Бабин ден 

гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
Обреди за благодарност, свързани с деня на родилната помощ, някога т.нар. 
бабуване; местно значение. 
8 януари 

-- Бабугеруване 
с.Мусомища, общ.Гоце Делчев 
8 км асфалтов път южно от Гоце Делчев 
Кукерски игри за прогонване на злото и осигуряване на здраве и плодородие; 
местно значение. 
м.февруари 

-- Сирница /Сирни Заговезни/ 
гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев и всички християнски селища в района 
Обичай,свързан с началото на Великите пости; характерно е паленето на огромни 
огньове в отделните квартали на града, приготвянето на традиционна семейна 
трапеза с баница и амкане на варено яйце, завързано на червен конец за тавана; 
местно значение. 
края на м.февруари 

-- Лазаруване 
с.Баничан, общ.Гоце Делчев 
6 км асфалтов път северно от Гоце Делчев 
Обреди за дъжд и богата реколта, извършван от "лазарки", местно значение. 
м.април /една седмица преди Великден/ 

-- Великден 
всички християнски селища в района 
Обичаи, свързани с Възкресение Христово; празнична литургия, меси се 
традиционна погача и се боядисват яйца; в Историческия музей в Гоце Делчев -- 
Великденска обредна трапеза; регионално значение. 
края на м.април - началото на м.май 

-- Бъдни вечер и Коледа 
всички християнски селища в района 
Обичаи, свързани с Рождество Христово; Бъдни вечер -- вечеря в тесен семеен 
кръг с традиционни постни ястия и погача с късмети; Коледа -- празнична 
литургия, в Историческия музей в Гоце Делчев -- Коледна обредна трапеза; 
регионално значение. 
24-25 декември 

 
* По-значимите традиционни празници и събори, свързани с културно-исторически 

събития са: 
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-- Илинденски събор 
мест.Попови ливади, общ.Гоце Делчев 
18 км асфалтов път запад-югозападно от Гоце Делчев 
Честване на Илинденско-Преображенското въстание; автентичен фолклор; 
местно значение. 
2 август 

-- Празник на град Гоце Делчев 
гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев 
Честване на Освобождението от турско робство; традиционни фолклорни изяви; 
местно значение. 

 
5. Традиционни занаяти 
 
* В миналото Неврокоп се е славел като голям занаятчийски център с развити над 

12 вида различни занаяти -- звънчарство, грънчарство, бакърджийство, обработка на 
желязо, абаджийство, самарджийство, кожарство, мутафчийство, тъкачество, 
златарство, дюлгерство и т.н. 

Днес са останали само 1 звънчарска, 1 медникарска и 1 грънчарски работилници. 
 
 

КРЕСНА 
 
Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви и манастири  
 
Туристически интерес биха представлявали: 

-- Храм-паметник—Костница “Св.Иван Рилски” 
гр.Кресна, долината на р.Струма 
15 мин. Пеша северно от центъра на първокласното шосе Е-79  
Паметник на културата с регионално значение; строен 1939/41 г. с дарения в памет 
на загиналите във войните; еднокорабна, еднобазисна сводеста базилика с костница 
в приземния етаж; ценност – уникален иконостас с ажурна резба /1939 г., Дебърска 
школа/, оригинални стенописи /1939 г./; църковен сувенирен магазин - единствен по 
рода си в целия Пирински регион с предварително осветени икони, част от които са 
рисувани от местни художници /. 

-- Църквата “Св.Пророк Илия” 
с.Влахи, Пирин планина 
6 км асфалтов път + 3 км черен път североизточно от Кресна 
Паметник на културата с местно значение; строена 1844 г., 2 пъти опожарявана и 
отново възстановявана, в сегашния си вид от 1925 г.; богато украсена с икони, 
иконостасът е без дърворезба; в близост до най-старата църква в Кресненско - 
“Св.Богородица” /1750 г./ 

-- Църквата “Св.Теодор Тирон” 
с.Ощава, Пирин планина 
20 км асфалтов път североизточно от Кресна 
Паметник на културата с местно значение; строена 1930 г на мястото на стара 
църква от 1852 г. и едноименен параклис /1915 г./; ценност – голямата икона на 
СветиТеодор Тирон, интересна вътрешна уредба и хубава камбанария. 

-- Църквата “ Св.Архангел Михаил” 
с.Стара Кресна, Пирин планина 
14 км асфалтов път североизточно от Кресна 
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Паметник на културата с местно значение; най-голямата за времето си църква в 
Кресненско, строена 1856 г., 2 пъти опожарявана; новата църква е по-малка и е 
изградена в близост до старата. 

 
2.Историко-археологически обекти и места 
 
Известен интерес биха представлявали следните археологически обекти и места: 

-- Античен град Нейне 
мест. Хилядница и Рукалото, Пирин планина 
с.Долна Градешница 
5 км асфалтов път южно от Кресна до селото + 5 км черен път на  югоизток 
Паметник на културата с регионално значение; съществувало от втората 
половина на I в. до средата на III в.; отделни находки свидетелстват за наличието 
на храм на египетските божества Изида и Серапис; открити са още оброчни 
плочки на Тракийския конник, Артемида, Зевс и Хера, подставка от статуя на 
Дионис, фрагменти от мраморна ара, архитектурни детайли, монети и др.; 
понастоящем – изобилни културни останки от речни и ломени камъни, части от 
архитектурни фрагменти, късове от строителна и битова керамика; в близост има 
античен некропол. 

-- Антично селище 
мест.Нерезе, Пирин планина 
2 км североизточно от Кресна в мах.Ново село 
Паметник на културата с местно значение; открити са каменни и керамични 
фрагменти от антична сграда, вероятно църква, 5 бронзови римски монети, части 
от мраморни колони, фризове и капители. 

-- Манастир “ Св.Св.Козма и Дамян” 
мест.Драколово, Пирин планина 
6 км асфалтов път  + 3 км черен път източно до с.Влахи + 5 км на изток 
Останки от средновековен манастир, просъществувал около 500 години—руинни 
стени, струпани купчини камъни, полузатрупани грубо изработени каменни 
кръстове с нечетливи вече букви и знаци; в миналото е  бил духовно средище за 
цялата околност. 

 
3.Архитектурно-етнографски забележителности, музеи  
 
Особен интерес като етнографски забележителности  представляват: 

-- Влачарница 
гр.Кресна 
10 мин. Пеша от центъра 
Единствена в община Кресна за обработка на вълна по стара технология; 
функционира главно през есента, зимата и пролетта; обслужва клиенти от цялото 
Среднострумие. 

-- Валявица 
гр.Кресна 
15 мин. Пеша южно от центъра 
Валявица за пране и валяне на традиционни тъкани. 

 
4.Традиционни празници и обичаи 
 
Повечето от традиционните  празници и обичаи в Кресненско са свързани с 
различни религиозни вярвания и имат характер на общонародни събори с 
тържествена литургия и курбан. На други от тях могат да се видят и до днес  някои 
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стари ритуали, но силно видоизменени и загубили до голяма  степен своята 
автентичност. С традиционен събор-курбан се честват и годишнините от 
Кресненско-Разложкото въстание. 

-- Сурва 
гр.Кресна 
Със специално изработени сурвачки от дрян малки деца в традиционни носии 
обикалят домовете, изпълнявайки обичаят Сурвакане за здраве, плодородие и 
късмет през Новата Година. 
1 януари 

-- Бабугеруване 
гр.Кресна 
Кукерски игри за прогонване на злото и осигуряване на здраве и плодородие. 
1 януари 

-- Трифон Зарезан 
гр.Кресна и с.Долна Градешница 
Празник на лозята и виното – тържествен водосвет, традиционно зарязване на 
лозята и конкурс за най-хубаво вино. 
14 февруари 

-- Великден 
Обичаи, свързани с Възкресение Христово; празнична литургия, месят се 
традиционни погачи и се боядисват яйца; конкурс за най-красиво боядисано яйце 
в гр.Кресна. 
края на м.април – началото на м.май 

-- Света Петка 
с.Ощава, мест.Света Петка 
20 км асфалтов път североизточно от Кресна 
Традиционен събор с празнична литургия и курбан. 
7 и 8 август 

-- Честване на Кресненско-Разложкото въстание 
с.Стара Кресна 
14 км асфалтов път североизточно от Кресна 
С традиционен събор-курбан и празнична литургия всяка година се отбелязва 
значимостта на избухналото в селото въстание. 
5 октомври 

-- Празник на Кресна 
гр.Кресна 
С традиционен събор и празнична литургия се чества денят на рилския отшелник 
Свети Иван Рилски; автентичен фолклор. 
19 октомври 

-- Бъдни вечер и Коледа 
всички селища  
Обичаи, свързани с Рождество Христово; Бъдни вечер – вечеря в тесен семеен 
кръг с традиционни постни ястия и погача с късмети; Коледа – празнична 
литургия и гостувания в роднини. 
24-25 декември 

 
 
РАЗЛОГ 

 
Антропогенни туристически ресурси  

 
1.Църкви  
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* Църквата "Свети Георги" в село Баня е строена до 1835 г. Тя е трикорабна 

псевдобазилика с камбанария и балкон. Интерес представляват дървените апликирани 
оцветени тавани, декоративната живопис по колонадите и рисуваният иконостас с 
частична резба. Стенописната украса по южната фасада е дело на местен майстор, 
където и до днес личат следи от куршуми. Намира се на 5 минути пеша от центъра на 
селото.  

 
2.Археологически обекти и места  
 
* На 10 км западно от Разлог и на 150 м южно от Предел, вляво от шосето за 

Симитли, има руини от антично селище. Ценни останки се пазят в къща-музей "Никола 
Парапунов" в гр. Разлог.  

* На територията на село Баня са открити руини на антично селище /II-III в./. 
Югозападно в покрайнините на селото има 4 надгробни могили.  

* Късноантичната крепост Калята се намира на 19 км югозападно от Разлог в 
североизточните склонове на Пирин. Разположена е върху огромен рид, по чийто ръб 
минава зид с височина 1-3 м. Крепостта има неправилна форма на триъгълник. Считана 
е за стара славянска твърдина с римска първооснова. Тя е труднодостъпна и 
представлява сериозно изпитание за любителите на силни усещания. На 2 км от нея е 
карстовият извор Бабина вода.  

* В местността Круше, в подножието на Пирин на 8 км югозападно от Разлог са 
открити основите на късноантично и средновековно селище, сега затревени. По 
повърхността са пръснати фрагменти от гърнета, амфори и др. На 1 км в същата посока 
се намират останките на некропол с каменни гробове и трупополагане по православен 
християнски обичай, принадлежал към средновековното селище.  

* На 8 км югозападно от Разлог, вдясно от шосето за хижа Яворов, добре личат 
основите на късносредновековната църква "Писаната" /ХI - ХIV в./. Непосредствено до 
нея на 500 м на запад е разположена  "Бялата църква" - руина, датираща от същия 
период и имаща същия тип градеж.  

* На 7 км западно от Разлог в местността Катарино се намира късносредновековната 
църква "Света Катерина", отчасти вкопана в земята.  

* В село Баня са запазени 2 постройки на минерални бани - Римската и Турската. С 
археологическа стойност е преди всичко Римската баня, разположена в централната 
част на селото. Тя е куполообразна с отвори. Има ниши за събличане и светилник с 
комин до покрива. На входната врата има каменна плоча с надпис на старобългарски и 
староарабски, в който се посочват годините 1148-1735. При ремонтни работи са 
открити римски монети.  

 
3.Традиционни празници и обичаи  
 
* Най-атрактивният, провеждан в наши дни празник е Нова Година. Първият ден на 

всяка настъпваща година в гр.Разлог е свързан с изпълнението на два от най-
колоритните и типични народни обичаи, за които населението се подготвя старателно 
месеци преди това.  

Обичаят "Сурва" се изпълнява още на разсъмване от малки деца сурвакарчета.Те 
обикалят къщите и удрят със сурвачките си /украсени дрянови клонки/ домакините с 
пожелания за здраве, плодородие и късмет през Новата Година, а в замяна получават 
подаръчета, дребни пари, колачета и непременно орехи.  

Кукерският обичай е езически по своя характер и се изпълнява от кукери, моми и 
ергени и мечкар с мечка. Млади неженени мъже се обличат в специално ушити 
костюми от козя кожа с чучулка на главата, висока повече от метър и завършваща с 
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конска опашка; препасват се с кожени колани и пояс, на който са окачени 4 тежки 
медни звънци и държат в едната си ръка конска опашка. Освен кукерите, наричани от 
местното население "старци" или "чауши", основни действащи лица са момите и 
ергените - млади момичета и момчета , които се обличат в автентични традиционни 
костюми, предавани от поколение на поколение /почти във всяка разложка къща тези 
костюми се завещават по наследство и са много ценени от местните жители/. Кукерите 
се движат на групи, охранявайки хорото на момите и ергените, и изпълняват специални 
обреди /Кукерски игри/ за прогонване на злото и осигуряване на здраве и плодородие. 
Всеки един от 7-те квартала на Разлог подготвя свои кукери, свои моми и ергени, своя 
мечка с мечкар и оркестър, които се пазят в пълна тайна. На 1 януари още от ранни 
зори започва пищно карнавално шествие към центъра на града, където се провежда 
конкурс за избиране на главен чауш. Веселбите продължават чак до вечерта. След края 
на тържествата 7-те оркестъра от отделните квартали отиват в дома на първия чауш, 
където празника завършва.  Обичаят е много специфичен и не подлежи на 
демонстрации.  

* Обичаят "Водици" е свързан с празнуването на Йордановден. На 6 януари около 
10 часа празникът започва с тържествена литургия в местната църква, след което 
местното население с традиционни песни се запътва към предварително завирено 
място в реката. Водата се освещава,  свещенникът хвърля Христовия кръст и група от 
неженени младежи скачат в леденостудената вода да го търсят. След изваждане на 
кръста, групата младежи обикалят къщите като поръсват домакините със светена вода 
за здраве и плодородие срещу което получават дарове. До вечерта се вихрят кръшни 
хора на мегдана.  

* Бабинден е свързан с поливане и даряване на бабата /акушерката/ в знак на 
благодарност, че е израждала бебето на младата булка. След традиционното 
изпълнение на обреда, на мегдана се вие т.нар. Бабино хоро от баби, заденали своите 
внучета-бебета и пеейки характерни песни без съпровод. Този обичай може да се види 
всяка година на 21 януари около обяд на центъра на Разлог.  

* Символ на уникалния български обичай "Марта" са мартениците. Те се изработват 
от два пресукани конеца - бял и червен, специално за 1 март. Според народното 
поверие мартениците имат силата на Слънцето и даряват жизненост на всяко живо 
същество. Затова рано сутрин на всеки 1 март с мартеници се закичват хора, животни, 
плодни дръвчета. Носят се на видно място върху дрехата докато се видят щъркели, 
след което се връзват на плодни дръвчета или се похлупват под камък и след време се 
гадае дали ще бъде плодородна годината.  

* През първата седмица на март, в зависимост от църковния календар, се празнува 
"Прошки" /Сирница или Амката/. Обичаят е свързан с началото на великите пости. 
През деня на Сирни Заговезни момчета и момичета отиват в гората и събират клонки 
от хвойна. Хвойната се натрупва на големи купи  /гарета/ в 7-те квартала на Разлог като 
целта е купата да бъде най-голяма и висока. След сутрешната литургия се ходи у 
роднини за прошка. Вечерта се палят гаретата и се вихрят буйни хора около тях, а в 
къщи се яде традиционна баница със сирене и яйца. На тавана се закачва червен конец, 
на който се връзва халва или яйце и се амка.  

* Тодоровден се празнува през втората седмица на месец март в зависимост от 
църковния календар. Най-зрелищната част от празника може да се види в местността 
Катарино, където се провеждат традиционните състезания с коне. Организират се 
надбягвания, теглене на товари, след което се провежда конкурс за най-бърз и силен 
кон. Конете се украсяват с пискюли и панделки за придаване на по-голяма празничност 
и настроение.  

* Великденските празници в Разложко продължават 2 дни. Най-жива е традицията в 
с.Баня, където на първия ден на Великден се изпълнява обичаят "Люлка". В местността 
Варвара се връзват специални люлки на дърветата като в зависимост от люлеенето се 
познава кой ерген коя мома харесва. Вторият ден на Великден се празнува в местността 
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Арангела, където цялото село се изнася в украсени с пъстри черги каруци. След 
отслужване на литургията се разпъват трапези, отрупани със специално приготвени 
ястия. Организират се състезания с коне и се вихрят народни хора. Привечер празникът 
завършва на мегдана пред черквата с кръшни хора. В миналото се е празнувал и трети 
ден, забележителен с уникалното великденско хоро "Здравче-Венче" - мъжко хоро на 
три етажа, което днес вече не се празнува, но може да се демонстрира.  

* Празнуването на Гергъовден е свързано с обичая "Топене на китките". Вечерта 
срещу празника / 5 май / момите, пременени в традиционни носии се събират тайно от 
ергените, за да сложат своите китки в керамичен кюп, който трябва да пренощува под 
трендафилов храст. Всяка китка е белязана по различен начин, за да може всяка мома 
да познае своята на другия ден. На самия Гергъовден по обяд, след литургията в 
църквата, момите изваждат кюпа изпод трендафила, оформят хоро около него и пеят 
характерни песни. След това малко момиченце изважда китките една по една, а млада 
булка нарича за всяка една от тях.  

* Значимо събитие, свързано с автентичния Пирински фолклор, е фестивала "Пирин 
пее". Той се провежда на всеки 2 години на обширните ливади в района на Предел. 

 
5. Традиционни занаяти  
 
* Изработването на традиционните китеници, ресначи, черги и др. тъкани изделия и 

днес е много характерно за цялата община. Традицията е особено жива в селата, където 
в почти всяка къща има стан и се тъче за приготвянето на чейз на младите момичета.  

 
 

САНДАНСКИ 
 
Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви и манастири  
 
* В миналото територията на община Сандански е била наситена с множество 

църкви и манастири, като само в Мелнишко те са надхвърляли 70 /72-77/, заради което 
Мелник се споменава в редица летописи като Вторият Ерусалим. И въпреки че днес 
техният брой също е значителен /87/, повечето са строени през последните два века. 
Една част от култовите сгради, достигнали до нас от Средновековието и Възраждането, 
са вече в руини, а тези устояли на превратностите на времето и съхранили се през 
вековете, се явяват забележителни паметници на културно-историческото ни 
наследство. Сред тях особена национална ценност като архитектура и 
високохудожествена украса представляват Роженският манастир и Мелнишките 
църкви, които са и едни от най-посещаваните туристически обекти. Църквите в 
Мелнишко и Роженският манастир се отличават не само с познавателна, но и с голяма 
научна стойност, тъй като илюстрират различните етапи в развитието на едно от ярките 
проявления на българската култура. 

-- Мелнишкото художествено средище 
Възниква през Средновековието, като по времето на деспот Алексий Слав 

бележи истински разцвет, просъществува до началото на ХХ в. Проучването му е 
значително затруднено, поради унищожаване на голяма част от художествените 
произведения /икони, стенописи, ръкописи/.  
От запазените образци най-ранни са фрагментите от стенописи в църквата 

"Св.Никола" /края на XII - началото на  XIII в./ и няколко икони в Мелник, 
Роженски манастир и с.Виногради, като художествения стил е силно повлиян от 
царската Търновска иконописна школа  и Атонските манастири.  
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Възход през XIII-XIV в., когато в Роженския манастир е създадена и 
преписваческа школа; XV -XVI в. - под силното влияние на средновековното 
изкуство, главно  в Мелник /вж. църквите "Св.Николай Чудотворец" и 
"Св.Св.Петър и Павел"/; творбите от XVII в. са големи постижения в българската 
иконопис и връхни точки в развитието на декоративния стил /стенописите в 
трапезарията на Роженски манастир, църквите "Св.Николай Чудотворец" и 
"Св.Св.Петър и Павел"/. През XVIII в. се налага нов стил в иконописта, свързан 
със стопанския и духовен подем през Възраждането /особено добре личи в 
църквата "Св.Атанасий" в Мелник и иконите от големия иконостас в Роженски 
манастир/. Оформя се и народно течение на примитивистите /най-ценните 
образци са открити в църквите в селата Враня, Бельово, Ковачево и Голешово. 
Забележително явление през XVIII-XIX в. са и т.нар.домашни икони, чиито най-
ранни образци са открити в Роженски манастир, Мелник и селата Горно 
Спанчево и Бельово.  
Най-известни представители, работили през втората половина на XIX в. са: 

Лазар Аргиров, Яков Николай, Йоан и Костадин и др., чието творчество е 
значителен принос в националното възрожденско изкуство; отличителна черта -- 
изписване на цветя по стени, иконостаси, икони, църковни мебели; известно е и с 
уникалната Мелнишка сграфитокерамика. 

 
* Най-високите достижения на Мелнишкото художествено средище, създало 

своеобразна местна иконописна школа, се съхраняват в: 
-- Роженски манастир 

с.Рожен 
7 км асфалтов път североизточно от Мелник, в т.ч. 1 км югозападно след селото 
29 км югоизточно от Сандански 

Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник", освен това: Роженски манастир, Костницата и 
запазените елементи от поклонническия път са обявени за групов паметник-
комплекс с национално значение, Роженският манастир /манастирските крила, 
храма, двора и иконите/ -- паметник на архитектурата, изобразителното и 
приложно изкуство с НЗ, Костницата е архитектурно-художествен паметник с 
НЗ,а стенописите в нея - паметник на изобразителното изкуство с НЗ.  

Един от малкото средновековни храмове, достигнали до наши дни във вид 
близък до първоначалния със запазена автентична архитектура, монументална 
живопис и богата църковна утвар; най-големият култов център в Пиринския край, 
в чийто околности се диплят най-красивите Мелнишки мелове. По сведения от 
оригинални архивни документи от Атонските манастири -- основите му са 
положени през 890 г. /Рилския манастир - 917 г./ с дарения на жители от 
съседните села, развива се активна книжовна и богослужебна дейност, а по 
времето на деспот Алексий Слав се организира и преписваческа школа /в 
църквата на гроба на Христос в Ерусалим се пази един от най-хубавите, украсен с 
миниатюри, ръкописи от XIV в., писан в Роженския маанастир/.В началото на 
XVII в. е опожарен и възстановен през 1715 г./от тогава е в днешния си вид/; до 
XIX в. запазва значението си на важно културно-религиозно средище с над 20 
монаси, до 1912 г.  

Манастирът е с форма на неправилен шестоъгълник, чийто стени са строени 
по различно време; във вътрешния му двор е разположена главната манастирска 
църква "Рождество Богородично"/27 м дълга и 13 м широка/, изпъстрена със 
стенописи и многоцветни стъклописи /1756 г./ -- единствените от това време в 
българските храмове, изкусно резбовани мебели /началото на XVIII в./ и 2 
иконостаса с изключително високи художествени достойнства като дърворезбата 
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на малкия вътрешен иконостас с релефни животински фигури и растителни 
орнаменти е уникална.  

Безценно произведение на изкуството представлява Голямата Богородична 
икона, охраняваща храма -- тя е точно копие на чудотворната икона "Богородица-
Портарница" и е единственото по рода си в целия православен свят /специфика - 
обкръжена е от 10 малки композиции, представящи събитията от историята на 
светинята и нейните лековити чудеса/. Забележителни са манастирската 
трапезария [7,20/16 м] със стенописи от XVII в., разположена в югоизточното 
крило и манастирската костница "Св.Йоан Предтеча" - намира се извън 
храмовите стени и представлява двуетажна църква-гробница със стенописи от 
1662 г. на горния етаж и костница на долния етаж.  

Интерес -- обширните дървени галерии с кьошове и чардаци, монашеските 
килии, кулата-камбанария; имало е и оформен музеен кът със сбирка от ценни 
икони, в т.ч.  домашни икони от XVIII-XIX в., носии, тъкани и шевици от 
долината на Средна Струма, който вече не функционира, но уникалната колекция 
от художествени произведения продължава да се съхранява в манастира; в 
църквата "Рождество Богородично" могат да се видят ценни образци от различни 
периоди като иконите "Богородица Умиление" /втората половина на XIV в./, 
"Св.Св.Петър и Павел", Христос Пантократор", "Слизане в ада" и "Св.Димитър" 
/всички от XVII в./, "Успение Богородично" и "Оплакване на Христос" /XVIII в./, 
а в църквата "Св.Йоан Предтеча" -- "Тайната вечеря" /XVIII в./, включително и 
произведения на мелнишкия зограф Яков Николай; храмов празник -- на 
Кръстовден или Малка Богородица /ср.септември/, известен като Роженския 
събор с голямо богослужение и курбан, посещава се от поклонници от цялата 
страна. 
Отворен за посещения: всеки ден 
-- Църква "Св.Николай Чудотворец" 
гр.Мелник, 7 мин. изток/югоизточно от центъра 
Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник" /в града-музей Мелник/; митрополитска църква, 
строена през XIII в., по-късно през 1756 г. е преустроена, в сегашния си вид - 
след реконструкция и реставрация от НИПК /Национален институт по 
паметниците на културата/; съхранява едни от най-ценните образци на 
Мелнишкото художествено средище от града Мелник и околните села, сред 
които иконите "Богородица Одигитрия" /XIII в./, "Св.Антоний Великий с жития" 
/втората половина на XIV - началото на XV в./, "Влизане в Ерусалим" и 2 икони 
"Св.Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат" /XV - първата половина на  XVI в./, 
"Възнесение Христово" и "Св.Атанасий Александрийски с жития" /XVII век/, 
"Св.Христофорий" и "Св.Георги и Св.Мина" /XVIII в./; за съжаление голяма част 
от олтарните икони са ограбени;  главната действаща църква  в Мелник и основен 
туристически обект в традиционната обиколка с екскурзовод на града-музей. 

-- Църква "Св.Йоан Предтеча" /Св.Яни"/ 
гр.Мелник, 15 мин. северозападно от центъра 
Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник" /в града-музей Мелник/; строена през XVIII-
XIX в.; ценност -- иконостасът, царските двери, уникална иконна сбирка, част от 
която е дело на зографите Лазар Аргиров и Яков Николай; действа като гробищна 
църква. 

-- Църква "Св.Антоний" 
гр.Мелник, 10 мин. изток/североизточно от центъра 
Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник" /в града-музей Мелник/; строена през XVIII в. 
/1765 г./; съществувало е поверие, че патронът на църквата е изцелител на 
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душевно болни, които след преспиване в нея в нощта срещу храмовия празник 
/януари-февруари/ оздравяват, а при по-тежките случаи остават и до 40 дни -- 
свидетелство за това е запазения ствол с желязна верига за връзване на 
буйстващите; цялата църква е изписана в цветя, ценност -- иконостасът, иконите 
/особено "Матер Божия" и "Св.Богородица честнейшую херувим" от XVIII в./, 
стенописите; в реставрация. 

-- Църква "Св.Св.Петър и Павел" 
гр.Мелник, 5 мин. югозападно от центъра 
Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник" /в града-музей Мелник/; строена през XIX в. 
/1840 г./; ценност -- характерен зографисан иконостас, архиерейският трон, 
амвонът, проскинитарият, декоративната стенопис, иконите "Въведение в храма" 
/втората половина на XVI в./, "Рождество Богородично"/XVII в./ и др.  

-- Църква "Св.Димитър" 
с.Виногради, долината на Струма 
Паметник на културата; строена в края на XVIII- началото на XIX в.; в нея е 
творил и мелнишкият зограф Лазар Аргиров;  висока художествена стойност -- 
стенописите, иконостасът, архиерейският трон и иконите, сред които , освен 
творбите на Лазар Аргиров, особена ценност представляват също иконата 
"Христос Пантократор" /XV в./ и няколкото домашни икони от Възраждането. 

-- Църква "Св.Георги" 
с.Виногради, долината на Струма 
21 км афалтов път югоизточно от Сандански /през Хотово/ и 5 км асфалтов път 
южно от Мелник 
Паметник на културата; строена през 1887 г.; еднокорабна църква със 
сравнително запазен интериор -- оригинален таван с медальонно изображение 
/1887 г./, рисуван частично резбован иконостас и 5 царски икони като с особена 
стойност са иконите "Св.Георги" и "Гостолюбие Аврамово", ценност -- и 
няколкото домашни икони от Възраждането /XIX в./. 

-- Църква "Света Петка" 
с.Горно Спанчево, Южен Пирин 
37 км афалтов път югоизточно от Сандански /през Катунци/ 
Паметник на културата; построена през 1876 г. на мястото на по-стар храм; 
каменна трикорабна псевдобазилика с външна галерия; ценна е като запазен 
архитектурно-художествен комплекс, чийто интериор е дело на възрожденски 
майстори от Мелнишкото художествено средище; богата цветна стенописна 
украса, оригинален дървен иконостас, касетирани тавани, архиерейски трон /1877 
г./, ценни иконостасни икони /46 бр./; съхраняват се и по-стари т.нар. домашни 
икони -- "Св.Св.Петър и Павел", "Пророк Илия", "Богородица на трон", 
"Св.Петка", "Дейсис", "Св.Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат". 

-- Църква "Св.Атанасий" 
с.Бельово, Южен Пирин 
44 км югоизточно от Сандански /през Катунци/,  в т.ч. 37 км асфалтов път до 
с.Горно Спанчево 
Паметник на културата; строена през втората половина на XIX в.; в нея е творил 
и мелнишкият зограф Лазар Аргиров; с художествена стойност -- стенописите, 
оцветеният касетиран таван, иконостасните икони, особено ценни са запазените 
домашни икони от XVIII-XIX в. и образци от специфичното примитивистично 
течение в иконописта през XVIII в. 

-- Църква "Успение Богородично" 
с.Голешово, планината Славянка 
51 км асфалтов път югоизточно от Сандански /през Катунци и Петрово/ 
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Паметник на културата; строена през XIX в. /1853 г./; съхранява едни от най-
ценните образци от творчеството на примитивистите /XVIII в./ 

-- Църква "Св.Атанасий" 
с.Ковачево, най-югозападните разклонения на Северен Пирин 
40 км асфалтов път югоизточно от Сандански /през Катунци/ 
Паметник на културата; строена през първата половина на XVII в., а през 1837 
год. -- и килийно училище към нея; с художествена стойност -- стенописите, 
иконостасът, ценни икони от течението на примитивистите в Мелнишкото 
художествено средище и домашни икони от края на XVIII - началото на XIX в. 

-- Църква  "Успение Богородично" 
мест.Дъбая, най-югозападните разклонения на Северен Пирин 
40 км асфалтов път юи от Сандански до Ковачево /през Катунци/ + 5 км на сз 
Паметник на културата; манастирска църква, строена през XIV в., възстановена 
през XVII-XVIII в. и преустроена през XIX в.; била е църква към метоха на 
Роженски манастир; трикорабна псевдобазилика със запазена жилищна сграда от 
метоха; ценност -- резбованите царски двери, иконостасните икони, в т.ч. образци 
от примитивистичното течение в иконописта, кованите свещници /XVII-XVIII в./; 
традиционен Дъбайски събор на храмовия празник Голяма Богородица /ср.август/ 
с тържествена литургия и курбан, общоселски събор. 

-- Църква "Св.Георги" 
с.Белевехчево, долината на Струма 
5 км асфалтов път източно от Сандански /през Поленица/ 
Паметник на културата; строена в средата на XIX в., обновена в края на XIX - 
началото на XX в. от майстор Андон от Мелник; съхранява ценни иконостасни 
икони -- дело на видния представител на Мелнишката художествена школа Яков 
Николай /втората половина на XIX в./. 

-- Църква "Успение Богородично" 
с.Бождово, Северен Пирин 
15 км асфалтов път североизточно от Сандански /през Джигурово/ 
Паметник на културата; строена в средата на XIX в. /1859 г./; каменна трикорабна 
псевдобазилика с външна галерия и запазен интериор; ценност -- иконостасът, 
резбован по царските двери и венчилката, икони от Мелнишки зографи и 
стенописи, рисувани от Лазар Аргиров, ценни домашни икони /втората половина 
на XIX в./, апликирани дървени тавани, рисувани и частично резбовани мебели. 

-- Църква "Св.Димитър" 
с.Малки Цалим, Северен Пирин 
10 км североизточно от Сандански, в т.ч. 3 км черен път след с.Дебрене 
Паметник на културата; строена през втората половина на XIX в.; трикорабна 
псевдобазилика, вкопана в земята, с открита външна галерия и малки прозорци; с 
художествена стойност -- рисуваният таблен иконостас, каато част от 
иконостасните царски икони са рисувани от Лазар Аргиров и помощника му 
Костадин /1862 г./. 

 
* Освен гореизброените църкви, по-особен интерес представлява и: 
-- Църквата "Св.Георги" 

с.Златолист, долината на Струма 
38 км  югоизточно от Сандански, в т.ч. 2 км черен път /през Катунци/ 
Паметник на културата; строена през Късното Средновековие, в сегашния си вид 
от 1857 г.; полувкопана в земята каменна църква с открит притвор; с 
художествена стойност -- дъсчените касетирани тавани, оригинални стенописи и 
частично резбованият иконостас; в двора се намира гроба на Преподобна Стойна; 
започнато е изграждане на манастирски комплекс. 
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* Привлекателен култов обект в околностите на Сандански е и: 
-- Параклисът "Св.Отец" /"Св.Иван Рилски"/ 

мест.Тремошница, Северен Пирин 
14 км асфалтов път североизточно от Сандански + 30 мин. пеша по плаанинска 
пътека вдясно от пътя  
Параклис и пещера-ниша, където, според преданието, е започнал първите си 
подвизи Свети Иван Рилски Чудотворец. 

 
2.Археологически обекти и места. Музеи 
 
-- Античен и късноантичен град 

гр.Сандански 
Археологически паметник на културата с национално значение; предстои 
обявяването му за археологически резерват. 
Специален интерес в неговите граници представляват следните археологически 
обекти: 

-- Епископска базилика 
зад Кметството, 10 мин. източно от центъра 
Архитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално 
значение; най-представителната и монументална сграда, откривана досега в 
античния град от периода V-VI в.; класическа елинистична трикорабна 
базилика със скъсен наос, вероятни размери 22/36 м и ориентирана изток-
запад; великолепни подови мозайки в стил "опус тесалатум" и "опус сектиле" 
и разкошна вътрешна архитектура с колонади в римо-коринтски стил, 
уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от Евангелието, 
запазени амвон и антрий; най-ценният обект на територията на античния град, 
чиято уникалност го превръща в паметник на културно-историческото 
наследство от световна величина; в процес на проучване от 1989 г.; най-
големи възможности за социализиране на открито и включване в туристически 
маршрути. 

-- Базиликата на епископ Йоан 
на главната улица /в сградата на Археологическия музей/, 7 мин. източно от 
центъра 
Архитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално 
значение; великолепни подови мозайки в стил "опус вермикулатум" и "опус 
тесалатум", част от които с изображения на риби и птици; в центъра на 
притвора й се намира уникален за страната мозаечен строителен надпис /края 
на V - началото на VI в./ с ценни сведения за базиликата, в т.ч. че е построена 
от епископ Йоан, което пък доказва че през ранновизантийския период града 
под дн.Сандански е бил епископско седалище с 5 базилики и главен културен, 
духовен и икономически център по долината на Средна Струма; базиликата е 
открита през 1960 г. и е частично  проучена; най-подходяща за туристически 
посещения, тъй като се намира в сградата на Археологическия музей - 
експонирани са различни видове мозайки, в т.ч. и уникалния строителен 
надпис. 

-- Раннохристиянски комплекс 
непосредствено до сградата на Археологическия музей, 7 мин. източно от 
центъра 
Архитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално 
значение; включва базилика , стоа и антична улица от V-VI в., експонирани на 
открито; открити са и великолепни подови мозайки, съхраняващи се във фонда 
на Археологическия музей с възможност също да се експонират на открито; 
много подходящ за включване в туристическата обиколка из античния град. 
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Забележителни археологически паметници в границите на античния град са 
също: базилика /V-VI  в./, от която са запазени, но не са експонирани, подови 
мозайки с площ 100 кв.м, т.нар.голяма кръгла антична сграда на обект ДСК-II, 
която поради това че е недостатъчно проучена все още е с неизяснени функции, 
но по своя застроителен план се определя от специалистите като уникална за 
България и баптистерият с разноцветни мозайки, разположен до епископската 
базилика. 

 
Извън границите на античния град ценен археологически обект е: 
-- Гробницата-мавзолей 

гр.Сандански, 15-20 мин. североизточно от центъра 
Гробница-мавзолей на аристократ от римската епоха /II-IV в./ -- един от малкото 
подобни  паметници на римската гробищна архитектура в България; в процес на 
проучване; за момента не е много подходящ за социализиране, но при специален 
интерес има възможност за туристически посещения с археолог-водач от музея . 
 

* Уникалното културно-историческо наследство на Сандански и неговата висока 
научно-познавателна стойност са достатъчно основание да се открие: 

-- Археологически музей 
гр.Сандански, 7 мин. източно от центъра на главната улица 
Основан през 1936 г., разположен над основите на базиликата на епископ Йоан, 
открита по-късно; един от 4-те археологически музея в България, специализиран 
в областта на античната археология; уникална колекция от римска надгробна 
мраморна пластика /I-III в./ -- най-голямата в България, рядко срещана в Европа и  
характерна само за този регион, събирана е в продължение на 80 години от 
всички селища на общината, като истински шедьоври на античното изкуство са 
плочите на Юлий Максимум, на Асклепий и др.; колекцията от мраморни 
произведения на античното изкуство се допълва от различни посветителни 
оброчни плочки - на Артемида, Афродита, Зевс, Тюхе, местното божество Теос 
Саленос  и др. и статуи-реплики на известни копия на Афродита и Тюхе -- 
гордост за всеки музей; колекция мозайки от раннохристиянския период /IV-VI 
в./ с площ над 350 кв.м, в т.ч.  и уникален мозаечен гръцки надпис, сочещ че 
базиликата под сградата на музея е построена от епископ Йоан.  

 
* Бързият културно-икономически възход на Мелник през Средновековието го 

утвърждава като главен град по долината на Средна Струма, отнемайки водещите 
функции на Сандански. Поради това и археологическия материал от този период е най-
богат и изобилен именно в Мелник и близката му околност. 

Най-много сведения, разкриващи историята на града от времето на древните траки 
до Късното Средновековие са открити на хълма Свети Никола и в източната част на 
Мелник, където руините на средновековното селище са и най-добре запазени. 

-- Средновековна крепост /Славова крепост/ 
гр.Мелник и хълма Свети Никола /1 км южно от града/ 
Специален интерес сред руините на средновековното селище-крепост 
представляват: 

-- Болярската /Византийската/ къща 
гр.Мелник, възвишението Разклона /Чатала/, 10 мин. източно от центъра 
Архитектурно-строителен паметник на културата от Средновековието с 

национално значение; най-забележителният паметник на средновековната 
жилищна архитектура от началото на XIII в. в българските земи и една от най-
старите жилищни сгради на Балканите, макар и частично запазена.  
Първоначалният период на строеж датира от първата половина на XIII в., 

когато е била резиденция на деспот Алексий Слав,  в средата на XIII в. част от 
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нея е опожарена и разрушена, през следващите векове е възстановена и 
преустройвана, в края на XVII в. е порутена в някои сектори, в началото на 
XVIII в. - основно преустройство, свързано с изграждане на тавански етаж и 
часовникова кула, просъществувала до началото на XX в.  
През Късното Средновековие и Възраждането тя е била една от най-пищно 

обзаведените жилищни сгради в Мелник и района с вътрешни дворове с 
мраморни настилки, фонтани с мраморни статуи, зали и стаи с мозаечни 
подове, стенописи, прозорци с цветни стъкла; като част от Славовата крепост е 
заемала най-важната стратегическа позиция в първото ниво на отбраната на 
крепостта и е играела ролята на ядро и централна зона на външния град. 
Днес от нея са запазени внушителни руини -- почти изцяло фасадните стени 

и вътрешния напречен разделителен зид, свързан със северозападната и 
югоизточната стена, както и фасадните стени на кулообразно помещение с 
голяма изба; къщата има висок приземен и жилищен етаж; забележителна с 
тухлената декорация на основния корпус и на кулообразното помещение, 
където основни мотиви са меандърът, рибената кост, геометрични фигури от 
тухли и камък, поясите от тухли с широки хоризонтални фуги -- тази 
строителна техника е елемент от средновековния български живописен стил в 
архитектурата, чийто дълбоки корени идат от ранносредновековните сгради по 
българските земи /IX-X в./ и достига съвършенство в Охрид, Търново, Несебър 
през периода XIII-XIV в.; непосредствено до кулообразното помещение при 
археологически разкопки са разкрити стопанска постройка, водохранилище и 
еднокорабна, едноабсидна малка църква, датираща от началото на XIII в.  

-- Манастир "Света Богородица Спилеотиса" 
гр.Мелник, хълм Свети Никола /в източния му край/, 40 мин. южно по пътека, 
водеща над града 
Паметник на културата с национално значение; един от най-ранните образци 

и типичен представител на градското манастирско строителство в българските 
земи от началото на XIII  в., 3 пъти разрушаван и отново възстановяван 
/средата на XIII в., втората половина на XVI в. и началото на XVIII в./,  
просъществувал до началото на ХХ век /изоставен 1912 г./; запазил за дълго 
време почетното си място в духовния и културен живот на Мелник, дори и 
като метох на Ватопедския манастир на Атон /от втората половина на XIV в. 
до началото на XX в./, запада чак през XIX в. заедно  с другите мелнишки 
манастири. 
От края на XVII в. до средата на XIX в. носи името "Богородица на Светия 

пояс" или още "Света Зона"; единственият манастир в България, който със 
специална грамота от Алексий Слав юридически получава статут на 
"деспотски и царски" през 1220 г. и е втори по значимост след най-големия 
манастир в Търново - царския "Св.Четиридесет мъченици".  
Сред руините на манастира най-добре запазена е западната стена, а след 

разкопки в северната му част - и останки от 2 църкви: Славовата 
"Св.Богородица Спилеотиса" с отделни части от стенописи, изградена заедно с 
манастира през XIII в. и църквата "Св.Спиридон" /първата половина  на XVIII 
в./, в северната част е разкопано и водохранилище.  
През 40-те години върху останките от главния му храм е построен сега 

действащият параклис "Св.Зона" -- единственият манастир в Мелник с 
възстановен в ново време параклис.  
Макар и в руини, манастирът се почита като свято място /единствения сред 

множеството мелнишки манастири/ от жителите на Мелник и околностите му, 
а храмовия празник на параклиса "Св.Зона" е и празник на град Мелник; като 
част от Славовата крепост е представлявал самостоятелно укрепено ядро във 
второто ниво на отбранителната система. 
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-- Митрополитска църква "Свети Никола" 
гр.Мелник, хълм Свети Никола, в централната му част 
Паметник на културата с национално значение; построена в началото на XIII 
век  като митрополитска църква от севаст Владимир, брат на деспот Алексий 
Слав; трикорабна, триабсидна  с три преддверия базилика от източен тип; 
богато стенописана с изключително висока художествена стойност, като част 
от стенописите се съхраняват в Софийския археологически музей, а другата 
част още личат върху руините на църквата; останки и от вторично изградена 
църква с галерии, нартика и ограда на двора от началото на XIX в., разрушена 
в края на века; сред руините са открити оброчна плочка на тракийската богиня 
на лова Бендида-Артемида, тракийска надгробна плоча с посвещение на 
римския император Траян /117 г./ и археологически материал от Ранното 
Средновековие; като част от Славовата крепост, епископския ансамбъл около 
църквата "Свети Никола" е бил главен композиционен център на цитаделата - 
западната част на градското ядро. 

-- Славова крепост /руини от крепостната стена/ 
гр.Мелник, хълм Свети Никола, под руините на църквата "Свети Никола" 
Паметник на културата с национално значение; датира от началото на XI в., но 
през периода 1215/18 г. е преустроена и доукрепена от деспот Алексий Слав, 
поради което носи и неговото име; играе важна роля при царуването на Иван 
Асен II, когато Мелник е резиденция на болярина Драгота, разрушена по 
време на османските нашествия; запазена е част от източната стена на места с 
височина до 10 м, в резултат на разкопки са разкрити и части от южната и 
западната стени, както и фрагменти от прочутата Мелнишка 
сграфитокерамика. 

-- Феодален замък на деспот Алексий Слав 
гр.Мелник, хълм Свети Никола, в югозападния му край 
Паметник на културата с национално значение; ограден с масивни крепостни 
стени и кули и отделен с ров; има форма на удължен неправилен 
многоъгълник с площ 3000 кв.м; третото ново на отбраната като част от 
крепостта. 

 
* Други архитектурно-строителни паметници в Мелник, представляващи интерес за 

туристите са: 
-- Римският мост 

гр.Мелник, 10 мин. северозападно от центъра 
Строен още през римско време над Мелнишка река; през него е пътека за 
църквата "Св.Йоан Предтеча". 

-- Турската баня 
гр.Мелник, 10 мин. източно от центъра 
Строена през втората половина на XIX в., издигната върху основи на 
съществуваща по-рано баня; работила е на принципа на скачените съдове -- 
мраморния под е бил изкуствено повдигнат на каменни стълбчета, а в стената са 
били вградени специални тръби за отвеждане на пушека от огнището и за 
отопляване на помещението. 
 

3.Архитектурно-етнографски забележителности. Музеи 
 
* Община Сандански притежава богато културно-историческо наследство, 

съхранявайки изключително ценни архитектурно-строителни паметници /култови, 
обществени и жилищни сгради, строителни съоръжения и др./ от античността, 
Средновековието и Възраждането. Сред запазените обекти най-добре застъпена е 
жилищната архитектура: антични градски жилища в Античния град на Сандански, 
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ранносредновековни жилища и крепости и средновековни градски жилища в Мелник 
от времето на Втората Българска държава, цели комплекси и ансамбли от 
възрожденски жилищни сгради от типа мелнишка градска къща, родопска и 
огражденско-малешевска къща. И докато образците от античността и Средновековието 
са вече в руини и представляват интерес по-скоро като археологически обекти, то 
възрожденската архитектура, и особенно тази в Мелник, е много добре запазена и има 
висока научно-познавателна стойност. 

-- Мелнишка възрожденска къща 
Специфичен само за Мелник тип възрожденска къща с подчертан градски 

характер; възниква през първата половина на XVIII в. в резултат от бурното 
икономическо  и духовно развитие на града, но тясно свързано с вековните 
традиции на Мелник  като значимо стопанско и културно средище.  

Характерните особености са проявление на местните строителни традиции и 
спецификата на терена -- къщите се състоят от 2 основни части: стопанско-
производствена  на няколко нива с каменна фасада и наддадена над нея жилищна 
част с външноизградени полукръгли комини, която включва разпределителен 
салон, гостна, спалня/и, кухня, баня и др., изградени са непосредствено до 
улицата без или със малки дворове; монументалност и търсене на 
представителност чрез голямата височина на стопанската част, двата реда 
прозорци един над друг в представителните помещения /в т.ч. и в спалнята/ и 
богатата  художествена украса -- изписване на стени  и вградени мебели, 
резбовани и рисувани тавани, щукатурни  растителни и геометрични орнаменти 
по стени и тавани, стъклописи, задължителни за втория ред прозорци.  

В края на XVIII - началото на XIX в. мелнишката къща е голяма по обем с 
богата художествена украса, господства асиметричната композиция в 
архитектурата, а  в основата на всички елементи се залага вертикалният принцип 
/Кордопуловата, Кехайовата, Спандониевата, Янковата, Велевата и др./, през XIX 
в. се извършва преустройство на някои от големите мелнишки къщи с намаляване 
на обемите, а новопостроените са с по-скромни размери и по-бедна художествена 
украса, в края на века мелнишката къща е повлияна от следосвобожденската 
архитектура на големите градове и по-специално на пловдивската къща - започва 
да се налагат симетричните композиции, изразени фасадно в стопанската и 
изцяло в жилищната част /Куртевата, Сандъкчиевата, Сивовата, Янкуловата, 
Кременлиевата и др./, макар че продължават да се строят и асиметрични къщи 
/Попташевата, Въчковата и др./; уникален тип архитектурен стил, който поради 
градския си характер оказва незначително влияние върху архитектурата в 
околните села - взаимстват се само външноизградените комини и отделни 
детайли. 

* Оригиналната средновековна и възрожденска архитектура, напомняща за славното 
минало и величие на Мелник, е основен фактор за превръщането на града-музей  в 
един от най-посещаваните туристически обекти в България, като част от уникалния: 

-- Културно-исторически резерват "Мелник" 
най-югозападните разклонения на Северен Пирин 
29 км асфалтов път югоизточно от Сандански, в т.ч. 22 км до Мелник и 
Мелнишките пирамиди + 7 км до Роженски манастир 

Историко-археологически и архитектурно-художествен резерват, вкл. Мелник 
/обявен за град-музей и уникално селище с международно значение за стопански 
туризъм/, природната забележителност Мелнишки земни пирамиди и 
разположения в близост Роженски манастир. 

Градът-музей Мелник  е един от най-значимите Средновековни и 
Възрожденски градове в България с над 200 изцяло запазени, частично или в 
руини паметници на културата; от епохата на Средновековието най-внушителни 
са руините на църквата "Св.Никола" /IX-X в./, феодалният замък на деспот 
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Алексий Слав, крепостната стена и манастирът "Св.Богородица Спилеотиса" 
/XIII в./ на хълма Свети Никола, частично запазената Болярска /Византийска/ 
къща от XIII в. и реконструираната и реставрирана митрополитска църква 
"Св.Николай Чудотворец" /XIII в./; през Възраждането градът придобива 
днешния си облик -- предприема се мащабно жилищно строителство, като 
средновековната градоустройствена структура се запазва, преустройват се по- 
стари църкви и параклиси /"Св.Николай Чудотворец"/, изгражда се часовникова 
кула /1701 г./ на Болярската къща /в руини/ и сградата на конака. 

По-характерни възрожденски архитектурни ансамбли, запазени до днес са: 
-- Ансамбълът на десния бряг на Мелнишка река 

северозападно от центъра 
Обхваща Римският мост, църквата "Св.Йоан Предтеча", Воденичаровата, 
Въчковата, Вангеловата, Льолевата, Анговата и др.къщи. 

-- Ансамбълът по двата бряга на Роженски дол до площада 
западно от центъра 
Обхваща къщите на Николаки Доктор, Гърчевата, Чавковата, Коцевата, 
Сивовата и Бейската /Пашовата/, както и църквата "Св.Св.Петър и Павел" /в 
реставрация/. 

-- Ансамбълът на десния бряг на Роженски дол след площада 
североизток от центъра 
Обхваща Спандониевата, Попташевата, Каменовата и др.къщи. 

-- Ансамбълът на левия бряг на Златолистки дол 
югоизточно от центъра 
Обхваща църквата "Св.Николай Чудотворец", турската баня /в руини/, 
Кушковата, Керезиевата, Сандъкчиевата  и др. къщи. 

-- Ансамбълът на възвишението Разклона /Чатала/ 
източно от центъра 
Обхваща Болярската къща с часовниковата кула /в руини/, църквите 
"Св.Богородица" /в руини/ и "Св.Антоний" /в реставрация/, Янковата, 
Кехайовата, Менчевата, Кордопуловата и др. къщи. 

-- Ансамбълът в подножието на Разклона 
източно от центъра 
Обхваща църквата"Св.Варвара" /в руини/, Куртевата, Филиповата и др. къщи 

Между отделните ансамбли се открояват и единични възрожденски къщи - 
паметници на културата като Велевата, Делевата, Панайотовата и др., останки от 
ранновъзрожденски големи къщи от XVIII в. -- Марковата, Кременлиевата и др., 
руини от средновековни къщи, църкви и параклиси. 

* Едни от най-забележителните образци на възрожденската жилищна архитектура 
не само  в Мелник, но и в България, са: 

-- Кордопуловата /Цинцаровата/ къща 
гр.Мелник, 15 мин. от центъра в най-източната част на града на възв.Разклона 

Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник"; най-голямата  /300 кв.м/ възрожденска къща в 
България и най-представителната мелнишка възрожденска къща, запазена до 
днес.  

Построена през 1754 г. за богатия търговец на вино Манолис Кордопулос, 
получил високо за времето си образование по технология на винарството във 
Франция и въвел модерната обработка на лозята в Мелник, обесен през 1912 г. от 
турците. Къщата е наследена от неговите слуги Цинцарови.  

Типична ранновъзрожденска къща  със стопанско-производствена и жилищна 
част; стопанската част се състои от високо приземие с вкопана в скалата 2-етажна 
винарска изба със 180 м дълги тунели, в който температурата е постоянна /10-
12оС/, множество помещения, собствено водоснабдяване и вентилационна 
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система, съхранявала е до 250-300 тона вино в огромни бъчви по над 10 тона 
едната, и полуетаж със стопанско предназначение. В жилищния етаж най-голям 
интерес представлява гостната стая -- уникална за България по размери и 
прозоречна площ, стенописана и с богато украсен таван -- 90 кв.м с 24 прозореца 
в 2 реда един над друг, като 12-те от горния ред са с цветни стъклописи във 
венециански и ориенталски стил, невероятно красив дървен касетиран таван с 
цветна дърворезба, много характерен за Мелник /най-богатите и красиви в 
България тавани/. Над вградените шкафове по стените е стилизирана широката 
мелнишка лоза, от която се произвежда прочутото мелнишко вино, дневната, 
спалнята /"Синята стая"/, салонът, скривалището, в което се е крил и Яне 
Сандански - личен приятел на домакина, също са с 2 реда прозорци.  

Къщата е реставрирана през периода 1973/ 79 г., била е Етнографски музей, а 
понастоящем е реституирана /Паспалеви/ и функционира като частен музей със 
собствен екскурзовод, но по-голямата част от експозицията се съхранява във 
фонда на местния музей /в момента без сграда/. Като експонат е запазена и може 
да се види най-голямата бъчва за вино с вместимост 10 тона; предлага се 
дегустация на домашно мелнишко и вино от Винзавод "Дамяница", допълнително 
заплащане за вход и снимки + дегустация; в подножието й се намират руините на 
фамилната църква "Св.Варвара" със запазени до 8 м високи стени /консервирана/. 

-- Бейската /Пашовата/ къща 
гр.Мелник, 5 мин. западно от центъра на десния бряг на Роженски дол 
Паметник на културата с национално значение като част от културно-
историческия резерват "Мелник"; построена през 1815 г. за Ибрахим бей -- един 
от най-богатите феодали в Мелнишко и Серско; част от по-голям комплекс, 
състоял се от 2 жилищни постройки -- за жените /харемлък/ и за мъжете 
/селямлък/, свързани помежду си с малка постройка - хазна /руини/ и стопанска 
част; днес е запазена само най-представителната му част - харемлъкът: 3-етажна 
сграда с каменно приземие, междинен и жилищен етаж с 3 еркерно изнесени 
стаи; богато резбована - дело на дебърски майстори, особено 3-те стаи към 
улицата, има много красив финно резбован таван-слънце в дневната стая; до 
скоро тук се помещаваше Историческият музей на Мелник, разполагащ с богата 
етнографска експозиция, но сградата е реституирана и музеят не функционира. 

 
* Възрожденски жилищни сгради, паметници на културата, има в селищата: 
-- село Бельово - 40 км от гр. Сандански 

46 къщи паметници на културата, типологично повлияни от родопската къща; 
-- село Виногради - 18 км от гр. Сандански, 5 км от гр. Мелник 

5 къщи паметници на културата от типа огражденско-малешевска къща; 
-- село Враня - 12 км от гр. Сандански 

10 къщи паметници на културата от типа огражденско-малешевска къща; 
-- село Дебрене - 7 км от гр. Сандански 

17 къщи паметници на културата от типа родопска къща с влияние на 
огражденско-малешевска къща; 

-- село Златолист - 32 км от гр. Сандански, 16 км от гр. Мелник 
11 къщи паметници на културата (Горната махала, архитектурен ансамбъл на 
стария площад) от типа родопска къща с изразено влияние на мелнишката къща; 

-- село Ласкарево - 14 км от гр. Сандански 
5 къщи паметници на културата от типа огражденско-малешевска къща; 

-- село Любовище - 25 км от гр. Сандански, 8 км от гр. Мелник 
5 къщи паметници на културата от типа огражденско-малешевска къща с влияние 
на мелнишката къща (в комините); 

-- село Любовка - 18 км от гр. Сандански 
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Групов архитектурен паметник - съхранена възрожденската структура, която е 
под влиянието на родопската къща; 

-- село Малки Цалим - 10 км от гр. Сандански 
10 къщи паметници на културата от типа родопска къща; 

-- село Рожен - 28 км от гр. Сандански, 6 км от гр. Мелник 
11 къщи паметници на културата от типа родопска къща; 

-- село Хърсово - 20 км от гр. Сандански 
17 къщи паметници на културата от типа родопска къща с влияние на 
мелнишката къща; 
 

* Привлекателен етнографски обект представлява: 
-- Валявицата 

в с.Лиляново, на р.Санданска Бистрица 
7 км асфалтов път североизточно от Сандански + 100 м черен път вдясно от 
шосето 
Частна валявица за пране на черги, ресначи, одеяла и др. естествени тъкани; една 
от най-красивите и живописно разположени в целия Пирински край; голяма 
туристическа атракция с възможност за демонстрации; собственикът се занимава 
с изобразително и приложно изкуство и строи хоби-хотел към рибарниците при 
валявицата. 

 
4.Традиционни празници и обичаи 
 
-- Кукерски игри, Сурва 

гр.Сандански 
Древен езически обичай, свързан с изпълняване на специален танц-ритуал от 
маскирани в кожи Кукери за здраве и плодородие и прогонване на злото; загубил 
в значителна степен своя автентизъм и е придобил по-скоро зрелищно-
развлекателен характер -- конкурс /на общинско ниво/ за най-красив костюм, 
като празникът е съпроводен с богата фолклорна програма от ансамбъл "Никола 
Вапцаров"; има възможност за демонстриране на ритуала "Сурвакане" от малки 
деца- сурвакарчета за здраве и берекет с пищно украсени дрянови пръчки 
/сурвачки/. 
1 януари 

-- Богоявление /Йордановден/ 
гр.Сандански 
Християнски празник, символизиращ Исусовото кръщение в р.Йордан; 
тържествена литургия в главната църква "Св.Георги", след което се изпълнява 
ритуалът "Освещаване на водите" -- свещенник хвърля Христовия кръст във 
водите на езерото в Градския парк, който трябва да бъде намерен и изваден от 
млад неженен мъж; според християнската религия в този ден свършват т.нар. 
мръсни дни. 
6 януари 

-- Трифон Зарезан 
гр.Мелник и Мелнишките села 
Традиционен празник, свързан с основния поминък на мелничани -
винопроизводството; посещаване на лозята с обредно зарязване и поливане с 
вино, народно веселие - празнични общи трапези на съседи и приятели; 
възможност и за автентична фолклорна програма от Мъжката певческа група от 
с.Склаве, изпълняваща народни песни от Мелнишкия край. 
14 февруари 

-- Великден и Празник на моя град 
гр.Сандански 
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Великден се празнува с една седмица по-късно от датата в религиозния календар, 
тъй като според старо предание Исмаил бей забранил честването на празника на 
Свети Свети Козма и Дамян, но Господ го наказал и разрешението е получено за 
Светли Четвъртък; традицията се спазва и до днес като празникът се е 
преврърнал и в празник на града и продължава 2 дни; на Светли Четвъртък -- 
празничналитургия в църквата "Св.Св.Безсребреници и Чудотворци Козма и 
Дамян", конкурс за най-красиво великденско яйце, разнасяне на кошници с яйца 
във фоайето на хотел "Сандански" с фолклорна програма, голям концерт 
"Великденска китка" на централния площад и др., на втория ден -- детска 
фолклорна програма на площада, на манастирски ливади край манастирчето 
"Св.Св.Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян" - тържествена литургия с 
курбан за здраве, демонстрации по борба, джудо, тайкуондо, всенародно веселие 
със зурни и тъпани; по традиция, освен боядисването на яйца, се месят и 
великденски козунаци. 
средата на април - началото на май - първите четвъртък и петък след Великден 

-- Гергьовден 
гр.Сандански 
Християнски празник; тържествена литургия на открито в църквата "Св.Георги" с 
курбан, народно веселие със зурни и тъпани. 
6 май 

-- Празник на Света Зона и на град Мелник 
гр.Мелник 
Религиозен празник, свързан с ритуала "Полагане пояса на Света Богородица"; в 
нощта на 30 срещу 31 август се преспива за здраве в параклиса "Св.Зона", 
издигнат върху руините на средновековния манастир "Св.Богородица 
Спилеотиса"; на 31 август -- тържествена литургия с традиционния ритуал, 
народно веселие. 
30/31 август 

-- Роженски събор 
Роженски манастир 
Голям религиозен празник, свързан с храмовия празник на манастирската църква 
"Рождество Богородично"; тържествена литургия с курбан на манастирските 
ливади, богата фолклорна програма; стичат се поклонници от цяла България. 
средата на септември - Малка Богородица 

-- Бъдни вечер и Коледа 
гр.Сандански 
Голям християнски празник, свързан с Рождество Богородично; множество 
културни прояви -- изложби-базари на местни майстори и голям Коледен концерт 
"Коледна магия" на 23 декември с участието на ансамбъл "Никола Вапцаров"; на 
Бъдни вечер -- традиционна трапеза с постни ястия и обреден хляб /колачета/ в 
тесен семен кръг; на Коледа -- Коледуване от деца за здраве и берекет, 
възможност за демонстрация на обичая и в хотел "Сандански". 
23-25 декември 

-- Празник на младото червено вино 
гр.Сандански 
Своеобразен панаир на домашното вино от региона с участието на 
винопроизводители от всички части на общината; конкурс за най-добро вино -- 
канят се дегустатори от Винпром "Дамяница" и Опитна станция - Сандански; 
възможност за дегустации от бъчви, общонаросно веселие с много музика /духов 
оркестър, гайди и дайрета/. 
28 декември 

 
6. Традиционни занаяти 
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* От старите майстори-занаятчии в Сандански продължават да работят само двама 

медникари. Като домашни производства и хоби-занимания са се запазили 
традиционните женски ръкоделия 

 
Туристически интерес представляват оригиналните хоби-занимания на: 

-- Никола Гуров 
с.Рожен 
Пясъчна живопис върху кратуни -- уникални сувенири от кратуни, върху които с 
пясък и други естествени материали са стилизирани Мелнишките земни 
пирамиди и Мелнишката лоза; възможност за закупуване  в механа "Рожен" - 
с.Рожен и лично от майстора в известната къща с кратунките на Борис Вакавчиев 
в центъра на Рожен. 

-- Иван Празаров 
гр.Сандански 
Картини-мозайки от разноцветни минерали като продължаване на традицията от 
античността /имало е създадена мозаечна школа/; възможност за демонстрации и 
закупуване /такива пана са изложени и в Градския парк при Спортния плувен 
интернат над хотел "Сандански"/. 
 

* По време на своя най-голям културно-стопански подем Мелник е имал силно 
развити занаяти и , освен с червеното си вино, той е бил известен и с луксозната си 
трицветна  /жълто, зелено, кафяво/ сграфитокерамика /XII-XVIII в./. Днес едно 
единствено семейство художници в България, макар и извън границите на общината, се 
занимава с възстановяване на оригинални образци Мелнишка художествена керамика и 
тяхната репликация. 

-- Дарина и Янко Петрови 
гр.София и гр.Симитли 
Изработват точни копия на оригинални образци Мелнишка сграфитокерамика и 
тяхната репликация /тиражиране/ като уникални сувенири с висока художествена 
и историческа стойност; всички образци са уникати ръчна изработка; възможност 
за демонстрации и закупуване.  

 
СИМИТЛИ 

 
Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви и манастири  
 
* Във всяко едно от селищата в община Симитли има църква, а в с.Градево -- дори 

две. Повечето от църквите са обявени за паметници на културата с местно значение, а 
регионално значение има тази в с.Мечкул. 

Туристически интерес биха представлявали: 
-- Църквата "Рождество Пресвета Богородица" 

гр.Симитли, Симитлийска котловина 
Паметник на културата с местно значение; строена 1929 г.; ценни икони; храмов 
празник на 18 септември с празнична литургия и курбан. 

-- Църквата "Св.Илия" 
с.Градево  
10 км асфалтов път източно от Симитли посока Предел 
Паметник на културата с местно значение; каменна трикорабна псевдобазилика с 
балкон, строена 1847 г.; ценност -- 36 стенописа от края на XIX в., 8 царски 
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иконостасни икони от 1849 г., иконостас с позлатена резба, 3 резбовани разпятия 
с фигури на дракони. 

-- Църквата " Св.Никола" 
с.Градево 
10 км асфалтов път източно от Симитли посока Предел 
Паметник на културата с местно значение; каменна трикорабна псевдобазилика с 
външна галерия, строена 1861 г.; ценност -- оцветени тавани с изображения на 
Христос, иконостас с 21 икони /Банска художествена школа/,  мраморен барелеф 
от 1861 г., парапета на балкона, декоративно украсени мебели, 3 свещника с 
интересна форма. 

-- Църквата "Св.Св.Петър и Павел" 
с.Мечкул, Пирин планина 
19 км асфалтов път югозападно от Симитли 
Паметник на културата с регионално значение; строена 1892 г.; трикорабна 
псевдобазилика с открита галерия; ценност -- стенописи и иконостас /1898/99 г. -
Банска иконописна школа/, с художествена стойност са архиерейския трон, 
амвона, кованите свещници и ктиторските столове,; на западната фасада -- сцени 
от Страшния съд. 

 
2.Археологически обекти и места 
 
Известен туристически интерес биха представлявали следните археологически 

обекти и места: 
-- Останки от Римски път и трако-римско селище 

с.Полето, долината на р.Струма 
4 км асфалтов път южно от Симитли + 200 м пеша вляво от шосето Е-79 
Паметник на културата с национално значение; участък от трако-римски път, 
свързвал Централна Европа и Подунавието със Средиземноморието, с дължина 
40 м и ширина 2,5-3 м, направен от речни камъни; в близост -- руини от жилищни 
сгради и 5 надгробни могили; каменен надпис от същата епоха. 

-- Средновековна крепост /известна като Римската стена/ 
гр.Симитли, кв.Ораново, Симитлийска котловина 
3 км асфалтов път + 1,5 км горска пътека на североизток 
Паметник на културата с местно значение; запазени са останки от източната 
стена на крепостта  с височина до 2 м и квадратна кула; сега мястото е затревено. 
 
3.Традиционни празници и обичаи 

 
* По-значимите традиционни празници и обичаи в община Симитли са: 

-- Обичай Бабугеруване 
Обичай с маски, останал още от древните траки; Кукерски игри за прогонване на 
злото и осигуряване на здраве и плодородие. 
1 януари -- в по-големите села и гр.Симитли 
14 януари -- в гр.Симитли /общински преглед с конкурс/ 
Обичаят е силно видоизменен и е загубил до голяма степен своя автентизъм. 

-- Великденски събор 
гр.Симитли 
Голям християнски празник, свързан с Възкресение Христово; празнична 
литургия, конкурс за най-красиво боядисано яйце, фолклорна програма; месят се 
традиционни погачи и се боядисват яйца. 
края на м.април -- началото на м.май 

-- Събор на християнския празник "Малка Богородица" 
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гр.Симитли 
Празнична литургия, фолклорна програма. 
8 септември 

-- Бъдни вечер и Коледа 
всички християнски селища в общината 
Голям християнски празник, свързан с Рождество Христово; Бъдни вечер -- 
вечеря в тесен семеен кръг с традиционни постни ястия и погача с късмети; 
Коледа -- празнична литургия и гостувания в роднини 
24-25 декември 
 
 

4.Традиционни занаяти 
 
* От старите български занаяти  в Симитлийския край се е запазило само 

тъкачеството.Плетачеството също е характерно като едно от основните женски 
ръкоделия. 

 
 
СТРУМЯНИ 

 
Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви  
 
-- Църквата " Св.Георги" 

с.Микрево, долината на р.Струма 
2 км асфалтов път югозападно от Струмяни 
Паметник на културата с местно значение; храмов празник - 6 май с тържествена 
литургия и курбан; в гробището -- църквата "Св.Архангел Михаил" / 1953/58 г./. 

-- Църквата "Св.Марина" 
с.Илинденци, Пирин планина 
4 км асфалтов път североизточно от Струмяни, в центъра 
Паметник на културата с местно значение; строена преди 5 века като римски 
баптистериум, по-късно на мястото й е издигната джамия, преустроена в 
православен храм през 1960 г., в днешния си вид от 1986 г.; ценност -- 
стенописите / 1980/86 г./; храмов празник - 7 юли с тържествена литургия и 
курбан. 
 

2.Археологически обекти и места 
 
Макар и недостатъчно проучени, по-голяма значимост имат следните обекти: 

-- Късноантична църква 
мест.Градището, долината на р.Струма 
с.Микрево 
2 км асфалтов път югозападно от Струмяни + 3 км на север 
Руини от раннохристиянска трикорабна базилика /V-VI в./; открити са 
изключително ценни мозайки в олтарната част, съхраняващи се в Историческия 
музей в гр.Сандански; предстои обявяването й за паметник на културата с 
национално значение. 

-- Късноантично селище 
мест.Връчвите, долината на р.Струма 
с.Микрево 
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2 км асфалтов път югозападно от Струмяни + 2 км в същата посока 
Руини от градежи с изобилни културни останки /късове от тухли, керемиди и 
керамични съдове/. 

-- Късноантично и средновековно селище 
с.Илинденци , Пирин планина 
4 км асфалтов път североизточно от Струмяни + 2 км пеша до Тасева скала 
Останки от значително селище, съществувало през периода III-V в. и 
Средновековието; намерени са оброчни плочки на Тракийския конник и 
Артемида. 

-- Средновековна крепост 
мест.Горна Врабча, Пирин планина 
с.Илинденци 
4 км асфалтов път североизточно от Струмяни + 6 км пеша в същата посока 
Руини от крепост с трапецовидна форма и височина на стената до 80 см; от тук е 
минавал главният път по Среднострумието; в подножието на крепостта /Долна 
Врабча/ -- останки от средновековно селище. 
 

3.Архитектурно-етнографски забележителности 
 
* В с.Илинденци има няколко стари воденици, които понастоящем не работят. 

 
4.Традиционни празници и обичаи 
 
* По-интересните традиционни празници и обичаи в община Струмяни са: 

-- Сурва 
в по-големите села 
Със специално изработени сурвачки от дрян малки деца обикалят домовете, 
изпълнявайки обичаят Сурвакане за здраве, плодородие и късмет през Новата 
Година. 
1 януари 

-- Панаир на виното 
с.Илинденци 
Празник на лозята и виното -- тържествен водосвет, традиционно зарязване на 
лозята и конкурс за най-хубаво вино; богата културна програма. 
14 февруари 

-- Цветница 
с.Струмяни 
Група млади момичета с венчета от върба и цветя обикалят домовете и 
изпълняват обичаят Лазаруване, пеейки специални песни за плодородие, след 
което венчетата се хвърлят в реката. 
една седмица преди Великден 

-- Великден 
всички села 
Голям християнски празник, свързан с Възкресение Христово; празнична 
литургия, месят се традиционни погачи и се боядисват яйца. 
края на м.април -- началото на м.май 

-- Събор на християнския празник "Св. Св.Константин и Елена" 
с.Струмяни 
Традиционен общоселски събор 
21 май 

-- Храмов празник "Св.Марина" 
с.Илинденци 
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Празнична литургия с курбан 
17 юли 

-- Илинденски събор 
с.Илинденци 
Най-големият общоселски събор в общината с празнична литургия и курбан, 
свързан с честване на Илинденско-Преображенското въстание. 
първата събота и неделя на м.август 

-- Християнски празник "Голяма Богородица" 
почти всички села 
Всенароден семеен празник, курбан във всяка къща. 
15 август 

-- Бъдни вечер и Коледа 
всички села  
Голям християнски празник, свързан с Рождество Христово; Бъдни вечер -- 
вечеря в тесен семеен кръг с традиционни постни ястия и погача с късмети; 
Коледа -- празнична литургия и гостувания в роднини, в по-големите села -- 
обичаят Коледуване от деца. 
24-25 декември 

-- Арт пленер 
с. Илинденци 
Склуптори от различни страни в продължение на месец изработват свой творби 

от мрамор. 
1 август – изложба на открито 

 
5.Традиционни занаяти  
 
* От старите български занаяти в община Струмяни и до днес в по-големите села 

тъкачеството се е запазило като традиционно домашно производство. 
* Специфичен занаят, свързан с природните дадености в района на Илинденци: 
Художествена обработка на мрамор 
с.Илинденци  
Дърворезба 
Възможност за демонстрации и организиране на курс за придобиване на 
първоначални умения в художествената обработка на дървото. 
с.Илинденци 
 

* Нетрадиционни хоби-занимания: 
Декоративна украса със слама 
Иконостаси, кутии за сувенири, огледала, сувенири-бъчвички с илинденско вино 
и др.; възможност за демонстрации и закупуване. 
с.Илинденци 
Препариране на птици и животни 
с.Илинденци 

 
ХАДЖИДИМОВО 
 

Антропогенни туристически ресурси  
 
1.Църкви и манастири  
 
-- Църквата "Св.Димитър" 

с.Тешово, общ.Хаджидимово 
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26 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев 
Паметник на културата с регионално значение; построена през 1843 г. само за 3 
дни; ценност -- иконостас, включващ едни от най-добрите творби на Димитър 
Молеров, рисувани 1848 г. и равняващи се на тези в Рилския манастир, уникална 
дърворезба на иконостаса и по таблата на цокловите дъски; исторически 
стенопис с много смел за времето си израз; 3 камбани /1869 г./ и часовник /1891 
г./, който работи до ден днешен. 

-- Манастирът "Св.Великомъченик Георги" 
гр.Хаджидимово, общ.Хаджидимово 
17 км асфалтов път югоизточно от Гоце Делчев до гр.Хаджидимово + 3 км 
асфалтов път 
Паметник на културата с регионално значение; най-големият манастирски 
комплекс по долината на Места и трети в Югозападна България след Рилският и 
Роженският; построен през 1864 г., 2 пъти опожаряван; ценност -- чудотворната 
икона "Св.Георги", датирана към 1750-1800 г., иконостаса и владишкия трон са 
възстановени по автентичния образец; през 1979 г. е построен параклиса 
"Св.Димитър", чиято вътрешна украса е изцяло дело на Гоцеделчевския 
художник Костадин Златков; Гергьовден /6 май/ и Спасовден /кр.май- н.юни/ -- 
големи събори-курбани за здраве; съществува поверие, че ако болен пренощува в 
манастира, оздравява; има хотелска част /75 легла/ със стаи от 2 до 6 легла, 
предстои пускането на нов хотелски блок  с около 35 легла и самостоятелни 
санитарни вьзли. 

-- Църквата "Свети Никола" 
с.Гайтаниново, общ.Хаджидимово 
28 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев 
Паметник на културата с регионално значение; голяма трикорабна 
псевдобазилика с полуцилиндрична аспида, построена през 1839 
г.;преустройвана няколко пъти. Част от иконите и едната камбана са от Света 
гора. През 1890 г на камбанарията е монтиран часовник който работи и до днес.  

 
2.Археологически обекти и места 
 
-- Късноантична и средновековна крепост 

гр.Хаджидимово, общ.Хаджидимово 
17 км асфалтов път югоизточно от Гоце Делчев + 3 км спокойно ходене в южна 
посока 
Паметник на културата с местно значение,; крепост с форма на елипса върху 2000 
кв.м площ; останки от крепостни стени с височина 1-2 м, руини от 3 кули и 
крепостна църква /понастоящем върху основите й е изграден параклиса 
"Св.Димитър"/; фрагменти от строителна и битова керамика /IV-VI и XIII-XIV в./ 

-- Средновековна жилищна кула 
с.Тешово, общ.Хаджидимово 
26 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев, в центъра на селото 
Паметник на културата с местно значение; жилищна кула от втората половина на 
XV в. с форма на квадрат /7,50 м/, запазена на височина 13,50 м; състои се от 
приземие и три етажа. 

-- Останки от металодобив 
с.Лъки, общ.Хаджидимово 
В мест.Ливадите са открити останки от руда, късове желязна сгурия, останки от 
пещ, керамика,свидетелстващи за топене на руда в предримската и римска епохи. 
Подобна находка има и на 5 км югоизточно от с.Долен. 
За контакти: Исторически музей - гр.Гоце Делчев 
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3.Архитектурно-етнографски забележителности, музеи  
 
-- Музейна сбирка с. Лъки 

с. Лъки; общ. Хаджидимово 
22 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев + 150м от центъра.  
Създадена от месното ТКЗС през 1966 г музейната сбирка с. Лъки отразява 
историята на България пречупена през мащабите на селото и разбиранията на 
своето време.   

 
* Интересни етнографски обекти са тепавицата и валявицата, в които се степват и 

перат килими, черги, халища, козяци /над с.Тешово/. 
-- Тепавица, валявица, воденица и казан за ракия 

с.Тешово, общ. Хаджидимово 
26 км асфалтов път югозападно от Гоце Делчев.  
Иван Крушовски  

 
4.Традиционни празници и обичаи 
 
-- Гергьовден 

манастир "Св.Георги" край Хаджидимово, общ.Хаджидимово 
17 км асфалтов път югоизточно от Гоце Делчев + 3 км асфалтов път до манастира 
Голям събор с празнична литургия и курбан; посещава се и от българи-
мюсюлмани; регионално значение. 
6 май 
Подобен събор се прави и на Спасовден /40 дни след Гергьовден/ за здраве. 
Съществува поверие, че ако болен пренощува в манастира, оздравява. 

 
* На други религиозни празници могат да се видят и до днес някои стари ритуали, 

още не загубили своя автентизъм. По-интересни са: 
-- Сирница /Сирни Заговезни/ 

всички християнски селища в района 
Обичай,свързан с началото на Великите пости; характерно е паленето на огромни 
огньове в отделните квартали на града, приготвянето на традиционна семейна 
трапеза с баница и амкане на варено яйце, завързано на червен конец за тавана; 
местно значение. 
края на м.февруари 

-- Великден 
всички християнски селища в района 
Обичаи, свързани с Възкресение Христово; празнична литургия, меси се 
традиционна погача и се боядисват яйца; регионално значение. 
края на м.април - началото на м.май 

-- Бъдни вечер и Коледа 
всички християнски селища в района 
Обичаи, свързани с Рождество Христово; Бъдни вечер -- вечеря в тесен семеен 
кръг с традиционни постни ястия и погача с късмети; Коледа -- празнична 
литургия, в Историческия музей в Гоце Делчев -- Коледна обредна трапеза; 
регионално значение. 
24-25 декември 
 

5.Традиционни занаяти  
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* Традиционните за района занаяти като металодобив и обработка са отдавна 
изчезнали. Все още има хора способни да демонстрират незабравеният занаят 
стивастарство /първична обработка на памук/. В отдалечените села са живи уменията 
свързани със селския бит – самарджии, налбанти, каменоделци, въглари, ковачи и др. 

* От старите български занаяти в община Хаджидимово и до днес в по-големите 
села само тъкачеството се е запазило като традиционно домашно производство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
 
ОБЩИНА БАНСКО 
 
Село Обидим 

1. Църква “Свети Никола”, ПК, 1843 г. 
2. Късноантична базилика в мест.Св. Кирил и Методий - 2 км З 
3. Късноантична базилика в мест.Св.Атанас - 2 км СЗ 
4. Средновековна църква в мест.Драшан - 2 км ЮИ 
5. Параклисите "Св.Троица", "Св.Неделя" и "Св.Петка" 

 
 
Село Кремен 

1. Църква “Свети Николай”, 1835 г. 
2. Останки от манастир “Свети Петър” – ЮИ от селото 
3. Останки от късноантична и средновековна крепост Момина кула, ПК, 4 км ЮИ 

от селото 
4. Обитавана пещера под крепостта Момина кула - 4 км ЮИ 
 

Село Добринище 
1. Праисторическо селище /неолит/ - 0,3 км ЮЗ 
2. Античен каптаж при минерален извор - 2 км СИ 
3. Антично светилище в мест. Св. Варвара - 6 км СИ 
4. Манастир "Св.Пантелеймон" - 3,6 км ЮИ 

 
гр. Банско 

1. Тракийска крепост в мест. Юлен - 12 км Ю 
2. Късноантична крепост "Стана кале" - 5 км ЮЗ 
3. Късноантична крепост в мест. Св. Никола - 5 км ЮИ 
4. Антично селище и некропол, раннохристиянска и средновековна църква “Св. 

Марина" в мест. Карагонско - 3 км ЮЗ 
5. Късно антична работилница за строителна керамика в мест. Св. Иван - 2 км 

Ю/ЮИ 
6. Късносредновековна църква "Св. Георги" - 3 км ЮИ 
7. Тракийско светилище, средновековен и възрожденски оброк "Св. Иван" - 1 км 

И 
8. Средновековните църкви "Св. Текла", "Св. пророк Илия", параклисите край 

старите търговски пътища - "Св. Св. Петър и Павел", "Св. Катерина", "Св. 
София", "Св. Сряда", и оброците "Св. Димитър", "Св. Влас", "Св. Харалампий", 
"Св. Ана и Св. Яким", "Св. Архангел". 

 
 
ОБЩИНА СИМИТЛИ 
 
гр. Симитли 

1. Късноантично селище - 5 км СИ; фрагменти от късноантична керамика; 
понастоящем мястото е засадено с лозя 

2. Средновековна крепост (кв. Ораново) 
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Село Крупник  

1. Късноантична гробница - 1,5 км СЗ в мест. Св. Георги; открити скелети и 
византийска монета /365-366 г./ 

2. Късноантично селище и средновековен некропол - в източната част; открити 
основи от сгради, отоплителна система, водохранилище, водопроводна и 
канализационна мрежа, битови материали, керамика и монети /337-350 г./; в 
средновековния некропол са намерени предимно пръстени 

3. Късноантична  и средновековна крепост и късноантичен път, ПК, 2 км ЮЗ от 
селото 

4. Средновековна църква /XV - XVI в./ - 600 м ЮИ от центъра на селото; запазени 
основи с височина до 0,60 м на епископска църква 

 
Село Полето 

1. Римски път и трако-римско селище, ПК 
 

Село Брежани 
1. Праисторическо селище - 3 км ЮИ в мест. Равен; открити фрагменти от 

дебелостенни груби съдове, ръчна изработка; понастоящем мястото е засадено с 
тютюн. 

2. Средновековно селище и църква - С в мест. Манастирището и на 2,5 км С в 
Цигански рид, където според предание се е намирал манастирът "Св. Георги". 

3. Късноантичен некропол от ІІІ-ІV в., м. Качева 
4. Средновековни оброчища около селото – “Св. Богородица”, “Св. Марена”, “Св. 

Петка”, “Св. Спас” 
5. Църква “Свети Димитър”, построена 1847 г., опожарена 1912 г., по-късно 

възстановена. 
 

Село Градево 
1. Антично и средновековно селище, ПК, 3 км ЮЗ от селото в м. Драмче; руини от 

еднокорабна едноапсидна църква (ПК) 
2. Останки от средновековно селище – И в м. Маревски ханове 
3. Останки от средновековна крепост – 6 км И в м. Градището 
4. Църква “Свети Илия”, 1847 г., м. Реката, ПК 
5. Църква “Свети Никола, 1861 г., м Овнарска, ПК 

 

Село Мечкул 
1. Църква “Свети Илия”, 1805 г., опожарена през Балканската война 
2. Църква “Св. Петър и Павел”, 1892 г., ПК 

 

Село Сенокос 
1. Църква “Св. Св. Кирил и Методий”, 1894 г., опожарена през 1912 г., 

възстановена 1927 г. 
 

 

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 
 

Село Илинденци 
1. Останки от антично селище и некропол, ПК, в селото и З от него 
2. Античен некропол, ПК, м. Темния дол ЮИ от селото 
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3. Останки от антична и средновековна крепост, ПК, И в м. Градището (Калето) 
4. Останки от средновековна крепост; разрушени сгради от средновековно селище 

и от манастир “Свети Георги”, 5-6 км СИ от селото. 
5. Руини от късносредновековна църква “Св. Архангел” – СИ от селото в м. 

Грамадите 
 
 
ОБЩИНА КРЕСНА 
 
Село Влахи 

1. Църква “Св. Богородица”, 1759 г., полувкопана в земята 
2. Църква “Св. Пророк Илия”, 1844 г., опожарявана през 1878 г. и 1912 г. 

 
Село Ощава 

1. Останки от стара църква – И от селото в м. Пресвета Неделя 
2. Голям брой оброчища: “Мала Богородица”, “Св. Амина”, “Св. Атанас”, “Св. 

Богородица”, “Св. Георги” и др. 
3. Църква “Св. Теодор Тирон”, средата на ХІХ в. 

 
Село Стара Кресна 

1. Църква “Св. Архангел Михаил”, средата на VІІІ в. 
 
 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
 
Село Белевехчево 

1. Местността Свети Атанас (западно край селото) - селище от късния период на 
желязната епоха 

2. Местността Гуерлица (западно от селото) - селище от античността 
3. Покрайнините на селото и в местността Свети Атанас - средновековно селище, 

просъществувало и през османското владичество. 
4. Църква “Св. Георги”, средата на ХІХ в. 
 

Село Бельово 
1. Местността Дворището (западно от селото) - селище от античността 
2. Местността Бельовско полене (западно от селото) - селище от късната 

античност и Средновековието 
3. Местностите Рамнището и Стражица (западно от селото) и Свети Илия 

(източно) - поселения от античността, Средновековието и османското 
владичество; намерени надгробни мраморни плочи от II - III в. и плоча с 
посвещение на Тракийския конник (221 г.). 

4. 46 възрожденски къщи тип родопска къща са ПК 
5. Църква “Свети Атанасий”, ІІ пол. на ХІХ в. 
 

Село Бождово 
1. Южния край на селото - следи от човешка дейност през късния период на 

желязната епоха и античността 
2. Местността Гарван (южно от селото) и местността Оградата (западно) - останки 

от късносредновековни поселения, съществували и през османско владичество 
3. Църква “Успение Богородично”, 1859 г., ПК 
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Село Виногради 
1. Местността Дъбицата (северно край селото) - селище от новокаменната епоха  
2. Местността Лешката (североизточно край селото) - антично поселение 
3. Местността Суракево (ок. 4 км южно от селото) - античен некропол 
4. Местностите Пражаро (североизточно), Илиев бряст (югоизточно) и местността 

Бъчвата (източно) от селото - поселения от Средновековието и османското 
владичество 

5. 5 възрожденски къщи тип огражденско-малешевска къща – ПК 
6. Църква “Свети Димитър”, края на ХVІІІ – нач. ХІХ в. 
7. Църква “Свети Георги”, 1887 г., ПК 
 

Село Вихрен 
1. Местността Брестето (югозападно) и местността  Крушките (северозападно) от 

селото - антични селища и селища от османското владичество; в Крушките има 
пещи за строителна керамика от ХV-ХVІІІ в. 

 
Село Враня 

1. Местностите Кудкудяш, Спанчевско и Ташовата череша (югозападно от селото) 
- останки от селище от първото хилядолетие пр. н. е. 

2. Местността Зайковец (западно от селото) - антично и средновековно селище 
3. Местността Вълчовица (югозападно от селото) - антично селище и некропол 
4. Местността Връчвите (западно от селото) - останки от селище от античността, 

Средновековието и османското владичество 
5. Местността Гьола (южно край селото) - поселение от античността и от 

османското владичество 
6. Местностите Голям дол (западно), Бабино село и Лютов рид (югоизточно край 

селото), Дъбрава и Зайчарица (южно от селото) и в западната част на днешното 
село - останки от селище от Средновековието и османското владичество 

7. 10 възрожденски къщи от типа огражденско-малешевска къща – ПК (открояват 
се къщите на Кукови, трикатната къща на Солумов и къщата на дядо Вангел) 

8. Църква “Св. Атанасий”, VІІІ в. 
 

Село Голем Цалим 
1. Местностите Чукаро (западно) и Сухите ливади (южно) от селото - антични 

селища 
2. Местностите  Дъбичките и Черквичка (западно от селото) - малки антични 

поселения 
3. Местността Селището (южния край на селото) - средновековно селище, 

съществувало и през османското владичество 
4. Църква “Св. Пророк Илия”, 1865 г., ПК 
 

Село Голешово 
1. Местността Врися (северозападно от селото) - селище от новокаменната епоха, 

съществувало и през античността, Средновековието и османското владичество 
2. Местността Краище (югоизточно край селото) - селище от късния период на 

бронзовата епоха 
3. Местността Езерища (югоизточно от селото) - античен некропол 
4. Местностите Солището и Перинарски лъки (ок. 6.5 км северозападно от селото) 

- поселение от късния период на желязната епоха 
5. Местността Мъшиник (южно от селото) - останки от антично селище и 

некропол III - IV в 
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6. Местностите Тучидол (ок. 5 км северозападно), Бъза (ок. 6 км източно), 
Черешар (източно край селото) - останки от антични селища 

7. Местността Пазлак (източно край селото) - късноантичен некропол 
8. Местността Градището (ок. 4.5 км северозападно) - късноантична крепост 
9. Местността Селище (югозападно край селото) - средновековно селище, 

просъществувало и през османското владичество 
10. На Голешовска река в селото запазени 4 каменни моста, строени в края на ХVIII 

- началото на ХIХ в 
11. Църква “Свети Димитър”, 1833 г., преустроена 1957 г. 
12. Църква “Успение Богородично”, 1853 г. 
 

Село Горна Сушица 
1. Местността Усадо (западно от селото) - следи от селище от късния период на 

желязната епоха 
2. Местностите Пропадел (южно край селото) и Клинчище (северно от селото) - 

селища от античността 
3. Ок. 3.5 км североизточно от селото - тракийски надгробни могили 
4. Местността Омалията (южно край селото) - останки от средновековно селище, 

съществувало и през османското владичество 
5. Местността Света Петка (ок. 10 км северно от селото) - останки от влашко 

селище от османското владичество 
 

Село Горно Спанчево 
1. Местностите Страшника (западния край на селото) и Креч (източния край на 

селото) - следи от човешка дейност от праисторическата епоха и 
късносредновековни поселения 

2. Местността Умни дол (южния край на селото) - селище от късния период на 
желязната епоха 

3. Югозападния край на селото (днешния стопански двор) - голямо антично 
селище, достигнало разцвет през II - IV в 

4. Ок. 1.5 км северозападно от селото - тракийски могилен некропол 
5. Възвишение Терзиев чукар (северно от селото) - останки от антична и 

средновековна крепост; запазени части от крепостната стена, руини от кула 
6. Местността Старцово (източно от селото) - останки от средновековно селище и 

руини от църква “Свети Атанас” 
7. Местностите Оградите (южно), Страшника и Иниковица (югоизточно) и 

Градища (северно) от селото - късносредновековни поселения 
8. Църква “Света Петка”, ПК, 1876 г. построена на мястото на по-стара църква 
 

Село Дебрене 
1. Ок. 2.5 км северозападно от селото - останки от антична крепост 
2. Западните покрайнини на селото - останки от антично селище и некропол 
3. Североизточния и северозападния край на селото - останки от средновековни 

поселения 
4. 17 възрожденски къщи от тип родпоска къща със силно влияние на 

огражденско-малешевска къща – ПК (от интерес са къщите на Патрониеви, 
Германови, Ана Иванова и Андрей Димитров) 

5. Църква “Света Неделя” с килийно училище, параклис и камбанария – групов ПК 
 

Село Джигурово 
1. Местностите Атажейна бърчина и Крушки дол (източния край на селото) - 

селище от късния период на желязната епоха 
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2. Местностите Манастира и Ковачица (североизточно от селото), Ватора, Арабка 
и Костеливец (югоизточно край селото), Дреновец (източно), Пъдарски рид, 
Кукала, Яребицата и Бадемите (югозападно), Грамадите (южно) от селото - 
останки от антични селища; в Грамадите - и от античен некропол 

3. Местностите Манастира, Ковачица и Кукала - селища през Средновековието 
4. Местностите Клечарица (северозападно от селото) и Арабийца (североизточно 

от селото) - останки от средновековни селища, продължили да съществуват и 
през османското владичество 

 
Село Долени 

1. Църква “Света Петка”, ПК, ср. на ХІХ в. 
 
Село Златолист 

1. Местностите  Павловото лозе (северозападно от селото), Шогльова лъка и 
Станкин гроб (южно крой селото) - селища и поселения от Средновековието и 
османското владичество; в Павловото лозе - и останки от средновековна църква 

2. На левия бряг на р. Златолистки дол - останки от стар калдъръмен път 
3. Самостоятелна находка - надгробна плоча (първата половина на II в.) с 

изобразена сцена на погребално угощение 
4. 11 възрожденски къщи от типа мелнишка къща – ПК (откроява се братската 

къща на Дзирови) 
5. Църква “Свети Георги”, 1857 г., вкопана дълбоко в земята 
6. Църква “Света Петка”, 1887 г. 
 
Село Калиманци 
1. Местността Калимански дол (югозападно от селото) - следи от праисторическо 

селище 
2. Южния край на селото - останки от праисторическо селище, съществувало и 

през Средновековието и османското владичество 
3. Западния край на селото - тракийски некропол IV - II в. пр. н. е. 
4. Местността Свети Илия (източно от селото) - останки от селище с крепост и 

некропол от трако-римската епоха; находки - епиграфски и надгробни 
паметници 

5. Местностите Средно бърдо (югоизточно от селото), Миндала и Света Петка 
(югозападно и западно от селото), в северозападния, западния и северния край 
на селото  - останки от антични селища, някои съществували и през 
Средновековието и османското владичество 

6. Църква “Свети Никола”, ПК, 1845 г. 
 

село Катунци  
1.Ок. 1.5 км северно от селото и в местността Марчин (западно край селото) - следи 
от селища от новокаменната епоха. 

2.Местностите Кутлище, Дупката, Григорова тумба (югозападно от селото), 
Пиперска кория и Паламидата (южно от селото), Кайсията (югоизточно), Динков 
мост (източно) от селото - останки от антични селища. 

3.Местността Биглица (северозападно край селото) - плосък некропол от римската 
епоха; надгробни плочи с релефни изображения на хора. 

4.Северно от селото - по-малки поселения от античността и Средновековието. 
5.Източно от селото - малки поселения от античността, Средновековието и 
османското владичество. 
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6.Единични находки от землището на селото - мраморна оброчна плоча на 
Тракийския конник, надгробна плоча със сцена на погребално угощение (146 г.), 
колективна монетна находка от времето на Юстиниан I (527 - 565 г.). 

 
Село Кашина 

1. Местността Щемница (западно от селото) - следи от селище от бронзовата и 
желязната епоха 

2. Местността Драгнище (ок. 4 км южно от селото) - следи от късносредновековно 
селище 

3. Църква “Успение Богородично”, ПК, І пол. на ХІХ в. 
 

Село Ковачево 
1. Местността Ковачевски падини (южно от селото) - останки от праисторическо 

селище 
2. Ок. 1.5 км източно от селото - следи от антично селище; намерен мраморен 

жертвеник с посвещение на Тракийския конник (162 г.) 
3. Ок. 2 км югозападно от селото - тракийска надгробна могила 
4. Местностите Гража и Кораб (северозападно от селото), Друма и Свети Тодор 

(южно от селото) - останки от средновековни селища, някои съществували и 
през османското владичество 

5. Местността Дъбая (ок. 5 км северозападно от селото) - останки от 
средновековен манастир - метох на Роженския манастир; няколкократно 
опожаряван и възстановяван през османското иго. Запазена е църквата на метоха 
“Успение Богородично” (вж. Църкви и манастири) 

6. Църква “Св. Атанасий”, І пол. та ХVІІ в. 
7. Параклис “Свети Димитър”, ХVІІ в., възстановен през ХІХ в. 
 

Село Кърланово 
1. Местността Барите (източно от селото) - останки от средновековно селище, 

съществувало и през османското владичество (до ХVIII в.) 
 
Село Ладарево 

1. Местностите Средоко (югоизточно от селото) и Илинище (северно от селото) - 
следи от селища от късния период на желязната епоха 

2. Местностите Кокошката, Чуйпетел и Горичката (североизточно от селото), 
Ковачки дол (северно от селото), Морена и Игралище (източно край селото) - 
останки от антични селища 

3. Местностите Средоко (югоизточно) и Потоко (западно) от селото - следи от 
средновековни селища 

4. Местностите Потоко (западно), Игралище (източно) и Връбенико 
(северозападно) край селото - останки от селища през османското владичество 

5. Единична находка от землището на селото - надгробна плоча от античността. 
6. Гробищна църква “Света Марина”, ПК, 1864 г., 1 км ЮЗ от селото, с килийно 

училище 
 

Село Ласкарево 
1. Местностите Дългата нива (южно от селото) и Свети Спас (северозападно от 

селото) - следи от антични селища от I хилядолетие пр. н. е. 
2. Местностите Дурчовец (северозападния край на селото), Свети Спас 

(североизточно), Валога (западно край селото), Сушилните (западния край на 
селото), Грамадите (югоизточно от селото) и Дългата нива (южно) - останки от 
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селищен живот през римската епоха; предполага се съществуването на селище 
от градски тип, свързано с античния град в гр. Сандански 

3. Местността Иваница (югозападно от селото) - некрополът на античното селище 
4. Местността Свети Спас (северозападно) - останки от светилище на Бендида-

Артемида; оброчни плочки и надписи, посветени на богинята 
5. Местностите Гробето (източния край на селото), Гроба и Крумище (Свети 

Атанас; северозападно от селото) - две селища от Средновековието и османския 
период (Х - ХVIII в.). В района на Крумище богат материал, следи от жилища, 
водохранилища, основи на църква 

6. 5 възрожденски къщи от типа огражденско-малешевска къща - ПК 
 

Село Лиляново 
1. Местността Златарица (западно от селото) - следи от поселение през ХV - 

ХVIII в. 
 

Село Лозеница 
1. Местността Лозята (югозападния край на селото) - следи от поселищен живот 

през късния период на новокаменната епоха 
2. Местностите Пърлово и Калчовица (югозападно край селото) - останки от 

селище през късния период на желязната епоха, римската епоха и османското 
владичество 

3. Местността Бялата колиба (северозападно край селото) и на ок. 4 км 
северозападно от селото - две антични селища 

4. Местността Лагъмите (югозападно от селото) - некропол от II - IV в.; надгробни 
плочи 

5. Местността Широка поляна (западния край на селото) - останки от антично 
селище, съществувало и през Средновековието и османското владичество 

6. Местността Кулата (северно край селото) - голямо селище през 
Средновековието и османското владичество; следи от железодобив и 
железообработка. В съседните местности Шишов поток, Тесни дол и Търни гроб 
- махали от същите епохи 

7. Местността Сшички поток (североизточно от селото) - руините на 
средновековна църква “Свети Георги” 

8. Местността Батъко (западно от селото) - средновековно поселение, което се 
разраства през ХV - ХVIII в.; руини от много жилищни сгради 

 
Село Любовище 

1. м. Чифлик (югоизточно) – останки от селище от желязната епоха и 
средновековието 

2. 5 възрожденски къщи от типа огражденско-малешевска – ПК. 
 
Село Любовка 

1. Местността Бемяна (южно от селото) - следи от праисторическа епоха 
2. Местностите Колнико, Винища, Стърнишка поляна, Малката пъдарка и 

Пешише (южно край селото) - останки от поселищен живот на траките и от 
селище през османското владичество 

3. Местността Граматиковец (югозападно от селото) - селище от желязната 
епоха, античността и османското владичество 

4. Местността Градището (южно от селото) - руини от антична крепост 
5. Местността Забърдо (северно край селото) - останки от средновековно селище 

(Х - ХI в.), съществувало до ХVIII в. 
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6. Местностите Дворо и Голямата пъдарка (южно край селото) и Валого 
(югозападно край селото) - поселение през Късното Средновековие (ХIII - ХIV 
в.) и османското владичество (ХV - ХVIII в.) 

7. Селото е групов архитектурен ПК, възрожденските къщи са под влияние на 
типа родопска къща. 

8. Църква “Света Неделя”, ПК, 1885 г. 
 

Град Мелник 
1. Западно от сградата на кметството и ок. църквата “Свети Никола” на 

едноименното възвишение - останки от ранносредновековно селище (IХ - Х в.) 
2. Възвишението “Разклона” - останки от средновековния манастир “Света 

Богородица Пантанаса”(ХIII в.), от църквите “Въведение Богородично” (ХIV в.) 
и “Света Варавара” (ХIХ в.) 

3. Край Сушицки дол, между Болярската и Кордопуловата къща - останки от 
църквата “Свети Гоерги” (ХIII - ХIV - ХIХ в.; неколкократно разрушавана и 
възстановявана) 

4. Между сградата на кмеството и Марковата къща - останки от средновековната 
църква “Света Марина” (края на ХVI - началото на ХVII в. върху по-стара 
църква; многократно преустройвана) 

5. Единични находки от землището на града - надгробен релеф с изображение на 
Бендида-Артемида, постамент от статуя на римския император Траян с 
посветителски надпис (117 г.), погребални урни, антични монети, керамични 
съдове - високо художествени образци на мелнишката керамика и др. 

6. Мелник е историко-археологически и архитектурно-художествен резерват; 
люлка на архитектурния възрожденски тип мелнишка къща. 

7. Забележителни ПК: Бейската къща, Болярската къща, Кехайовата къща, 
Кордопуловата къща, Кушковата къща, Сивовата къща, Спандониевата къща, 
Янковата къща, църквите “Света Варвара”, “Свети Антоний”, “Свети Йоан 
Предтеча”, “Свети Никола”, “Свети Николай Чудотворец”, “Свети свети Петър 
и Павел”. 

 
Село Петрово 

1. Местността Друмо (северно от селото) - останки от средновековно селище 
2. Църква “Св. Св. Петър и Павел”, ПК, 1891 г. 
 

Село Пирин 
1. Местностите Селището (7 км северозападно) и Църквището (ок. 8 км северно от 

селото) - останки от антични селища 
2. М. Ореляк (Добро поле; ок. 9 км североизточно) – останки от селище от ранното 

средновековие 
3. М. Янчов чукар (ок. 9 км северно) – останки от селище от средновековието и 

османския период 
4. М. Маламов чукар (ок. 7 км северозападно) – следи и преработка на желязна 

руда, вероятно от османския период 
5. Църква “Свети Николай”, ПК, 1885 г. 
 

Село Плоски 
1. М. Коприница (4 км югозападно) – останки от антично селище и некропол; 

намерени са оброчна плочка на Тракийския конник и надгробни полчи от ІІ-ІІІ 
в. 

2. 10 възрожденски къщи – ПК. 
3. Църква “Успение Богородично”, 1856 г. 
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Село Поленица 

1. Местността Букаро (1.5 км южно от селото) - антично селище от трако-римската 
епоха; в източния край е открит гроб, вероятно от некропола на селището 

2. Тракийска надгробна могила на ок. 2,5 км североизточно 
3. М. Белевешкото (1 км източно) – останки от махала, съществувала през 

античността, средновековието и османския период. 
 

Село Рожен 
1. Ок. 700 м западно от селото, непосредствено зад Роженския манастир - останки 

от средновековно селище 
2. 11 възрожденски къщи тип мелнишка къща - ПК 
 

Село Сугарево 
1. Църква “Св. Пророк Илия”, ПК, 1856 г. 

 
Село Храсна 

1. Местностите Дъбичката и Мильова нива (югозападно край селото) - останки от 
поселение от Средновековието и османското владичество; в южния край на 
Мильова нива открити останки от църквата “Свети Атанас” 

2. 9 възрожденски къщи от типа родопска къща са ПК 
 

Село Черешница 
1. Ок. 1 км северно от селото - останки от селище от средния период на 

новокаменната и от бронзовата епоха 
2. Местността Света Богородица (ок. 2.5 км южно от селото) - останки от голямо 

селище през бронзовата и римската епоха 
3. Местностите Вълча глава (ок. 3 км югозападно от селото) и Горна бърчина (ок. 

1.5 км северно от селото) - останки от селище от праисторическата епоха или от 
I хилядолетие пр. н. е. 

4. Местностите Угорлево и Света Неделя (североизточно от селото) - останки от 
селища от праисторическата епоха и античността 

5. 5 възрожденски къщи от типа родопска къща – ПК 
6. Църква “Свети Никола”, 1842 г. 

 
Село Яново 

1. М. Света Петка (южно) – останки от селище от новокаменната епоха, 
съществувало с малки прекъсвания до ХVІІ в. 

2. В м. Кабрено (западно) – следи от чов. дейност през античността; м. Руженица 
(югозападно) – следи от средновековието 

3. В м. Свети Спас (ок. 3,5 км югозападно) са открити останки от селище от 
ранния период на желязната епоха, античността и средновековието. В южната 
част – останки от църква. 

4. Останки от по-малки антични селища – в м. Дангаревец (северно), Пинчелица и 
Дълбок дол (югозападно), Полето (северно) 

 
 

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО 
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Село Копривлен 
1. М. Баранката (СЗ) – останки от праисторическо селище; м. Тумбите (И) – 

материали от желязната епоха 
2. М. Илчова нива (З) – следи от тракийско селище и могилен некропол 
3. м. Усоето (Козлука), зап. край на селото – останки от тракийско селище, 

съществувало и през ІІ-ІІІ в.; личат следи и от ранносредновековно селище 
4. М. Манастирчето (З) – останки от средновековна крепост с вал и ров (Х в.) 

 
Село Лъки 

1. В м. Свети Спас (2,5 км С) и Чучулигата (5 км С) – останки от антични селища, 
ПК. В Чучулигата има запазени руини от параклис, известен като “Свети Илия” 

2. М. Ливадите (З) – следи от железодобив от предримската и римската епоха 
3. Гробищна църква “Св. Архангел Михаил”, ПК, ХVІ-ХVІІ в. 
4. Църква “Успение Богородично”, ПК, 1844 г., с килийно училище на два етажа 

 
Село Гайтаниново 

1. М. Кулата (4 км З) – керамичен материал от ранния период на желязната епоха 
до Х-ХІ в. 

2. Останки от антична крепостна стена 
3. Църква “Свети Георги”, нач. на ХVІІІ в. 
4. Църква “Свети Никола”, 1843 г., с часовник на камбанарията 

 
Село Парил 

1. М. Костандово блато (И) – останки от тракийско селище, съществувало до 
късната античност; голяма надгробна могила 

2. На възвишението Кулата – останки от крепост от тракоримската епоха 
3. м. Митризето (И) – останки от антично селище 
4. м. Тумбата (Ю) – останки от античен некропол и гробове; намерени глинени 

съдове и бронзови монети 
5. Църква “Св. Св. Константин и Елена”, ПК, нач. на ХІХ в., съборена през 1934 г. 

от земетресение, построена отново 1935 г. 
 
Село Тешово 

1. В центъра на Тешово – останки от средновековно селище – късове строителна 
керамика, домашни съдове, колективна находка от медни византийски монети 
от ХІ-ХІІ в. 

2. В центъра на Тешово – останки от средновековна жилищна кула (ІІ пол. на ХV 
в.) 

3. Църква “Свети Димитър”, ПК, 1843 г. 
4. Родната къща на Атанас Тешовски е исторически ПК 
5. Селото е почти изцяло запазен архитектурен ансамбъл, особено внимание 

заслужава къщата на Георги и Елена Мачеви 
 
Село Нова Ловча 

1. В южния край на селото и близката м. Трохалето – останки от значително по 
размери антично селище – основи от църква и сгради, византийски монети, 
битова и строителна керамика и пр. В близост са открити останки от некропол. 

2. Подобни останки има и в м. Сарбаково (С) 
3. Църква “Свети Илия”, 1835 г. 

 
Село Ново Лески 

1. В зап. част на селото и до м. Дедодоневата чешма – останки от антично селище 
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2. В ЮЗ край – могилен некропол, единият е разкопан 
3. Над селото – руини на голямо тракоримско селище; внимание заслужават 

очертанията на голяма църква 
4. На ок . 600 м С от селото са разкрити надгробни могили с вис. 2-2,5 м и 

диаметър 20-30 м; подобна могила и в м. Гьорчовата могила (ЮИ край на 
селото) 

5. Църква “Свети Георги”, ПК, І пол. на ХІХ в. 
 
 
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
Село Делчево 

1. Църква “Успение Богородично”, ПК, 1838 г., икони и подиконни пана от ХІХ в., 
стари царски двери от края на ХVІ-ХVІІІ в.; към нея има килийно училище 

2. 27 възрожденски къщи тип с родопска къща – ПК 
 
Село Добротино 

1. Църква “Успение Богородично”, ПК, 1869 г. – 52 икони от 1873 г. 
2. 11 възрожденски къщи и сградата на старото училище от 1914 г. са ПК 

 
Село Баничан 

1. Църква “Св. Архангел Михаил”, 1864 г., в зап. край на селото, с 35 иконостасни 
икони 

2. Манастир “Успение Богородично” на ок. 2,5 км З от селото 
3. Параклис “Свети Атанас” в СИ край на Баничан 
4. М. Църничето, СЗ – останки от римска баня 

 
Село Брезница 

1. Манастир “Света Неделя” – 4 км С 
2. 2 възрожденски къщи – ПК 

 
Село Корница 

1. Останки от параклис “Света Петка” – в селото 
2. М. Св. Костадин и Св. Варвара – руини на манастир 
3. Къщите и плевнята на Илия Кюлев са ПК 

 
Село Лъжница 

1. М. Брачетале (З) – античен некропол, окрити са гробове, оградени с каменни 
плочи 

2. 5 възрожденски къщи в старата махала са ПК 
 
Село Мусомище 

1. На ок. 5 км ЮЗ има останки от късноантична и средновековна крепост, нар. 
Судин град, ПК 

2. Църква “Свети Николай Чудотворец”, 1835 г., ПК 
3. 12 възрожденски къщи тип родопска къща са ПК 

 
Село Господинци 

1. През І в. е съществувало тракийско селище Кейрпара; има останки от римски 
минни галерии в м. Костадин (С от селото). 

2. Археологически находки в селото от каменно-медната епоха – колективна 
монетна находка. 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 

 
В обобщение може да се каже, че обектите на културно-историческото наследство в 
прилежащите на НП “Пирин” територии са в недостатъчно добро състояние. Поради 
недостиг на средства не се извършват реставрационните и консервационни работи, от 
които повечето обекти имат нужда. Археологически проучвания се правят само при 
крайна необходимост (например при село Копривлен, при строежа на пътя Гоце Делчев 
– Драма). 
 
Друг аспект на проблема е иманярството. Днес то се е превърнало в професия за 
гастролиращи групи от страната и в хоби за голяма част от относително по-младите 
жители на селата около парка. Наблюдава се и засилваща се тенденция за кражби на 
ценни икони и утвар от църквите. 
 
Препоръките са ориентирани към подкрепа на инициативи, свързани с придаване на 
“реална стойност” на обектите на културно-историческото наследство чрез съвременна 
интерпретация и включване в туристически продукти. Само по този начин те ще се 
превърнат в ценност за местните хора и ще се радват на внимателно отношение и 
защита. 
 
От старите български занаяти до днес са се запазили два типа: 
• необходимите за поддържане на живота в малките села в околопарковата зона 

(самарджии, ковачи, налбанти, дърводелци и пр.) - сравнително модернизирани, но 
все още близо до традицията; 

• свързани с развитието на туризма в по-големите туристически центрове 
(дърворезбари, медникари, куюмджии, зографи, производители на сувенири и пр.) - 
силно модернизирани и комерсиализирани. 

Препоръчително е при създаване на туристически продукти да се поощрява 
включването на хора, практикуващи традиционни занаяти чрез демонстрации, хоби 
курсове, изложби и др. По този начин практикуването на занаят ще стне по-рентабилно, 
а занаятчиите ще бъдат в пряк досег със своите потенциални клиенти. 
Популяризирането на традиционните занаяти като цяло ще оправдае и по-високата 
цена, която имат продуктите им. Подобен ефект ще има създаването и утвърждаването 
на марка за произход и качество (напр. “Произведено в Пирин”). 
 
Традиционните празници и обичаи са живи и днес, но в повечето случаи, особено в 
градовете, са модернизирани и видоизменени. Въпреки това, и така те предизвикват 
значителен интерес и представляват сериозен туристически ресурс. 
В малките села традициите са по-близо до корена, празниците са по-автентични и 
непринудени. Големият проблем там е обезлюдяването, защото заедно с хората 
изчезват и традициите. 
 
Малко са нещата, които могат да се направят за традиционните празници и обичаи 
докато младите хората не видят своята перспектива в селото, в което живеят и не 
обвържат бъдещето си (бизнеса си) с конкретното място. Икономическа независимост, 
преуспяване и национална гордост са истинските лекарства за възраждане на 
традицията.  
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1.19.1.СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТА 
1.19.1.1.Структура на ландшафта представена в паркоустройствения 
проект. 
Ландшафтният синтез на основните природни геокомпоненти-скали и 
релеф,атмосферен въздух и климат, водни запаси, почви, растителност и животински 
свят, е основата за съставянето на ландшафтната карта М1:25000. За изработването на 
картата са съставени четири преходноаналитични карти-на скалния строеж, на релефа, 
на почвите и на растителността. Ландшафтният синтез е направен по метода на 
съгласувания анализ и метода на наслагване на компонентното картно съдържание. 
Процесът се е предшествал от разработване на класификационна система на 
възможните ландшафтни единици на територията на народния парк. Възприета е 
типологична таксономична система в низходящ ред със следната градация: клас, тип, 
група и вид ландшафти. За рисунъка на картата, заедно с цифровата номерация на 
видовете ландшафти, допринася разработената таблично- матрична форма на легендата 
и подходящо подбрана цветна гама. 
Определени са 16 групи ландшафти. Планинските горски ландшафти заемат пет 
горскорастителни пояси: нископланински(800-1500м.н.в.); среднопланински(1500-
1900м.н.в.); горнопланински(1900-2200м.н.в.); високопланински(2200-2500м.н.в.);  
субалпийски(2500-2700м.н.в.) 
Ландшафтите на високопланинските пасища се срещат върху различен скален 
субстрат-гранити, гранитогнайси, мрамори. В растителната покривка преобладават 
единични храсти и групи от клек и сибирска хвойна, а от тревистите видове най-
широко разпространение имат белардова елина,острица, гъжва, картъл, червена 
власатка, широколистна светлика, едноцветно ниваличе, пиринейска тинтява и др. 
Разнообразието на скалните ландшафти се обуславя от морфоструктурата на релефа и 
литологията на скалния субстрат.Сравнително бавното денудиране на 
мраморите е предпоставка за това най-високите върхове в Пирин Вихрен, Кутело, 
Бански Суходол и др., да са именно в мраморния дял на планината. Типични за Пирин 
планина са ледниковите форми на релефа-циркусите, ледниковите легла, греговите 
тераси. Билата между два ледника са се превърнали в тесни, труднодостъпни гребени-
Стражите, Бъндеришки чукар, Валявишки чукар, Дончови караули и др. Там където 
граничат три съседни циркуса билата образуват пирамидални, игловидни или 
конусовидни труднодостъпни върхове”карлинги”- Вихрен, Муратов връх, Момин двор, 
Типиц, Кралев двор, Полежан. 
Големият брой езера в Пирин създават типичните за планината езерни ландшафти. 
Езерата имат ледников произход. Езерните ландшафти са най-привлекателните за 
туристите. 
Резултат от пряката човешка намеса са антропогенизираните ландшафти.Тяхното 
въздействие може да бъде неблагоприятно в различна степен, в зависимост от 
съвместимостта им със съхранените природни ландшафти. 
 
1.19.1.2.Актуализирана структура на ландшафта на НП Пирин. 
Съгласно регионалното ландшафтно райониране на България НП Пирин попада в 
следната регионална ландшафтна структура: 

В.     Зонална ландшафтна Южнобългарска планинско-котловинна област 
XV   Пиринска ландшафтна подобласт  
90. Вихренско-Полежански ландшафтен район 
91. Западнопирински ландшафтен район 
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92. Източнопирински ландшафтен район 
93. Севернославянски ландшафтен район 

          XVI   Средноместенска  ландшафтна подобласт 
94. Разложки ландшафтен район 
95. Моминоклисурски ландшафтен район 
96. Южноместенски (Неврокопски) ландшафтен район 

Обозначените буквени и числени индекси на ландшафтната зона, област, подобласт и 
район са съгласно Регионално-ландшафтно райониране на България, География на 
България, Монография БАН, С., 1997г. и Структура и динамика на ландшафтите в 
България, С., 1977 г. 
Според типологичното ландшафтно райониране на страната територията на НП Пирин 
попада в следната типологична ландшафтна структура: 
3.             Клас Планински ландшафти 
3.9.            Тип Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори  
3.9.20.    Подтип Ландшафти на нископланинските ксерофитни храстови гори 
среднопланинските широколистни гори и вторични ливади      -      
3.9.20.48. Група Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори на 

метаморфни скали  
3.10.           Тип Ландшафти на умереновлажните  планински гори 
3.10.21.     Подтип Ландшафти на среднопланинските широколистни гори  
3.10.21.54.Ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни и 
метаморфни скали 
3.10.23. Подтип Ландшафти на  високопланинските иглолистни гори 
3.10.23.56.Група Ландшафти на високопланинските иглолистни гори на интрузивни 
скали 
3.10.23.57.Група Ландшафти нависокопланинските иглолистни гори на кристалинни 
шисти и гнайси 
3.10.23.58. Група Ландшафти на високопланинските иглолистни  гори върху 

мрамори 
3.10.24. Подтип Ландшафти на високопланинските формации на единични 

дървета, клекове и храсталаци 
3.10.24.60.Група Ландшафти на високопланинските формации на единични дървета, 
клекове и храсталаци на интрузивни скали 
3.10.24.61.Група Ландшафти на високопланинските формации на единични дървета, 
клекове и храсталаци на кристалинни шисти и гнайси 
3.11.Тип Ландшафти на високопланинските ливади 
3.11.25. Подтип Ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти 
3.11.25.63.Група Ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на 
интрузивни скали 
3.11.25.66. Група Ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти 
върху флувиоглациални отложения 
3.11.26.Подтип Ландшафти на високопланинските алпийски ливади 
3.11.26.67.Група Ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни 
скали 
3.11.26.68. Групи Ландшафти на високопланинските алпийски ливади на кристалинни 
шисти и гнайси 
3.11.26.69. Група Ландшафти на високопланинските алпийски ливади върху мрамори 
3.12.              Тип Ландшафти на планинските голи скали 
3.12.28.     Подтип Ландшафти на планинските скали и сипеи в реликтно-глациален 
релеф 
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3.12.28.73. Група Ландшафти на планинските скали и сипей в реликтно-глациален 
релеф върху гранити и гнайси 
3.12.28.74. Група Ландшафти на планински скали и сипеи в реликтно-глациален релеф 
върху мрамори 
3.13.               Тип Ландшафти на планинския гол карст 
3.13.30.      Подтип Ландшафти на субсредиземноморския  планински гол карст 
3.13.30.78. Група Ландшафти на субсредиземноморския  планински гол карст върху 
мрамори 
Числените обозначения на ландшафтните таксономични рангове са съгласно 
Типологично ландшафтно райониране на България, География на България, 
Монография БАН, С., 1997г.и Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в 
България, С., 1989г. 
На територията на Парка са диференцирани 15 генетични групи от класа на 
Планинските ландшафти в България. От тях най-големи площи заемат ландшафтите на 
високопланинските иглолистни гори върху интрузивни скали-33,4% На второ място по 
реално заемана площ в Парка се нареждат ландшафтите на среднопланинските гори 
върху масивни и метаморфни скали-11,4%. На трето място са ландшафтите на 
планинските скали и сипеи в реликтно-глациален релеф върху гранити и гнайси-10.3%. 
Останалите 12 генетични групи планински ландшафти заемат общо 44,9% от площта на 
НП. Малки по заемана площ в общата ландшафтна структура на Парка са групите с № 
67, 68, 75 и 48. Тази особеност увеличава атрактивността и значимостта на природното 
ландшафтно разнообразие, естественото геоекологично равновесие и устойчивост. 
Отделените ландшафтни групи с контур на Картата на ландшафтите в М 1:25 000 за 
територията на Националния парк са 32 на брой. Изчисленият коефициент на 
ландшафтна  разнородност-Клр показва сравнително висока стойност от 0.41 
Съвременната ландшафтна структура на Националния парк е определена в  
типологичен аспект,  целево съобразно спецификата на съществуващите природно-
географски условия и спецификата на ландшафтните компоненти. Използвана е 
типологичната таксономична ландшафтна система свързана с таксационните 
лесовъдски показатели. Отразени са резултатите  при изборните контролни проверки по 
състоянието на горските  насаждения  в  Парка  за нуждите на ПУ през 2001г. 
Актуална  основа за определяне на ландшафтите в зоната на клека и субалпийския пояс 
на разпръснатата зеленина на сибирската хвойна, клека, обикновената хвойна е  
Картата на  растителните съобщества в М 1:25 000,  разработена за нуждите на Плана за 
управление, резултат на теренни проучвания през 2001г-2002г. Антропогенните 
ландшафти са представени и оценени съгласно актуалното им състояние и тенденциите 
в тяхното развитие. 
Анализирането на ландшафта включва разглеждането му като сложна материална 
геосистема, намираща се в процес на непрекъснато функциониране и развитие. Картата 
на ландшафтите акцентира върху визуалните особености на скалните ландшафти, 
влияещи се съществено от геоложкия произход на скалите и физикохимични 
особености на метаморфозите им. 
Систематизираната ландшафтна структура на Националния парк обхваща наличието на 
5 типа ландшафти 
• Горски ландшафти 
Горски иглолистни ландшафти на гори с естествен произход; 
Горски иглолистни ландшафти на гори с изкуствен произход;  
Горски широколистни ландшафти на гори с естествен произход; 
Горски широколистни ландшафти на гори с естествен издънков произход; 
Горски ландшафти на храсталачни клекови гори; 
• Ливадни ландшафти 
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Типа ливаден ландшафт е представен от 2 вида- 
-  Ландшафти на разпръснатата зеленина и високопланински тревни съобщества;  
-  Ландшафти на високопланински тревни съобщества;  
Ливадните ландшафти са основно представени от високопланинските пасища 
• Аквални ландшафти 
-  Езерни ландшафти; Наблюдават се единични езера и езерни групи които формират 
изключително впечатляващи пейзажи. На територията на НП Пирин езерата са 164. 
Разположени са между 2100м. и 2500м. надморска височина в изворните участъци на 
реките Бъндерица, Демяница, Каменица,Влахинска , Туфча, Санданска Бистрица и 
Пиринска Бистрица 
- Речно-долинни ландшафти; Най-дълбоки и живописни са долините на р.Бъндерица, р. 
Демяница, р. Влахинска, Бяла река. 
• Скални ландшафти 
Скалните ландшафти включват  скални ландшафти от магмени скали и скални 
ландшафти от  метаморфни скали. Съобразно геоморфологичната им структура 
скалните  ландшафтите са обособени в следните видове: 
-    Ландшафти на билни денудационни заравнености; 
-    Ландшафти на  била от скални зъбери, карлинги и гребени; 
-    Ландшафти на циркусни стени; 
-    Ландшафти на циркусни дъна; 
-    Ландшафти на сипеи, лавинни конуси, ровини,голини; 
-    Ландшафт на грохоти; 
• Антропогенни ландшафти 
-     Включват Ландшафти на застроени площи и линейни обекти на рекреационна и 
техническа инфраструктура 
Ландшафтите на НП Пирин се отличават структурно и с височинната поясност 
определяща се от надморските височини и възприетото Горско-растително райониране 
за Р България, разработено конкретно за Пирин планина. Групират се като следните 
типове ландшафти: 
-      Нископланински ландшафти-пояс от 800-1500м 
-     Среднопланински ландшафти-пояс от 1500-1900м 
-      Горнопланински ландшафти-пояс от 1900-2200м 
-      Високопланински ландшафти- пояс от 2200-2500м 
-     Субалпийски ландшафти- пояс от 2500-2700м 
-     Алпийски ландшафти – пояс над  2700м 
Поради по-интензивните прояви на неотектонски движения в Пирин карстовите 
процеси са развити на голяма дълбочина. За високопланинския пояс на Северен Пирин 
е характерно, че циркусите в мраморните дялове на планината са доразвити и от 
карстовата корозия. По дъната на тези циркуси са оформени десетки понори, пропасти 
и пещери. По дъното и по ригелите на циркуса Каменитица досега са изследвани 42 
пропасти и пропастни пещери 
Пиринската ландшафтна подобласт съответства на част от високопланинския междинен 
херцински масив с разкриване на повърхността на гранити и мрамори. Неговите 
централни части се характеризират със специфичния пирински тип спектър на 
височинната ландшафтна поясност. Всеки ландшафтен район вътре в по-голямата 
регионална единица се отличава по конкретния спектър на височинните  ландшафтни  
различия. 
Сипеите са характерни за високопланинските части над 1900м. където се развиват 
склонови процеси с внезапен и опасен характер. Свързани са с интензивния склонов 
транспорт на покривните денудационни изветрителни кори и образуването на склонови 
насипи, сипейни венци, каменни реки и др. Активизирането им може да стане под 
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действието на гравитацията, след обилни валежи, бурно снеготопене и земетресение. 
Рисков процес е и лавинообразуването, често срещано явление под формата на снежни 
свлачища или улеи и скачащи лавини по стръмните склонове. Освен от преки 
разрушения лавините водят и до формирането на лавинни улеи, в основата на които се 
натрупват скално-блокови маси. 
 
 1.19.2. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 
 1.19.2.1 Ландшафтно-естетическа оценка в Паркоустройствения проект 
При ландшафтно-естетическата оценка на площите на НП Пирин е приложен метод на 
анализ по естетически критерии за съществуващите ландшафти, отчитайки 
структурното участие на изграждащите ги ландшафтни компоненти, участващи като 
равностойни величини. Естетическата оценка на ландшафта на НП Пирин в ПУП е 
представена на карта в М1:25 000 
 
1.19.2.2. Актуализирана Ландшафтно-естетическа оценка 
Понятието”ландшафтна картина”означава външния облик на природата и ландшафта, 
който се възприема от хората. То включва всички човешки осмислени възприятия от 
природата. Този облик е възловият момент при визуалния обхват 
особено при възприемането на големи пространства. В това понятие се включват също 
разнообразие, индивидуалност и красота в природата и ландшафта, които са съществен 
фактор за осигуряване на продължително въздействие върху хората при техния отдих. 
Богатата ландшафтна структура, с характерните визуално  неповторими пирински 
пейзажи, включва безброй  в далечен обхват панорами,  малки и големи прозиращи 
гледки на гора и разпръсната зеленина, циркусни долини и зъбери, с притаени езерни 
води. 
В близък план се очертават  зелени и цъфтящи поляни с множество окрайнини на 
горски масиви, сипей, грохоти и скални стени, формирани от природата в сменящи се 
цветови различия, светлини и сенки, в зависимост  от годишното време, от надморската 
височина ,  формите на релефа, скалният субстрат и часовете на денонощието.  
С висока оценка са всички съхранени ландшафти, в които отсъства или човешката 
намеса е деликатна, щадяща  ландшафта. Това са ландшафти над 1900м. в които 
намесата се изразява само в наличието на заслони и следи от туристическа ерозия по 
традиционните маршрути. 
 Със средна оценка са антропогенните ландшафти в местата със строителство на 
единични сгради, естетично и природосъобразно оформени околни пространства-
почивни домове, някои хижи, хотели и др. 
С ниска естетическа оценка  са районите на преоразмерена урбанистична намеса за 
природния комплекс и характера на планината, с последвалава деградация на средата и 
видими за посетителя негативни възприятия. Тези оценки важат с по-голяма тежест за 
годишните сезони без снежно покритие и се отразяват негативно на летния туризъм. 
• Места с особени естетически качества 
-   Местности:  Малко Спано поле, Тевното езеро, Безбожкото езеро, езерата Тодорини 
очи, Василашките езера, Муратовото езеро, Циркуса на Георгийските 
езера,Синанишкото езеро и връх Синаница със заслон Синаница, Демянишка поляна, 
Яворова поляна, водопад Юленски скок и др. 
- Погледни места: Погледец в резервата Баюви дупки-Джинджирица, Малък 

Погледец по маршрута за хижа Яворов,  Стъпалата от хижа Яворов, Разложки 
завой, Долината на р.Бъндерица от хижа Вихрен, от езерото Окото, Циркуса на 
Георгийските езера от маршрута за хижа Синаница, към връх Беговица от Тевното 
езеро, от връх Тодорка, погледи от всички превали и порти и др. 
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Изброяването се основава на личните впечатления на автора на раздела, без да обхваща 
всички прекрасни гледки видяни от него и тези съществуващи във величествената 
планина Пирин. 
 
• Нарушаващи и изменящи ландшафтната картина са: 
Обекти и съоръжения в резултат на грубо  строителство с екологични последици 
-     Долна и междинна лифтова станция на лифт хижа Гоце Делчев-хижа Безбог; 
- Ски-писта хижа Гоце Делчев-хижа Безбог; 
Строителство  унищожаващо ландшафта  и със очаквани екологични последици. 
- Строителство на ски-писти и влекове, м. Бъндеришка поляна-Тодорка, ПР Вихрен; 
Изоставени трасета на ски-писти, проектантски грешки 
- Ски-писта Църна могила 
- Разширеното трасе на ски-писта Кулиното 
Изоставени съоръжения загрозяващи ландшафта и околните пространства на 
хижите. 
- Изоставени метални контейнери на пречиствателни съоръжения, 
- Изоставени метални ферми след кабелно електрозахранване; 
Антропогенни и природни причини 
- Засилено разкъсване на цялостта на горската покривка в склоновите изложения и 

влошаване естетическите качества на ландшафта. 
- Неправомерно изсичане на клекови формации и нарушаване цялостта на клековите 

масиви-ПР Безбог; 
- Ерозирани площи по трасетата на ски-пистите от движение на транспортни 

средства-Старата писта, ски-писта Тодорка, ски-писта Безбог; 
- Ерозионни процеси в резултат на рекреационно натоварване по трасетата на 

туристическите пътеки и обекти-в района на  Байкушевата мура, Пикника, дворното 
пространство на хижа Бъндерица; 

- Промени във водните нива и биотата на езерните ландшафти и покриване с 
растителност в резултат на  липса на воден обмен. Причините за променения воден 
режим са: 

.     антропогени-преграждане, строителство на водохващане и др.  

.     природни- глобални климатични промени 
-    Бракониерски сечи с голяма интензивност в прилежащите територии на Парка, 
-    Природни явления предизвикващи ветровали, снеголоми, лавини и пожари. 
 
1.19.3. Мерки по управление на ландшафта насочени към намаляване на 
въздействието на антропогенните ландшафти върху посетителите. 
1.19.3.1.Разрушаване и почистване от изоставени и ненужни сгради - бивши 
обори, изоставени обслужващи сгради на държавните лесничейства, стари 
дървени бунгала, паянтови навеси на пастирите - м. Загаза, м. Икрище, около 
хижа Яворов, над хижа Пирин и др.  
1.19.3.2. Оформяване, ремонт и реконструкция на обектите и архитектурните 

елементи обслужващи туризма и посетителите. Въвеждане на 
ограничителни режими. 

- Изграждане на навеси за пастирите от естествени материали с архитектурни 
решения вписващи се в средата. 

- Естетизиране на околните пространства на хижите и организация на 
териториите за нуждите на туристическия поток. Създаване на нови 
възможности за обслужване и добри санитарно-хигиенни условия. 
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- Оборудване на маршрутите, рекреационните центрове и елементи на отдиха 
с унифицирани архитектурни елементи от  цялостната информационна 
система на Парка; 

- Въвеждане на ограничителен режим за леки автомобили, извън тези за 
нуждите на парковата администрация, охраната, бърза помощ и 
противопожарна техника. Обслужването на посетителите да става с 
организиран парков транспорт от микробуси за ПР Вихрен, до пускане в 
експлоатация на кабинковия лифт. 

- Възстановителни работи на деградирали  площи в резултат на навлизане на 
леки автомобили за м. Пикника, м.При чешмата, м. Моста и др. 

- Въвеждане на ограничителен режим за достъп  за 5 години до Байкушевата 
мура, ПР Вихрен; Провеждане на възстановителни мерки срещу 
туристическата деградация на почвата,  утъпкване и оголване на кореновата 
система на дървото. 

- Възстановителни мерки в парков район Безбог на участъци от път и  ски-
писта.  

 
1.19.4. Мерки по управление на ландшафта насочени към ограничаване  на 
въздействието на  рекреационното натоварване върху природните 
ландшафти  
1.19.4.1.Ограничаване на автомобилното движение 
1.19.4.2. Разсредоточаване на притегателните обекти за отдих, спорт и др. за 
ограничаване на туристическата деградация в традиционно посещавани 
места. 
1.19.4.3.Прилагане ефекта на регламентиране и бързо решаване на възникнали 
проблеми с последствия за околната среда. Определяне  паркоместа, 
палатъчни лагери, места за разстилане. 
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ПЪРВА ОЦЕНКА 
 
1.21.ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
1.21.1.Уязвимост-степени: ниска, средна, висока. 
Всички  видове ландшафти са с висока степен на уязвимост + + + 
• Горските ландшафти са уязвими от разкъсване склопа на дървостоя,  ветровали, 

лавини и пожари; 
• Аквалните ландшафти от замърсяване, промяна на водния режим; 
• Скалните ландшафти са силно уязвими от строителство и туристическа ерозия. 
• Най-уязвими са горските  ландшафти на храсталачните  клекови гори от изсичане и 

ливадните ландшафти от прекомерна паша, изсичане на хвойна и туристическа 
ерозия, замърсяване и влошаване на естетическите им качества от наличие на 
изоставени сгради и  временни навеси на пастирите.  Ливадните ландшафти се 
явяват  комплекс от най-крехките екосистеми с оглед на екстремните климатични 
условия. 

 
1.21.2.Рядкост-степени: ниска, средна, висока 
Ландшафтна структура-горски ландшафти от гори на бяла и черна мура,смърч и ела, 
обширни клекови храсталачни гори, ливадни ландшафти на разпръсната зеленина в 
съчетание с неповторими скални ландшафти на била на скални зъбери ,карлинги и 
гребени, сипей и грохоти, определят висока степен на рядкост + + + 
 
1.21.3.Естественост-степени: ниска, средна, висока 
Естествеността на горските, скалните и ливадните ландшафти е запазена. Като 
неестествени се явяват просеки на ски-писти,просеки на техническа инфраструктура, 
сгради с открояваща се  в ландшафта архитектура-Академика,  
антропогенните ландшафти, преобладаващо разположени в ПР Вихрен, ПР Безбог и 
непосредствено на границата на ПР Баюви дупки-Джинджирица   ++ 
 
1.21.4. Типичност- степени: ниска, средна, висока 
С висока типичност се явяват иглолистните гори  и единичните екземпляри от вековни 
дървета от бяла мура, черна мура, циркусните стени и дъна, грохоти и сипеи, голямото 
богатство на езерни ландшафти и скалните гранитни и мраморни върхове и зъбери по 
главното било + + + 
 
1.21.5. Размери-недостатъчни, средно, достатъчни 
Разширяване границите на Парка с оглед включване на ландшафти в географските 
граници на цялата планина Пирин + + 
 
1.21.6. Биологично разнообразие-степени: ниска, средна, висока 
Изключителното ландшафтно разнообразие, като израз на  множество взаимовръзки на 
структурата на видовете ландшафти е обусловило висока степен на биологично 
разнообразие + + +  
 
1.21.7. Стабилност и нестабилност-степени: ниска, средна, висока. 
Нестабилност на горските, ливадните и антропогенните  ландшафти. + + + 
Средна степен на стабилност на скалните и  аквалните ландшафти + +  
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Обща оценка  за стабилност на ландшафта  + 
 
1.22.СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 
 
1.22.1.Урбанизирана среда 
Влияние върху Парка 
Положително-силно, средно, слабо. 
Отрицателно- силно, средно, слабо. 
1.22.1.2.Оценка на застроените територии 
- Съществуващите сгради се вписват в ландшафта. Доминират и оказват негативно 

въздействие върху ландшафта сгради с несъобразено висока етажност –
Академика,както и  допуснато архитектурно разностилие и непрофесионални 
решения-м. Шилигарника, Долна лифтова станция Безбог.+ + 

1.22.1.3.Оценка на техническата инфраструктура 
- Елементите на съществуващата  техническа инфраструктура-пътна мрежа и 

въздушни електропроводи  не оказват съществено зрително въздействие върху 
ландшафта.- 

- Просеките на лифтовете, ски-влековете,  и ски-пистите оказват съществено 
зрително въздействие и променят коренно ландшафтната картина.- - - 

 
1.22.2.Социално-икономически условия 
1.22.2.1.Оценка на рекреационната дейност 
• Оценка на възможностите и условията в Парка за развитие и упражняване на 

туристически дейности. 
- Рекреационно-туристическите функции се осъществяват в традиционно обособени 
райони и места с вече изграден леглови фонд, съоръжения за спорт, традиционни 
туристически маршрути. 
- Главен рекреационен център в северната част на парка се явява територията 

обхващаща базите за отдих в м. Чалин валог, м.Икрище, м. Уплето с прилежащите 
ски-писти и обслужващите ги лифтове и ски-влекове, които се явяват притегателни 
обекти за зимен отдих в съчетание със ски-спорт  

- Общия капацитет на ски-зоните е определен на 6655 човека съгласно ПУП. 
- Зимния рекреационен капацитет  в ПУП е определен на 10000 човека. 
-  Съгласно разчетите на ТУП на Ски-зона с център гр. Банско се очертава недостиг 

от трасета на ски-писти за 1500-2000 скиори, при леглова база в гр. Банско 5000 
легла и 75-80% от тях са ползватели на пистите. 

- Пирин планина е обект на традиционен пешеходен туризъм включващ 
туристическите маршрути и обслужващите ги туристически хижи, къмпинги и 
заслони. Площите от НП преобладаващо ползвани за рекреационно-туристически 
дейности  са  около 16 000ха.- 52% от площта на Парка 

- В композиционното решение на ПУП  е определен летен рекреационен капацитет 
на основата на поемната способност на територията-15096 човека. 

-     Определя  се за предпарковата зона капацитет от 13855 легла.  
-      За Парка легловата база в проект е 2519 легла, разпределени в туристически хижи и 
заслони-1601 и в бази за отдих-1011 легла. 
- Паркоустройственият проект предвижда главни и второстепенни посетителски 

центрове. 
- Наложително е изграждане на главните посетителски центрове в гр. Банско и 

оборудване на посетителски център в офиса- гр. Сандански и при подхода в 
м.Попина лъка. 
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-      Второстепенни посетителски  и контролни пунктове са ситуирани в ПУП при 
следните подходи, което решение е актуално и може да бъде реализирано:  
м.Кулиното, м.Бетоловото, м.Хайдушки кладенец, м. Тодоровото, хижа Малина ,  м. 
Трите реки,м.Върбите,м.Пенков чарк,м. Чарка, хижа Гоце Делчев. 
-     Въз основа на  описание на маршрутите, в ПУП са определени режима и нормите за 
практикуване  за  преминаване с водач през резерватите Баюви дупки-Джинджирица и 
Юлен. 
-       В планината се практикува екскурзионно летуване с различна продължителност- 
около 10 дни 
- От хижа “Гоце Делчев “до хижа”Безбог”е изграден седалков лифт с капацитет 500 

човека/час.,който създава възможности за ежедневен летен отдих и зимен отдих в 
съчетание със ски-спорт 

- В резултат на повишеният интерес към развитие на зимни спортове, главно ски-
спорт, се  изгражда   нова ски-писта и ски-влек в м. Кулиното, което допринася за 
разсредоточаване на посетителите и намаляване  на рекреационното натоварване 
във определени райони на Парка. 

- Необходимост от развитие на възможностите за поемане на растящия интерес и 
туристически поток на  пешеходния туризъм в южните паркови райони. 
Необходимост от изграждане на палатъчни лагери със съвременно 
оборудване,химически тоалетни в ПР Беговица- при хижа Беговица и м. Мозговица 
и  в ПР Трите реки при хижа Пирин. 

- Съществуват възможности за конен маршрут с  дължина 8 км. по съществуващ 
асфалтов път от главния посетителски център гр. Банско в посока към хотел Рай, в 
източна посока през м. Св. Никола до учебната база на Горския техникум. 

- Ски-писта”Църна могила”, според ПУП, се предвижда да бъде закрита и 
рекултивирана. Причината е високата степен на трудност и опасност за скиорите. 
Проектира се демонтаж на обслужващия лифт. 

- Предвижда се в ПУП запазване на характера на общественото обслужване при 
подобряване на материалната база. Определен е обслужващ персонал от 460 човека.  

-   За предпарковата зона обслужващият персонал който е необходим съгласно ПУП е 
2632 човека. Предпарковата зона обхваща прилежащите площи граничещи с Народния 
парк. Тук са изградени или се проектира разширяване на съществуващи бази за отдих, 
които ще играят роля и на изходни пунктове към високите части на планината. 
Развиват се горско и селскостопански дейности,строителство на инфраструктурни 
съоръжения и др. оказващи силно влияние върху парковата територия. 
- Преходната зона обхваща останалата част от естествените граници на Пирин 

планина и съседните територии, които са социално-икономически свързани с 
парка.Зоната се ограничава на север от пътя Симитли-Предел-Разлог-Банско-
Добринище, на изток от р.Места, на югоизток и юг от пътя Гоце Делчев-Катунци-
Сандански, на запад от р.Струма до гр.Симитли. Режимът за тази зона е 
препоръчителен и включва изискванията за устойчиво ползване и  развитие. 

Оценка на посещаемостта и препоръки за въвеждане на единна система за създаване на 
база данни. 
- Наличните данни в Дирекцията на НП Пирин, свързани с проучване на 

посещаемостта в Парка обхващат кратки периоди от непоследователни години, не 
дават представа за тенденциите и не позволяват сравняемост на данните.През 
1990г. туристическите обекти и почивни домове са посетени от 28199 лица от които 
3407 чужденци. През1992 г. в три поредни дни е направено преброяване на 
посетителите във всички технически участъци.От 2001г. се водят статистически 
данни за посещаемост в Парка чрез контролните информационни пунктове в 
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парковите райони.Отбелязват се само брой автомобили-леки и автобуси и нощувки 
в базите за отдих. 

- Необходима е методически осмислена и обхватна система за проучване на 
посещаемостта, интересите, възрастовите групи, идеите на посетителите  и 
създаване на база данни свързана с обслужването и обратна информация за 
посетителите. 

• Оценка на мерките предприети за осигуряване безопастността и информираността 
на посетителите 

-       Сложено е успешно начало на реализация на цялостната  Концепция за 
информиране на посетителите и разработване на маркировка за обезопасяване на 
опасни участъци от маршрутите, лавино-опасни участъци, погледни места и др. 
Включва издаване на актуална карта на туристическите маршрути и наличната 
маркировка. 
 
 
1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА 
ТЕРИТОРИЯ 
1.23.1.Потенциална стойност на НП по значимост като: 
Ландшафтно разнообразие 
Феномен в ландшафтно и геоморфологично отношение 
Територия с възможности за развитие на туризъм и рекреация 
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ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 
2.1.1.Определяне на главните цели 
• Опазване на ландшафтното разнообразие и ландшафта 
2.1.2.Определяне на второстепенните цели 
• Възможности за туризъм и рекреация 
 
2.2.ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
2.2.1.Тенденции от естествен характер 
2.2.2.Тенденции от антропогенен характер 
2.2.2.1. Ограничения и тенденции  вътре в Парка 
• Строителство водещо до увеличено над поемната способност на  площите 

натоварване с посетители, транспортни средства, обслужващи сгради, 
инфраструктура на топлоснабдяване, електроснабдяване, водоснабдяване, 
канализация, пречиствателни съоръжения, натрупване на отпадъци и  замърсяване 
на околната среда с необратима деградация на екосистемите. 

• Нарушаване цялостта на горските  иглолистни склонови ландшафти и уязвимите 
ландшафти на разпръснатата зеленина с промяна в негативна посока на 
ландшафтната картина и пейзажите. 

• Заплаха от възникване на стихийни ерозионни процеси с непредсказуеми 
последствия за селищата в подножието на Парка. 

• Изпреварващо нарушаване на законови, нормативни правила отнасящи се до 
следващите, устройствени етапи на управление на защитената територия.  

• Изваждане на НП Пирин от Списъка като обект на световното културно и природно 
наследство от Комисията към ЮНЕСКО-ООН 

• Нарушаване на подписаната от Р България Конвенция за опазване на световното 
културно и природно наследство 

 
2.2.2.2.Ограничения и тенденции извън Парка 
• Нарушаване на законови процедури от ЗЗТ свързани с управлението на 

Националния парк 
•  Катастрофално ползване на горите в Разложкия район на границата на Парка в 

прилежащите територии 
• Отсъствие на регламентирана буферна(контактна зона) и преходна зона за парка и 

биосферния резерват Баюви дупки-Джинджирица 
•  Необосновани икономически постановки  в местните и регионални  планове и 

стратегии за развитие се поставят над световно-значимите консервационни цели на 
Парка 
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ВТОРА ОЦЕНКА 
 
2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ 
ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ 
ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 

СТЕПЕН НА ВЛИЯНИЕ  ОЦЕНКА НА 
ЕФЕКТА 
/при премахване на 
ограниченията/ 

• Строителство водещо до увеличено 
над поемната способност на 
площите натоварване с посетители, 
транспортни средства, обслужващи 
сгради, инфраструктура на 
топлоснабдяване, 
електроснабдяване, водоснабдяване, 
канализация, пречиствателни 
съоръжения, натрупване на 
отпадъци и  замърсяване на 
околната среда с необратима 
деградация на екосистемите. 

 

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Нарушаване цялостта на горските 
иглолистни склонови ландшафти и 
уязвимите ландшафти на 
разпръснатата зеленина с промяна в 
негативна посока на ландшафтната 
картина и пейзажите. 

 

Значителна Екологичен, 
социален 

• Заплаха от възникване на стихийни 
ерозионни процеси с 
непредсказуеми последствия за 
селищата в подножието на Парка. 

 

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Изпреварващо нарушаване на 
законови, нормативни правила 
отнасящи се до следващите, 
устройствени етапи на управление 
на защитената територия.  

  

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Изваждане на НП Пирин от Списъка 
като обект на световното културно и 
природно наследство от Комисията 
към ЮНЕСКО-ООН 

 

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Нарушаване на подписаната от Р 
България Конвенция за опазване на 
световното културно и природно 
наследство. 

 

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Катастрофално ползване на горите в Значителна Екологичен, 
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Разложкия район на границата на 
Парка в прилежащите територии 

 

социален, 
икономически 

• Отсъствие на регламентирана 
буферна и преходна зона за парка и 
биосферния резерват Баюви дупки-
Джинджирица 

 

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Необосновани икономически 
постановки  в местните и 
регионални  планове и стратегии за 
развитие се поставят над световно-
значимите консервационни цели на 
Парка. 

 

Значителна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Експертен опит на персонала за 
ефективно управление 

Средна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Недостатъчна инициатива за търсене 
на допълнително финансиране по 
програми 

 

Средна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Регламентираща нормативна база за 
финансови постъпления от печалби 
на други ползватели на Парка 

Средна Екологичен и 
икономически 

• Ниво на развитие на услуги 
свързани с парка 

Значителна Социален, 
икономически 

• Знания, инициатива и опит на 
местно ниво 

Средна Екологичен, 
социален, 
икономически 

• Липса на системно и обвързано 
планиране на научно-
изследователска дейност в 
защитената територия между 
институтите на БАН, ВУЗ, НПО 

Средна Екологичен 
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1.20.1.  Отпадни води 
 

От територията на  НП “ Пирин “ и  прилежащите му територии водният  
отток / изворен , повърхностен и отпаден / постъпва в двете реки – 

Места и  Струма . 
А. Река  Места  се образува  от сливането на  реките  Черна и Бяла  

Места . Отначало тече на югозапад, после при гр. Разлог взима 
югоизточна посока, минава на Гръцка територия и се влива в Егейско море срещу 
остров Тасос .  

До границата реката е дълга 126 км. с 2770 кв.км. водосборна площ. 
Водосборната област на р. Места попада в зоната с  европейско- 

континентално климатично влияние.Подхранването е дъждовно: за 
високите части на водозборната област то представлява около 50 % от годишния обем 
на повърхностния отток , а за ниските 30 %. 

Маловодието е еднакво добре изразено както през летния,така и през  
зимния сезон,като абсолютните минимуми са  характерни за зимния 

сезон. 
Средномногогодишното водно количество на р. Места към границата  

е 38 м³/сек. , а към хидрохимичната станция при с Момина Клисура – 
21,8 м³/сек. Средномногогодишните минимуми / месечен и абсолютен / към същата 
станция са съответно 5,92 и 4,38 м³/сек. 

До 1990 г. главните замърсители на поречието с органични вещества  
са промишлените предприятия в района на гр. Разлог. 

След 1990 г. поради закриване на Завода за дрожди / по екологични 
причини / и намалянане на производството на Завода за целулоза и 

хартия , се променя и характеристиката на замърсяването на поречието. 
Точковите източници на отпадни води по поречието на р. Места са  

дадени в таблица № 1. 
 
От таблицата се вижда, че общо 16952 м³/дн отпадни води в река  

Места без пречистване се заустват 10419 м³/дн, т.е 61.5 % от общото 
количество замърсени води. 

Ефекта на пречистване на действащите пречиствателни съоръжения е  
нисък и нито една от общините няма пречиствателна станция за битово- 

фекални отпадни води. 
В Община Разлог се предвижда изграждане на градска пречиства- 

телна станция по програма ФАР.Няма определени срокове. 
Отреден е терен и са направени необходимите  прединвенстанционни 

проучвания. 
Усвоени са средства за доизграждане на канализационна система. 
В Община Банско е изработен проект във фаза – предпроектни 

проучвания за изграждане на градска пречиствателна станция. 
В Община Г.Делчев не се работи по проблема за пречистване на  

битовите отпадни води. 
Благодарение на вливащите се надолу по течението кристално чисти  

води на притоците и голямата самопречиствателна способност на 
реката, водите на р. Места към границата са съвсем слабо замърсени и напускат 
българската територия почти  чисти. 

В таблица № 2 са дадени максималните и минималните стойности  
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на анализираните основни показатели в мг/л  за поречието на р. Места  в 
три пункта намиращи се в прилежащата територия на НП “ Пирин “ , за 1999 г. и 2000 
г. по тримесечия. 

В графичен вид на фигура №1 са представени  усреднени стойности  
За показателите: разтворен кислород,перманганатна окисляемост,БПК5, 
амониев и нитритен азот ,които показват характера,динамиката и 

измененията в замърсяването с органични и биогенни вещества за 2000 год. по дължина 
на реката / за трите пункта,в прилежащата на парка територия. 

Б.  Река Струма е най – голямата река в  западна България   
Водосборната й област възлиза на 10 800 км².Извира от Витоша, тече 

първо в западна , а след това в южна посоко, навлиза в Гръцка територия при село 
Кулата и се влива в Егейско море. Дължината на реката до границата е 290 км. 

Водосборната област на р. Струма попада в зоната с  европейско –  
континентално климатично влияние върху оттока и се  характеризира с 

дъждовно снежно подхранване , пролетно пълноводие и лятно маловодие. 
Средномногогодишното  водно количество  на реката при излизането  

и  от българска територия възлиза  на 82,0 м³/сек, а 
средномногогодишните  месечен и абсолютен минимум са съответно 15,5 и 9,23 м³/сек. 

Главните източници на замърсяване  на водите на р. Струма  с  
промишлени и битови отпадни води се градовете : Перник, 

Радомир,Кюстендил,Дупница,Благоевград,Сандански и Петрич. 
 
В таблица № 3 са дадени точковите източници на отпадни води по  

поречието на р. Струма от прилежащите към територията на НП “ 
Пирин “ общини. 

 
От таблицата се вижда, че от 13 603 м³/дн отпадни води в р. Струма  

се заустват 11 404 м³/дн  без пречистване или 83,8% от общото 
количество/ отнася се за прилежащите на НП “ Пирин “ територии/. 

Не всички действащи пречиствателни съоръжения достигат  
необходимия ефект на пречистване. 

Голямо е замърсяването на водите на реката с органични вещества   
от битово –фекален произход. В региона цялото количество битови води 

се заустват без пречистване , което е косвен признак и за наличие на бактериално 
замърсяване. 

Община Симитли  за сега има решение за проектиране на градска  
пречиствателна станция. 

Община Сандански има изготвен работен проект за изграждане на  
градска пречиствателна станция за гр.Сандански , но няма срокове за 

изпълнение. 
Проследявайки стоиностите на показателите на кислородния режим  

по дължината на реката се вижда ,че има отклонения на някои от 
показателите  / БПК5 , ХПК,амониев и нитратен азот,неразтворени вещества/. 

Това е отразено в таблица № 4 по  тримесечия  за 1999 г. и 2000  
година. 

Данните са в мг/л. 
Анализираики средните стойности на показателите за 2000 г. , в  

пунктовете , намиращи се  в прилежащите територии на НП “ Пирин “ 
се констатира постепенно възстановяване качествата на речните води. 

Това се дължи  на разредителните процеси върху степента на  
замърсяване ,благодарение на втичането на много пълноводни  и чисти 

притоци  от високопланинските дялове на Рила , Пирин  и Осогово. 
Това е представено в графичен вид на фигура №2. 
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1.20.2. Източници на замърсяване на въздуха. 
 
А. В прилежащите терлитории на НП “ Пирин “ са 

установени 7 бр.   
неподвижни източници /емисии / на замърсяване на въздуха. 

Анализирани са данните за по- характерните показатели на 
вредни  

вещества,изпускани в атмосферата  за 1999 и 2000 години. 
За периода 1996 – 1999 год. измерените констатации не се 

отличават 
съществено. 

Използваното гориво при всички източници е мазут със 
съдържание  

на сяра – 2,5 %. 
В таблица № 5 са представени източниците – замърсители с  

показатели за вредни вещества  за периода 1999 ,2000 и 2001 год. по 
общини в прилежащи територии. 

Б.   Относно имисиите,т.е вредни вещества в атмосферния 
въздух –  

извършените измервания с мобилна автоматична станция в градовете 
Разлог,Банско, Г.Делчев и Сандански през 19906 и 2000 год., по показатели прах, серен 
диоксит,азотни окиси,озон,сероводород,въглероден окис,амоняк,метанови и 
неметанови  въглеводороди отговарят на ПДК за населени места,съгласно 
нормативната уредба на МОСВ. 

В.    След анализ на емисиите и имисиите в атмосферата на  
Прилежащите територии на НП “ пирин “ могат да се направят следните 

изводи и препоръки: 
1. Отклоненията  от емисионните норми на източниците зависят от  

качествата на изгаряния мазут , състоянието на съоръженията и спазване 
на технологичния режим. 

2. Независимо от факта , че за населените места в прилежащите територии  
няма вредни вещества над ПДК в атмосферния  

въздух/ имисии/, препоръчително е газифициране на региона- още 
повече имайки впредвид  бъдещето развитие на туризма . 

 
 

1.20.3. Твърди отпадъци 
 

А. Списък на депата за промишлени отпадъци с някои от  
техните характерни данни са представени в таблица № 6. 

Б. Списък на депата за битови отпадъци, начина на третиране   
и  проблеми в това отношение   

 
1. Община Банско   
Местоположение: 8  км югозападно от гр. Банско в м. “въковия”  
земеделски фонд: заето площ 7,5 дка. Общината има програма за 

управление  на дейностите  по отпадъците,която се актоализира ежегодно. 
 

2. Община Разлог 
 Местоположение: 6  км  северозападно от гр. Разлог в м. “ Седръч”;  
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земеделски фонд;заета площ 26 дка. Обща площ 68 дка. В експоатация 
от 1996 г.  

 
3. Община Г.Делчев  
До м. февруари 2001 г. се експлоатира старо депо.Предстои  
рекултивиране. 
От м. февруари 2001 г. се експлоатира ново депо, което отговаря на  
всички изисквания по наредба № 13/ 06.11.98 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депата за отпадъци/ ДВ бр. 152/1998 
г./Местоположение: 6 км североизточно от гр. Г. Делчев в м.”Мокра поляна “. Заета 
площ 19 дка. Двете сдепа са разположени непосредствено едно до друго. 

4. Община Симитли 
Местоположение : 2 км югозападно от гр. Симитли в м. “ Динов андък “ 

;  
земеделски и горски фонд; заета площ 10 дка. Депото е с изчерпани 

капацитетни възможности . 
Предстои изграждане на ново депо на регионален принцип,съгласно  
изискванията на Наредба № 13 /06.11.98 г 
5. Община Кресна 
Местоположение :3  км югоизточно от гр.Кресна в  м. “Падина “; 
Земеделски фонд;заета площ 9 дка. 
6. Община Струмяни 
Местоположения :в землището на с. Микрево ; на 5 км. Западно от  
с.Струмяни в м. Винка”;Земеделски фонд. 
7. Община Сандански 
Местоположение : по пътя 2 км югозападно от гр. Симитли в м. Динов  
андък ; земеделски и горски фонд;Заета площ 10 дка 

В момента приключва изграждане на ново 
депо,отговарящо на  
Наредба № 13, което ще обслужва общини Сандански и Струмяни. 

Третирането на всички гореизброени депа е 
запръстяване. 
Основен проблем по тношение на битовите отпадъци, е че почти всички 
депа/ с изключение на Г.Делчев и новостроящото се в Сандански / 

неотговарят на Наредба №13 за условията и изискванията за изграждане  и 
експлоатация на депата за отпадък. 

 
 
 
 
 

Оценка за състоянието и необходимостта от мерки  
  

А.   Води 
   От направената инвентаризация и  проучване на 

показателите на точковите източници за отпадни вади  в прилежащите територии на 
НП “ Пирин “ могат да се направят следните изводи: 

1. От 30 555 м3/дн  отпадни води в региона на пречистване се  
подлагат само 8732 м3/дн , т.е 71,4 % от общото количество се зауства в 

реките Места и Струма непречистено . 
2. На определени учасъци двете реки  са замърсени над нормите за  

III категория т.е немогат да се използват за напояване,промишлено и 
битово водоснабдяване. 
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3. Замърсяването на речните води  с органични вещества от битово  
– фекален произход е косвен признак и за наличието на бактериално замърсяване, 

в следствие на което се застрашава човешкото здраве . 
 

Направената оценка за състоянието на отпадните води  дава  
основание да се направят следните препоръки: 

  
1. За възстановяване на природната чистота на реките, не е  

достатъчно да се разчита на разредителните процеси от вливанията на 
чисти притоци. 

Необходимо е да се вземат сериозни мерки  за пречистване на  
отпадните води. 

2. С пеционално внимание трябва да се обърне на пречистване  на  
битово – фекалните води от по- големите общини. 

Въпросът за изграждане на градски пречиствателни станции 
нетърпи отлагане. 

На  по- високо ниво трябва да се реши въпроса с финансирането 
за  

изграждане на такива съоръжения и да се излезе от сферата  на 
пожеланията и предпроектните проучвания. 

3. Да се приведат в нормална експлоатация всички изградени  
пречиствателни станции и съоръжения за промишлени отпадни води. Да 

се извърши реконструкция и разширение на някои от тях, кото се използват схеми за 
оборотно използване на отпадните води. 

4. МОСВ да засили решително контрола върху качеството на  
изпусканите отпадни води,като наказателните санкции да дестват 

превантивно за внедряване на по- ефективни технологии за прочистване на отпадните 
води. 

 
 
1.20.4.   Обекти за обслужване на посетители на НП “ 

Пирин” 
 
А.   Списъка и санитарно – хигиенните условия в обектите за 

посетители  
са представени в таблица № 7 
 
Б.   Обща оценка за състоянието и необходимостта от мерки по  
санитарно хигиените условия в обектите за обслужване на 

посетители. 
1. Малко са септичните ями , които задоволяват съвременните  
изисквания. 
Очаква се влошаване на състоянието им поради  неритмичното  
им обслужване от специализирана кола за почистване . 
2. По- голям е броя на септичните ями, които поради  
запълване или разрушаване просмукват и замърсяват прилежащите 

водни обекти. 
Последните са посочени поименно в таблица № 7   и са притоци на 
 р. Места  и р. Струма. 
На такива обекти отговорните инстанции трябва незабавно да наложат  
забрана  за упражняване на дейността, до решаване на екологичния 

проблем.  
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3. Варианти за решаване на този проблем в м. Шилигарника : 

 
А.   Използване на химични тоалетни 
Б.   Изграждане на локални ,биологични пречиствателни 

съоръжения 
/такова съоръжение “лежи”  захвърлено до х. Вихрен без да е 

монтирано/. 
В.   Изграждане на  колектор за заустване на отпадните битови-  

фекални води в градската канализация. 
Това естествено налага  незабавно решаване въпроса с изграждане на градска 

пречиствателна станция – гр. Банско. 
Горе изложеното се отнася и за обектите  с подобно състояние 

на  
септичните ями, намиращи се във водосборната област на р. Струма. 
4. Въпроса с твърдите отпадъци е по- добре решен. 

Изключение правят  недостъпните за автомобилен транспорт заслони 
и хижи. 

На тези обекти , на този етап  решението е да се използват коне за  
сваляне на чувалите с твърди отпадъци. 
5. Не на последно място е разяснителната работа за  
повишаване на екокултурата на посетителите на НП “ Пирин “  за 

опазване от замърсяване териториите на Пирин планина.  
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Специализиран речник 
 

1. БПК5 - биологична потребност на кислород за 5  
денонощия 

2. ХПК - химична потребност на кислород 
3. НРВ - неразтворени вещества 
4. РО2  - разтворен кислород 
5. Окисл.Ми- пермаганатна окисляемост 
6. NH4-N - амониев азот 
7. NO3-N - нитратен азот 
8. ПСОВ - пречиствателна станция за отпадни води 
9. Н м³ / ч - нормален метър кубичен/ на час 
10. Q  - количество  
11. SO2  -серен двуокис  
12. Noх - азотни окиси 
13. СО  - въглероден окис 
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Приложение: 
 

Таблица 1 
Точковите източници на отпадни води по поречието на р. Места 
 

Таблица 2 
Максималните и минималните стойности на анализираните основни 

показатели в мг/л за поречието на р. Места. 
 

Таблица 3/2/ 
Точковите източници на отпадни води по поречието на р. Струма 
 

Таблица 4 
Отклонения в някои от стойностите на показателите / БПК5, ХПК, 

амониев и нитратен азот,неразтворими вещества/ 
 

Таблица 5/3/ 
Източници на замърсяване с показателите за  вредни вещества за 

периода 1999,2000 и 2001 г. по общини 
 

Таблица 6/4/ 
Списък на депата за промишлени отпадъци  в прилежащите територии 

на НП “ Пирин “ 
 

Таблица 7/5/ 
Наличните септични ями и депа за твърди отпадъци на територията на 

НП “ Пирин “ 
 

Фиг. 1 
Усреднени стойности за показателите : разтворен кислород , 

перманганатна   окисляемостят,БПК5, амониев и нитратен азот и  динамиката  на 
измененията в замърсяването. 

 
Фиг.2 

Разредителни процеси върху степента на замърсяване.  
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Таблица №1  
Точкови източници на отпадни води по поречието на р. Места 

№ 
по 
ред 

Наименование на източника Населено 
място 

Община Място на 
заустване 

Q 
М³/дн 

Установ. отклонения на 
показатели спрямо 
категорията на 
водоприемника 

I I кат. 

Пречиствателни 
съоръжения 

Състояние на 
пречиствателното 

съоръжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  “Инкомс – телеком холдинг”-

АД-“Завод за слаботок. релета” 
с.Баня Разлог Напоит.канал 139 В-ва екстрахи-руеми  с 

етер 
ПСОВ за бит. и 
произв. води 

Задоволително  

2.  “Пирин Харт “ АД гр.Разлог Разлог Р.Разложка 6108 БПК5,ХПК,НПВ ПСОВ за бит. и 
произв. води 

Работи период без  
биолог. очистване  

3.   гр.Разлог Разлог Р.Бела река 2808  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

4.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград с.Баня Разлог Р.Конещица 178  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

5.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград с.Бачево Разлог Р.Бачевска 193  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Септична яма Не функционира 

6.  “Транс –Пирин “ООД Гр.Разлог Разлог Р.Язо 7  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Каломасло 
уловител 

Добро 

7.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград Гр.Банско Банско Р.Глазне 1884  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

8.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград с.Добринище Банско Р.Добринище 400  рО2; ХПК; НРв; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

9.  “Стражите “ ЕООД гр. Банско С.Елешница Банско Р.Места 90 НРВ Утаител Задоволително 
10.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград Гр.Г.Делчев Г.Делчев Р.Градска 4274  рО2; ХПК; НРВ; азот; 

сероводород;мазнини 
Не - 

11.  “Динамо  - АД”гр.Г.Делчев Гр.Г.Делчев Г.Делчев Напоит.канал 14 нефтопродукти Каломасл. улов Задоволително 
12.  ПХ”Пиринпласт”  АД 

гр.Благоевград-свинеферма 
С.Борово Г.Делчев Дере 24 БПК;НРВ; итрит.азот; 

сероводород;мазнини 
Утаител незадоволително 

13.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград С.Борово Г.Делчев Р.Сушица 145  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

14.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград С.Баничан Г.Делчев Р.Места 82  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП Пирин 
 

15.  “Меркез”ООДгр.Благоевград 
колбасарски цех 

С.Брезница Г.Делчев Р.Туфча 9 мазнини Мазнинозадърж 
 

Задоволително 

16.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград С.Брезница Г.Делчев Р.Туфча 208 рО2 ; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

17.  “ВиК”ЕООД гр. Благоевград С.Мосомище Г.Делчев Р.Топлика 247 рО2  ; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не - 

18.  “Бистрица”ЕООД Благоевград 
ТМСИ гр.Г.Делчев 

Гр.Г.Делчев Г.Делчев Р.Места 110 НРВ Утаител Добро 

19.  “Пападопулос София   
  Цех за мрамор 

С.Мосомище Г.Делчев дере 32 НРВ утаител добро 

 
 
 

Таблица №2  
Точковите източници на отпадни води по поречието на р. Струма 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на източника Населено 
място 

Община Място на 
заустване 

Q 
 
М³/д
н 

Установени отклонения 
на показатели спрямо 

категорията на 
водоприемника 

I I кат. 

Пречиствател-ни 
съоръжения 

Състояние на 
пречиствателното 

съоръжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. “ВиК”ЕООД гр. Благоевград Гр.Симитли Симитли Р.Струма 449 рО2 ; ХПК; НРВ; азот; 

сероводород;мазнини 
Септична яма  

2. “ВиК”ЕООД гр. Благоевград Гр.Симитли 
Кв.Ораново 

Симитли Р.Струма 233  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Септична яма  Добро 

3. Мина“Пирин“ ЕООД 
гр.Симитли 

С.Брежани Симитли Р. Брежанска 986 НРВ Утаител Задоволително 

4 “Георесурс “ ЕООД 
гр.Симитли 

Гр.Симитли Симитли Р.Струма 21 НРВ Утаител Добро 

5 ЕТ”Кико –26”гр.Симитли Гр.Симитли Симитли Р.Струма 7  НРВ Утаител Добро 
6 “Джи пи дистилърс”ООД С.Крупник Симитли Дере 5 РН,НРВ Утаител Добро 
7 “ВиК”ЕООД гр. Благоевград С.Крупник Симитли Р.Сушица 129  рО2; ХПК; НРВ; азот; 

сероводород;мазнини 
Не  

8 “Енерго ремонт-Кресна”АД Гр.Кресна Кресна  Р. Струма  277 нефтопродукти ПСОВ Нефункционира 
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9 “ВиК”ЕООД гр. Кресна Гр.Кресна Кресна Р. Струма 669 рО2; ХПК; НРВ; азот; 

сероводород;мазнини 
Не  

10 “ВиК”ЕООД гр. Кресна С.Горна 
Брезница 

Кресна Р. Струма 44  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не  

11 “ВиК”ЕООД гр. Кресна С.Сливница Кресна Р. Сливнишка 58  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не  

12 “Гръцки  мрамор”ЕООД 
гр.Сандански 

С.Долна 
Градешница 

Кресна Р.Струма 27 НРВ Утаител Добро 

13 Община Струмяни С.Струмяни Струмяни Р. Струма 827 рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не  

14 “Вик-Стримон “ ЕООД С.Микрево Струмяни Р. Струма 827  рО2; ХПК; НРВ; азот; 
сероводород;мазнини 

Не Задоволително 

15 “Бумар”АД гр.Сандански С.Струмяни Струмяни Отв.канал 13 ХПК; НРВ; Утаител  
16 “Илинденци мрамор “ЕАД 

с.Илинденци 
С.Струмяни Струмяни Р.Шашка 240 НРВ;мазнини Утаител Добро 

17 “Струма –С”ООД 
гр.Сандански 

Гр.Сандански Сандански Р.Сан.Бистрица 72 РН,хром ПСОВ Дбро 

 
 

 
18 “Санел – 99” АД Гр.Сандански Сандански Р.Сан.Бистрица 4 Нефтопродукти Произв.води Добро 
19 “Бетон “ ООД Гр.Сандански Сандански Нап.канал 10 НРВ Произв.води Добро 
20 “Увекс” ЕООД Сандански Гр.Сандански Сандански Р.Сан.Бистрица 7292  рО2; ХПК; НРВ; азот; 

сероводород;мазнини 
Не   

21 “Винпром-Дамяница”  АД Гр.Сандански Сандански Нап.канал 190 БПК,нефтопродукти, 
мазнини 

ПСОВ Неработи  

22 “Пирин -мрамор”  ЕАД 
гр.Сандански 

С.Катунци Сандански Р.Пиринска 
Бистрица 

33 НРВ Утаител Задоволително 

23 “Увекс”ЕООД Сандански С.Катунци Сандански Р.Пиринска 
Бистрица 

252  рО2; ХПК; НРв; азот; 
сероводород;мазнини 

Не  

24 “Увекс”ЕООД Сандански С.Петрово Сандански Р.Пиринска 
Бистрица 

85 рО2; ХПК; НРв; азот; 
сероводород;мазнини 

Не  

25 “Увекс”ЕООД Сандански С.Склаве Сандански Р.Склавска 305  рО2; ХПК; НРв; азот; Не  
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сероводород;мазнини 
26 ПСК”Спартак “ с.Склаве С.Склаве Сандански Р.Склавска 450 НРВ Утаител добро 
27 “Бистрица”ЕООД гр.Бл-град  Гр.Сандански Сандански Р.Струма 83 НРВ Утаител добро 
28 ЕТ”Димитър Керемидарски”  

автомимка м.”Ушите” 
Гр.Сандански Сандански Дере 6 нефтопродукти, Каломаслоулови

тел,септична ума 
добро 

29 Автомивка гр.Сандански Гр.Сандански Сандански Р.С.Бистрица 9 нефтопродукти, Каломаслоулови
тел 

добро 

 
    

 
 
 

Таблица №3  
Източници на замърсяване с показателите за  вредни вещества за периода 1999,2000 и 2001 г. по общини 
 

 
П О К А З А Т Е Л И № Наименование на фирмата,Община ,Област 

Q 
Нм³/час 

SO2 
Мг/Нм³ 

NOх 
Мг/Нм³ 

СО 
Мг/Нм³ 

Прах 
Мг/Нм³ 

Сажди 
Мг/Нм³ 

норма  - 1700 450 170 100 50 
1. “Медика “ – гр. Сандански-работи непрекъснато 19419 3391 689 18 184 30 
2. “Пиринхарт “ АД-гр.Разлог-работи на огранич.режим 75538 3360 415 172 176 72 
3. “ДРС Ахед технолоджи”АД гр. Разлог 5120 314 161 6 238 40 
4. “Пиринска мура”АД – гр.Банско 13367 398 225 3970 55 13 
5. “Орбел “ АД- гр. Гоце делчев” 15083 2118 737 19 - - 
6. Асфалтова база;асфалтосмесител”Г.Делчев” 6054 - - - 22975 

норма -150 
- 

7. Асфалтова база”Симитли “;асфалтосмесител гр.Симитли 15840 - - - 1493 
норма -150 

- 
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Таблица №4  
Списък на депата за промишлени отпадъци  в прилежащите територии на НП  Пирин 

 
 

1. Собственост “Мина Пирин “ЕАД 
общ.Симитли 
с.Полето 

“Илинденци мрамор” 
ЕАД-с.Струмяни 
Общ.Струмяни 

“Пиринхарт”  АД – гр. Разлог 
общ.Разлог 

2. Вид на хранилището шламоотвал Депо лагуни Депо м.Седрач” шламоотвал 
3. Отстояние 

- от населено място 
- от водни течения и др. 

обекти 

 
0,25км от с.Полето 
10 м.от р.Брежанска 

 
500 м. южно с.Струмяни 
500 м. южно с.Шашка 

2 км източно от 
гр.Разлог 
1км северно от 
р.Разложка 

4 км североиз.от 
гр.Разлог 
0,5км северно от 
р.Седрач 

3 км източно от 
гр.Разлог 
0,5 км източно от 
р.Разложка 

4. Обща площ/дка/ 44 дка-80% са 
рекултивирани 

15 дка 24 дка 17 дка 17 дка 

5. Видове заети територии Земеделски фонд Земеделски фонд Земедел. фонд 
Необратв.земя 

Земеделски фонд 
Необратв.земя 

Земедел. фонд 
Необратв.земя 

6. Експлоатация 
- начало 
- край 

 
1956 г. 
2015 г. 

 
1977 
няма данни 

 
1974 
няма данни 

 
1982 
няма данни 

 
1976 
няма данни 

7. Обем 
- проектен м³ 
- зает от отпадъци м³ 

 
111000 
100800 

 
280 000 
56 112 

 
36180 
9000 

 
340000 
170000 

 
107500 
60000 

8 Начин на депониране Разделно смесено Разделно Смесено Разделно 
9 Описание на отпадъците Пясък 

Глина 
Въглища 
частици 

Мраморни късове 
Мраморен шлан 
 

Излишна акт. 
утайка на 
биолог.стъпало 
на СПОВ 

Кора от дърво , 
утайки от влакна и 
хартии, отпад.от 
рецикл. на стара 
хартия 

Калциев 
карбонат,получен 
при каустизация на 
варта сцел получ на 
NaOH 
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Таблица 2 

 
рO2 БПК5 Окисляемост ХПК Амониев 

азот 
Нитрат.азот Неразтвор. 

вещества 
Желязо Манган Година 

 
тримесечие max min max min max min max min max min max Min max min max min max min 
Норма II кат <4 <15 <30 <70 <2 <0.04 <50 <1.5 <0.3 
1999         I 12,2 10,1 5,0 0,6 8,0 3,0   1,7 0,3 1,2 0,3 42 2 0,6 0,1 0,076 0,08 

              II 12,5 8,3 7,0 0,5 10 2   2 0,6 0,06 0,05 74 10 1 0,2 0,054 0,35 
             III 10,4 9 2,6 0,5 14 3   1 0,5 0,07 0,2 58 11 1,5 0,2 0,095 0,019 

              IV 10,7 8,9 5 0,8 14 4   2,6 0,2 0,06 0,3 72 2 0,3 0,1 0,073 0,016 
2000         I Н    Я    М    А             Д    А    Н    Н    И 

II 12,8 7,9 4 1 8 3   0,4 0 0,04 0,2 40 6 0,1 0,6   
III 10 7,1 4 1,2 4,6 2,4   0,4 0 1,6 0,11 42 6 0,0 0,0 0,04 0,004 
IV 14,6 9,8 6,6 1,7 4,5 2,8 0,3 0,0 0,8 0,1 1,6 0,1 42 6 0,0 0,0 0,01 0,0 

 
 
 

таблица 4 
 

рO2 БПК5 Окисляемост ХПК Амониев 
азот 

Нитрат.азот Неразтвор. 
вещества 

Желязо Манган Година 
 

тримесечие max min max min max min max min max min max Min max min max min max min 
Норма II кат <4 <15 <30 <70 <2 <0.04 <50 <1.5 <0.3 
1999         I 12,8 6,8 24,5 0,1 64 1,8 215 215 1,9 0 10,7 0,07 3725 2 50,8 0,07 1,9 0,003 

              II 11,8 4,8 8,5 0,1 10 1 25,3 11,5 2 0 41 0,1 202 2 2,9 0,03 0,42 0,011 
             III 12,9 6,4 5,9 0,2 8 1,2 40 11,3 3,13 0 0,31 0,05 147 1 1,26 0 0,168 0,004 

              IV 10,2 5,8 14,1 0,2 8 1,6 29 7,1 5 0 0,2 0,08 104 1 2,43 0,01 0,195 0,007 
2000         I Н    Я    М    А             Д    А    Н    Н    И 

II 10, 7 6,3 12,1 1 7,1 1 90 90 1,5 0 0,17 0,01 1019 3 1,07 0,04 0,13 0,017 
III 10,8 2,5 8 0 8,7 0,2 0 0 4 0 10,2 0 125 0 1,6 0 0,332 0,09 
IV 14,8 5,1 12,5 0,5 6,7 1,6 2,6 0 6,2 0 10,2 0 125 0 1,06 0 0,33 0,09 
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Таблица 7 
 

№ по 
ред 

Местност 
В 

НП “ Пирин “ 

Вид на обекта Собственик Наличие  и състояние на пречиствателно 
съоръжение 

Отпадни води                твърди отпад. 

Прилежащ 
воден 
обект 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Шилигарника Почивна станция Общински съвет 

Банско 
Не  Р.Икрище 

2. Шилигарника Хотел “Тодорка” “Пиринска 
тур.компания”пред.Г.
Георгиев Банско 

Септична 
яма,запълнена 
,спукана,изтичат 
отп.води 

Добро 
съст.,наилон.чували,автот
рансп.до гр. сметище 

Р.Икрище 

3. Шилигарника Почивна станция РУГ Благоевград Ползв.заедно с х-л 
“ Тодорка” 
септ.яма –лошо 
състояние 

Добра подръжка, 
наилон.чувал гр. сметище 

Р.Икрище 

4 Шилигарника Тоалетна Общински съвет 
гр.Банско 

Септична 
яма,незадовол. ,не 
се обсл. От 
спец.кола 

наилон.чувал гр. сметище Р.Икрище 

5 Шилигарника Ресторант-/Дървена постр./ “Пир.тур.комп.”Г.Гео
ргиев Банско 

Септична 
яма,незадовол. 

наилон.чувал гр. сметище Р.Икрище 

6 Шилигарника Бунгала,ски гардероби и 
търговски обекти – 20 бр. 

Еднолични търговци Септична яма на х-
ла и поч. Ст.на 
РУГ-незадовол. 

Добро 
съст.,наилон.чували,автот
рансп.до гр. сметище 

Р.Икрище 

7 Бъндеришка поляна Бунгала – 10 броя Общински съвет 
гр.Банско и 
“Академика “ 

Не Контеинер  Добро съст., Р.Бъндеришка 

8 “Уплето” Почивна станция,гараж,бунгала “Академика - 
СКАТ”  Банско 

Септична яма 
незадовол. 

Контеинер автотрансп.до 
гр. сметище 

Р.Бъндеришка 

9 Бъндерица Хижи – 2 броя БТС- гр. Банско Септична яма 
добро състояние 

Кошове- Кола на БТС, гр. 
сметище 

Р.Бъндеришка 

10 “Вихрен” Хижа и бунгала – 10 бр. БТС- гр. Банско Септична яма- Кошове- Кола на БТС, гр. Р.Бъндеришка 
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нефункционира 
,запълнена,лошо 
состояние,просмук
ва 

сметище “ Въковия” 

11 Демяница Хижа и бунгала – 9 бр. БТС- гр. Банско Септична яма 
незадовол. 

Кофи  автотрансп.до гр. 
сметище 

Р.Демянишка 

12 Кариерата Почивна станция и бунгала – 6 
бр. 

Ф.ма “ Бистрица “ 
ЕООД Благоевград 

Септична яма 
незадовол. 

Кофи  автотрансп.до гр. 
сметище 

Р.Демянишка 

 
 
 
 
 
 
 
13 Почивен дом Почивни станции- 2 бр. ВМРО Банско и ЗТА - 

Банско 
Зауства в градска 
канализ. 

Кофи  автотрансп.до гр. 
сметище 

Р.Глазне 

14 Карантията Почивна станция и хотел МС – София градска канализ. Кофи, Контеинер гр. 
сметище 

Р.Глазне 

15 Борова  ливада Почивна станция ВиК - Банско градска канализ. Контеинери- добро Р.Глазне 
16 Мъртва поляна Хотел “ Изворите” Екотур –София градска канализ. Контеинери   Р.Глазне 
17 Мъртва поляна Почивна станция ДЗИ Разлог градска канализ. Контеинери   Р.Глазне 
18 Мъртва поляна Чаина Балкантурист Банско градска канализ. Контеинери   Р.Глазне 
19 Рибарника Почивна станция ГС Банско и РУГ 

Благоевград 
Не Кошове Р.Глазне 

20.  Яворов Хижа и бунгала – 7 бр. БТС,ПКС,ПТТ,НЕК,С
трои-раион Разлог 

Септична яма 
незадовол. 

Кофи    
 гр. сметище 

Водозборна площ на 
р.Бяла 

21.  Безбог Хижа “Родина –Турист 97 
АД” –София 

Септична яма не се 
обсл. От спец кола 

Чували,лифта,депо на 
с.Добринище 

Р.Безбожка 

22.  Синаница Заслон БТС Кресна Тоалетна- 
незадовол. 

Открита яма незадовол. Р.Синанишка 

23.  Каменица Хижа БТС - Сандански Септична яма 
незадовол. 

Бункер,извозва се да 
гр.депо 

Р.Козя приток на 
р.Санд.бистрица  

24.  Мозгьовица Почивна станция “Язовири и каскади “ Септична яма Чувал,контеинерите на “ Р.Мозговица приток 
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Сандански незадовол. Попина лъка” на р.Банска Бистрица 
25.  Спано поле Бунгала – 10 бр. БТС Сандански Септична яма- не 

добро с-ние 
Запръстяване Р.Спано поле и р. 

Санд. Бистрица 
26.  Тевно езеро Заслон БТС Банско Не Запръстяване Р.Мозговица 
27.  Трите реки Хижа “ Пирин “ и Хотел-

ресторант 
БТС Мелник 
И РПК – с.Катунци 

Септична яма 
добро 

Бункер добро Р.Средна към р. Пир. 
Бистрица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на План за управление на НП 
Пирин 
 

 
 
 
 
 
 
 

САНИТАРНО – ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ 
 
 
 

1.Обобщени оценки за състоянието и необходимостта от 
мерки по: 

1.1. Пречистване на отпадъчните води. 
Списъка на обектите за обслужване на посетителите е представен в табл. № 1 . 
В графа № 4 и № 5 е отбелязано вида и състоянието  на съоръжението за 

пречистване на отпадните води. 
Необходими са следните мерки, които да доведат до ефективно решение на 

екологичния проблем. 
  Местност  “ Шилигарника “  
 
Септичните ями, като съоръжения за поемане на отпадъчни води, са в крайно 

незадоволително състояние.  Тъй  като не се обслужват от специализирана кола, не се 
ревизират и поддържат , по скоро са източници за замърсяване на прилежащите водни 
обекти , от колкото съоръжения за пречистване. 
 Замърсяването на речните води с органични вещества от битово –фекален 
произход е косвен признак и за  наличието на бактериално замърсяване, в следствие,  
на което се застрашава човешкото здраве. 
 Преди да разгледаме  вариантите за  решаване на този екологичен проблем, 
трябва да отбележим, че започва строителството на седалков лифт  “ Шилигарника – 
Платото  “  и писта  “  Платото - Шилигарника “  .  Съоръженията  са разположени в 
източната част на ски – зоната с капацитет  900 д / час. 
 Освен това: детска писта   “ Шилигарника  - Стара писта “  ;  лифт     “ 
Бъндеришка поляна   -  Тодорка “  и писта  “ Бъндеришка поляна – Тодорка “. 
  Варианти за пречистване на отпадъчните води  
  
 Проблемът може да се реши на етапи:  
  Първи етап   -  използване на химични тоалетни  - това е частично 
решение за пречистване на част от отпадните течности. Остава проблема с отпадните  
води  от бани и  кухни на обектите.  
 Като постоянно решение химичните тоалетни могат да останат на горните 
станции на ски – лифтовете. 
  Втори етап      
   а/ изграздане на локално биологично пречиствателно 
съоръжение  / ЛПСОВ /  за третиране на всички отпадни води, които се формират в  
достатъчна близост. 
 Особеностите на това решение са следните: 
  Отпадни - количеството и качеството на постъпващите за пречистване 
отпадни води на вход на ЛПСОВ  ще са със силно променливи характеристики поради 
сезонността на ползване на обектите. Това представлява допълнителна трудност при 
поддържане на биомасата в активно състояние и поставя под въпрос достигане на 
необходимите показатели на пречистените отпадни води до водоприемник  I категория. 
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  - достигане на показателите на изход от  ПСОВ, позволяващи заустване 
в приемник  I категория, не е практически невъзможно, но фактически ще доведе до 
значително увеличаване на експлоатационните разходи; 
   б/  изграждане на градска ПСОВ за гр. Банско. 
 От почивна  станция  “ Изворите  “  до канализационнта мрежа на гр. Банско е 
изграден  довеждащ  колектор. 
 Терена позволява изграждането на колектор   от местността                   “ 
Шилигарника “  до почивна станция “ Изворите “ . 
 Варианта за заустване на отпадните води от местността “ Шилигарника “  в 
градска  ПСОВ е трайно и сигурно решение на проблема с пречистването на водите.  
 При това ще се окаже и най – икономически ефективен. 
 
  Местности – “ Бъндеришка поляна “  и  “ Уплето “ 

Най – удачния  вариянт и за двата обекта са септични ями – обслужвани от 
специализирана кола. 

 
  Местностите  - хижа  “ Вихрен “  и хижа “ Бъндерица “ 

 - като първи етап за хижа  “ Вихрен “ се предлага  Локално биологично 
съоръжение, а за хижа   “ Бъндерица “ – септична яма. 
 -  на  втори етап след започване стройтелството  на градска ПСОВ – град Банско 
– изграждане на колектор до местността  “  Шилигарника “ и включване в градска 
канализационна мрежа. 
 
  Местност  “  Демяница “   :   -  ЛПСОВ 
 
  Местност  “ Кариерата “ :  -  колектор до почивен дом на ВМРО и 
заустване в градска каналнализационна  мрежа. 
 
  Местност “ Рибарника “       -   колектор към градска канализационна  
мрежа. 
 
  Местности хижа  “ Яворов “   и хижа “ Безбог “  

- ЛПСОВ 
 

Местности  “ Синаница “ ,  “ Мозгьовица “ ; 
“ Тевно езеро ‘ и  “ Спано поле     - най – удачния вариант са химични   

тоалетни . 
 
Местности  -  “ Трите реки “  и хижа  “ Каменица “  

-  септични ями с обслужване от специална кола. 
 
1. 2. Третиране на отпадъците 

В таблица № 2 е представен начина на третиране на отпадъците  
за всеки посетителски обект. 
      С изключение на заслоните, въпроса с третирането на отпадъците, преди 
всичко битови, е добре решен  и не създава екологичен проблем. 
      За недостъпните за автомобилен танспорт заслони  -  “ Тевното езеро “  и  “ 
Синаница “   и местността   “ Спано поле  “ ,  решението е да се използват коне за 
сваляне  на чувалите с твърди отпадъци. 
      Градските депа за твърди отпадъци  са на територии  прилежащи на 
Национален парк  “ Пирин  “ .  Това налага непрекъснат контрол за състоянието им, 
съгласно изискванията на Наредба  № 13 / 06.11. 1998 год. 
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  1.3. Санитарно хигенни условия  в обектите за посетители.  
      Създаването на добри санитарно – хигенни условия в обектите за посетители 
, повишаване нивото  на обслужване са важни предподтавки за развитието на туризма  -  
една от дългосрочните цели, свързани с предназначението на Националния парк. 
       Почивните станции  и хотелите посочени  в  таблица 1, са с много добри 
санитарно – хигиенни условия.  
       За съжаление обаче, условията в хижите и заслоните   “  меко  “ казано са 
отблъскващи.  

      Необходима е подмяна на легловия фонд и оборудването в санитарните 
помещения. 
       Задължително е поддържането на добра хигиена и чистота в спалните 
помещения и санитарните възли. 
 
 
  1. 4. Вододайни зони    
 
      На територията на Национален парк  “ Пирин  “ , вододайните зони са с обща 
площ  5 850,6 ха, от тях  - 4 781,2 ха са със залесена площ , и 1 069,4 ха – незалесена.  
      В  таблица  3  са представени  вододайните зони за общините с прилежащите 
територии, отредени от Национален  парк  “   Пирин “  със съответната заповед. 
       За община Банско липсват по ПУП.  За Национален парк  “ Пирин “ данни за 
отредени със Заповед вододайни зони. 
      Само за землището на гр. Банско  на този етап, има водостопански 
съоръжения с устроени санитарни зони на площ от 28,5 дка.  
 В останалата част съоръженията във вододайните зони не са устроени с 
изискващите се санитарно – охранителни зони, или ако има такива, се поддържат в 
лошо състояние.  Това е  в  разрез с инструкцията за санитарно  - охранителните  зони.   
 
 

2. Определяне на главни и второстепенни цели, 
ограничения и заплахи, съгласно поставените в част 2 на 
Заданието  изисквания. 

 
През следващите 10 години управленческите решения  и конкретни 

дейности на парковата администрация трябва да се насочат и  към направления като : 
- създаване на условия за устойчиво ползване  на водите,  като  биологичен 

ресурс. 
- опазване от замърсяване 
- развитие на туризма, 

както и да елиминират  ограниченията и заплахите, възпиращи постигането на тези 
цели. 
 2.1. Тенденции от антропогенен характер, възпиращи постигането на 
горепосочените цели. 
  2.1.1. Лошото поддържане на съоръженията за пречистване на 
отпадните води в обектите за посетители и допускане замърсяване на прилежащите 
водни обекти. 
  2.1.2. Бездействието по отношение замяна  на амортизираните 
съоръжения за пречистване на отпадните води с по – ефективни такива в  обектите за 
посетители  и изграждането на градски ПСОВ  в прилежащите територии. 
  2.1.3. Немърливо отношение към  проблема със събирането и 
извозването твърдите отпадъци от обектите за посетители и контрола за състоянието и 
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експлоатацията на градските депа в прилежащите на  Национален парк  “ Пирин “  
територии. 
  2.1.4. Бездействие по отношение подмяна на легловия фонд  и 
поддържане  на лоши  санитарно – хигиенни усливия в хижите и заслоните. 
   2.1.5. Не съблюдаване инструкцията за санитарно – охранителните зони  
във вододайните зони. 
 
 
 2.2. Ограничения и тенденции извън парка 
  Административно – финансовия фактор влияе негативно върху 
проектирането, и въвеждането в експлоатация на градски ПСОВ в прилежащите на 
Национален парк  “ Пирин  “ територии. 
  
 2.3. Реализиране потенциалните възможности на парка по 
отношение на екологичното образувание.  
  Разястителната работа за повишаване на екокултурата на населението и 
посетителите на  Национален парк  “ Пирин  “ , парковата администрация води в 
следните насоки:  
  2.3.1. Образователни програми с учениците / участие в кръжоци, 
изнасяне на лекции, беседи /. 

2.3.2.  Издаване на листовки и дипляни  
2.3.3.  Използване на информационните тъбла за представяне  

на подходяща информация по отношение на екологията. 
 

3. Определяне на приоритети, програми, проекти и оперативни 
задачи, съгласно поставените в част 4 на Заданието изисквания. 
 
 3.1. Приоритетни задачи за следващите 10 години, касаещи състоянието на 
основните елементи на околната среда. 
   3.1.1. Да се подготвят планове за собствен мониторинг, съгласуван с 
Дирекцията на  Национален парк   “ Пирин “    и утвърден от МОСВ на всички обекти 
за посетители.  
  3.1.2.  За  по – масово посещаваните обекти като ски – писти, ски – 
лифтове и ски – центрове, да се изготвят дългосрочни планове за собствен мониторинг. 
  3.1.3.  Плановете за собствен мониторинг за по – малко посещаваните 
обекти да се актуализират и допълват на всеки три / 3 / години, а за масово 
посещаваните – всяка година. 

3.2. Програми 
 

        3.2.1. Да се изготви програма за контрол върху състоянието, качествата и 
изменението на основните компоненти на околната среда т. е. на мониторинга.   
  3.2.2. Да се изготвят дългосрочни образувателни програми за 
повишаване на екокултурата на населението и посетителите на Национален парк   “ 
Пирин  “  . 
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  таблица 1 
№ 
по 
ред 

Местност в НП  " Пирин " Вид на обекта                     собственик Пречиствателно съоръжение Прилежащ воден 
обект 

   Вид Състояние  
1 2 3 4 5 6 
1. Шилигарника Почивна станция                                                ОС - 

Банско 
септ. яма добро състояние, 

обслужва се 
р. Икрище 

2. Шилигарника Хотел " Тодорка " септ. яма запълнена, спукана, 
изтичат отпадни води 

р. Икрище 

3. Шилигарника Почивна станция                                                РУГ  
Благоевград 

септ. яма Ползват същата на 
хотел  " Тодорка " 

р. Икрище 

4. Шилигарника тоалетна септ. яма незадоволителна, не се 
обслужва от 
специализирана кола 

р. Икрище 

5. Шилигарника Ресторант        / дървена постройка / септ. яма Ползват същата на 
хотел " Тодорка " 

р. Икрище 

6. Шилигарника Бунгала, ски гардероби и търговси обекти 20 бр. септ. яма Ползват същата на 
хотел " Тодорка " 

р. Икрище 

7. Бъндеришка поляна Бунгала 10 бр. септ. яма добро състояние р. Бъндерица 
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8. " Уплето " Почивна станция, гараж, бунгала на                  "  
Академика  - СКАТ  " - Банско 

септ. яма добро състояние, 
обслужва се от 
специална кола 

р. Бъндерица 

9. Бъндерица Хижа - 2 броя                                                         БТС - 
Банско 

септ. яма добро съст., не се обсл. 
от спец.кола 

р. Бъндерица 

   
1 2 3 4 5 6 

10. Вихрен хижа и бунгала - 10 бр.      БТС  -  Банско септ. яма не изпълнява 
предназначението си , 
запълнена " просмуква " 
, не се обслужва от 
специализирана кола 

р. Бъндерица 

11. Демяница хижа и бунгала - 9бр.  БТС - Банско септ. яма незадоволително, не се 
обслужва от 
специализирана кола 

р. Демяница 

12. Кариерата Почивна станция и бунгала  - 6бр.            Фирма  " 
Бистрица " ЕООД             Благоевград 

септ. яма незадоволително, не се 
обслужва от 
специализирана кола 

р. Демяница 

13. Почивен дом Почивна станция - 2 бр.                                        ВМРО - 
Банско и ЗТА - Банско 

колектор към градска 
канализация 

добро решение, но няма 
градска ПСОВ 

р. Глазне 

14. Карантията Почивна станция и хотел                            МС - София колектор - градска 
канализация 

също като т. 13 р. Глазне 

15. Боровата ливада Почивна станция                                                  ВИК - 
Банско 

колектор - градска 
канализация 

също като т. 13 р. Глазне 

16. Мъртва поляна Хотел  " Изворите "   - ЕКОТУР             София колектпр - градска 
канализация 

също като т. 13 р. Глазне 

17. Мъртва поляна Почивна  станция  - ДЗИ  - Разлог колектор - градска 
канализация 

също като т. 13 р. Глазне 

18. Мъртва поляна Чайна  -  Балкантур                                    Банско колектор - градска 
канализация 

също като т. 13 р. Глазне 

1 2 3 4 5 6 
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19. Рибарника Почивна станция -  ГС - Банско и               РУГ - 
Благоевград 

тоалетна незадоволително р. Глазне 

20. Яворов Хижа  и бунгала - 7 бр.                                  БТС, ПКС, 
НЕК -Разлог 

септ. яма незадоволително, не се 
обслужва от 
специализирана кола 

Водосборна площ на р. 
Бяла 

21. Безбог Хижа и бунгала                                                   " Родина  
- тур "  -  София 

септ. яма незадоволително, не се 
обслужва от 
специализирана кола 

р. Безбожка 

22. Синаница заслон - БТС - Кресна тоалетна незадоволително р. Синанишка 
23. Каменница Хижа - БТС - Сандански септ. яма незадоволително р. Козя - приток на р. 

Санданска Бистрица 
24. Мозговица Почивна станция                                                    " 

Язовири и к - ди " - Сандански 
септ. яма незадоволително р. Мозговица приток на 

р. Банска Бистрица 

25. Спано поле Бунгала - 10бр.                                               БТС - 
Сандански 

септ. яма лошо състояние р. Спано поле приток на 
р. Санданска Бистрица 

26. Тевно езеро Заслон - БТС - Банско тоалетна незадоволително р. Мозговица 

27. Трите реки Хижа " Пирин "  и Хотел - ресторант                 БТС - 
Мелник и РПК - с. Катунци 

септ. яма добро състояние, 
обслужва се от 
специализирана кола 

р. Средна приток на р. 
Пиринска Бистрица 

 
 

  таблица 2 
   

№ 
по 
ред 

Местност в НП " Пирин " Вид на обекта Третиране  на отпадъците  

   начин на 
третиране 

състояние  
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1 2 3 4 5  
1. Шилигарника Почивна станция - Банско найлонови чували Добро състояние. Извозват се на градско депо. 

2. Шилигарника Хотел " Тодорка " събират се в найлонови 
чували 

Добро. С автотранспорт се извозват на  градското 
депо  

3. Шилигарника Почивна станция  - Благоевград събират се в найлонови 
чували 

Добро. С автотранспорт се извозват на  градското 
депо  

4. Шилигарника тоалетни найлонови чували Извозване на градското депо. Добро 

5. Шилигарника Ресторант / дървена пейка / ски гардероби; търговски 
обекти 

найлонови чували Извозване на градското депо. Добро 

6. Бъндеришка поляна Бунгало  - 10 бр. контейнери Градско депо   -  добро състояние 

7. Уплето Почивна станция; бунгала контейнери Градско депо   -  добро състояние 

8. Бъндерица Хижи - 2 бр. кофи Специализирана кола на градското депо 

9. Вихрен Хижа и бунгала кофи - специални С кола на БТС на градското депо               " 
Въковия " 

10. Демяница Хижа и бунгала кофи - специални С автотранспорт до градското депо 
11. Кариерата Почивна станция и бунгала   кофи - специални С автотранспорт до градското депо 
12. Почивен дом Почивна станция - 2 бр.  кофи Автотранспорт до градското депо 

13. Кариерата Почивна станция  и хотел кофи и контейнери Специална кола до градското депо 

14. Борова ливада Почивна станция контейнери добро състояние  

15. Мъртва поляна Хотел  " Изворите " контейнери добро състояние  

16. Мъртва поляна Почивна станция - ДЗИ контейнери добро състояние  

17. Мъртва поляна Чайна контейнери добро състояние  

18. Рибарника Почивна станция кофи градско депо  

19. Яворов Хижа и бунгала кофи градско депо - Разлог " Седърч " 

20. Безбог Хижа и бунгала чували С лифта се свалят и  депонират  на сметището в с. 
Добринище 
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21. Синаница Заслон открита яма незадоволително  

22. Мозгьовица Почивна станция чували Свалят се до контейнерите на  " Попина лъка " и 
се извозват на депото в  Сандански 

23. Каменица Хижа  бункер Извозват се на градското депо   -  Сандански 

24. Спано поле Бунгала няма съд за събиране Третират се чрез  запръстяване 

25. Тевно езеро Заслон  запръстяват се   

26. Трите реки Хижа и Хотел - ресторант бункер Добро състояние  

 
  таблица 3 
   

№ 
по 
ред 

Община       Заповед    за  определяне             / 
отреждане / 

Вододайна зона   

   Обща площ в ха в това число - в ха  
    залесена незалесена 
1 Симитли № 281 / 05.10.1990 г. на                 Обл. 

НС - София 
150,7 140,8 9,9 

2 Разлог № 281 / 05.10.1990 г. на                 Обл. 
НС - София 

269,4 264,8 4,6 

3 Гоце Делчев № 66 / 22.02.1993 г. на          Комитета по 
горите 

993,9 406,3 587,3 

4 Сандански 02 - 14 4 / 01.03.1986 г.   на КТС 1 323,20 1 268,80 54,4 

5 Кресна № 276 / 17.06.1991 г. на Общ. НС  - гр. 
Кресна  и РДГ - гр. Благоевград 

317,4 317,4 не 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Характеристика и оценка на биосферен резерват   “Баюви дупки - 

Джинджирица” 
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1. Законова и нормативна основа 
 
С Постановление № 1388 от 29 януари 1934 г. на Министерството на земеделието и 
държавните имоти “Баюви дупки” е обявен за резерват. През 1977 г. резерватът 
“Баюви дупки” е включен в списъка на биосферните резервати към Програмата на 
ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. 
Със Заповед № 301 от 4 февруари 1976 г. и Заповед № 976 от 26 декември 1979 на 
Комитете по опазване на природната среда при Министерски съвет се разширяват 
териториите на резерватите “Баюви дупки” и “Малка Джинджирица” като се 
обединяват в единен резерват “Баюви дупки - Джинджирица” с обща площ 2873,0 
ха.  
 
2. Международни документи, изисквания и постановки свързани с обявяване, 
устройство и управление на биосферни резервати . 
Посочената международна теоритична постановка е отправна точка при 
определянето на основните цели и мерки залегнали в настоящия План за 
Управление.   
 
2.1. Биорегионално планиране и управление - “Глобална стратегия за 

биологично разнообразие”, Институт по Световните Ресурси, 1992 (“Global 
Biodiversity Strategy”, World Resource Institute, 1992) 

 
• Устойчиво развитие - определение и изисквания 

Устойчиво развитие се дефинира основно като “развитие, което задоволява 
потребностите на сегашното поколение без да излагат на риск 
възможностите на бъдещите поколения да задоволяват техните собствени 
потребности”. 
Международният Институт за Устойчиво Развитие (IISD), 1995 посочва, че 
устойчивото развитие се явява като център на три основни необходими условия, 
между които, ако липсва баланс, то не може да бъде постигнато. Тези три условия 
както е посочено на диаграмата са:  

 
• Подобряване на благосъстоянието на хората; 
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• Икономическа ефективност; 
• Интегриране на опазване на околната среда с икономическото развитие. 
 
“Глобалната стратегия за биологично разнообразие” подчертава два основни 
компонента свързани с устойчивото развитие: 
- концепция на потребностите  
- способности на околната среда да задоволява сегашните и бъдещи потребности. 
Устойчиво развитие не може да се постигне само чрез опазване на природната среда. 
Стратегиите трябва да целят обединяването на културни, икономически и 
политически обстоятелства на местно и регионално ниво и да са насочени към 
повишаване благосъстоянието на населението паралелно с опазване на околната 
среда. 
 

• Определение за биорегион 
Биорегион е “географско пространство, което съдържа една или няколко 
екосистеми, характеризиращи се с форма на релефа, растителна покривка, 
човешка култура и история, определено на социална, управленческа и научна 
основа”, К. Милер, “Балансиране на мащабите: Инструкция за подобряване на 
биологичното разнообразие чрез биорегионално управление”, 1996 (Balancing the 
scales: Guidelines for Increasing Biodiversity’s Chances through Bioregional Managment, 
1996)  
Международният Съюз за Опазване на Природата (IUCN) определя Биорегион като 
“територия, размерите  на която не са определени от политически, а от 
географски граници на населени места и екосистеми”.  
Биорегионът трябва да бъде достатъчно голям, за да поддържа съжителството на 
регионалните биологични съобщества и екосистеми с цел да осигури запазването на 
съобществата от най-важните видове. Въпреки това биорегионът трябва да бъде и 
достатъчно малък, за да бъде считан за “дом” от местното население. 
Биорегионът не съвпада задължително с административните граници и може да бъде 
разширен извън тях, което е от голямо значение за функционирането му.  
 

• Определение и  основни цели на биорегионално планиране и управление 
Биорегионалното планиране е “организиран процес, който дава възможност на 
хората да работят заедно, да мислят внимателно за възможностите и 
проблемите на техния регион, да начертават цели и задачи, да определят 
дейности, да осъществяват проекти, да предприемат действия одобрени от 
местното население, да изследват напредъка и прецизират техните подходи” 
(Милер, 1996). 
От гледна точка на подпомагането на устойчивото развитие и опазването на 
биологичното разнообразие, много важно е да разглеждаме регионалното планиране 
и управление в контекста на интегрирана връзка между екологичните процеси и 
потребностите и възприятията на местното население. Тази интегрирана връзка е 
определена като биорегионално управление, “Глобална стратегия за биологично 
разнообразие”, 1996. 
Защита на биологичното разнообразие, икономическо развитие, социално 
развитие и повишаване на възможностите на населението са основните 
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предпоставки за устойчиво развитие, които трябва да залегнат в основата на 
биорегионалното планиране и управление. 
 
Биорегионалното планиране се разглежда в контекста на четири нива - 
международно, национално, регионално и местно ниво. Резултатно планиране на 
тези нива изисква съвременни форми на институционална взаимопомощ и социално 
подпомагане съобразно  следните изисквания: 
• Разглеждане на всеки регион като интегрирана система между земя, въздух, вода, 

живи организми и човешка дейност; 
• Отчитане на факта, че всяка система е повлияна от по-големи или по-малки  

екологични, икономически, социални или политически системи; 
• Приемане на хората за централен елемент на системата и оценяване на  

социалните, икономическите, техническите и политическите фактори, които ще 
повлияят на начина на използване на природните ресурси; 

• Свързване на икономическата политика с капацитета на околната среда; 
• Поощряване на технологии, които ще помогнат на хората да използват ресурсите 

по-ефективно; 
 
2.2. Биосферен резерват - модел са приложение на принципите за 
 биорегионално планиране - “Човек и биосфера” - програма на ЮНЕСКО,  1971 
(“Man and Biosphere” programme, UNESCO, 1971) 
 
Първият Международен Конгрес за Биосферни Резервати е проведен през 1983 
година в Минск, Белорусия. Като резултат от неговите решения през 1984 година е 
приет от ЮНЕСКО “План на действие за биосферните резервати”. 
През 1991 г. Управителният съвет на ЮНЕСКО решава да основе Комитет за 
Биосферните Резервати с цел да преразгледа ефективността на “Планът за действие” 
от 1984 година, да анализира неговото приложение и да развие стратегия за 
биосферните резервати през 21 век. 
Международната Конференция за биосферни резервати, проведена в Севиля, 
Испания през март 1995 г. начертава Севилската стратегия, която съдържа 
задълбочено обобщение на програмата “Човек и биосфера”, нейните главни задачи 
и начини на приложение. Севилската стратегия е описана в т. 2.3. 
Програмата “Човек и биосфера” и развитата в нея Концепция за Биосферните 
резервати  представя международно признатия пространствен модел за приложение 
на принципите на биорегионалното планиране и подпомагането на устойчиво 
развитие. 
  

• Определение за биосферен резерват 
Биосферните резервати са определени като “територии от земни и 
крайбрежни/морски екосистеми или комбинация от тях, които са 
международно признати в рамките на Програмата “Човек и биосфера” на 
ЮНЕСКО”. 
В международен мащаб 355 биосферни резервати са признати и формират част от 
Световната Мрежа от биосферни резервати функциониращи в момента. Те са 
обявени от националните правителства. Всеки резерват трябва да покрие 
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специфични критерии и отговаря на специфични условия преди да бъде приет в 
Световната Мрежа. 
 
 
Всеки биосферен резерват е предназначен да изпълнява три основни функции: 
 

 
 
 
- Консервация (опазване на генетични ресурси, видове, екосистеми и   
  ландшафти); 
- Развитие (подпомагане на икономическо и човешко устойчиво развитие); 
- Логистична подкрепа (демонстративни проекти, екологично обучение,   
   изследване и наблюдение на местни, национални и глобални проблеми на    
   опазване на околната среда и устойчиво развитие). 

 
 
• Структура на Биосферен резерват - зониране и функции на зоните 

Концепцията за биосферните резервати е базирана на структурата на 
взаимосвързаните зони покриващи цялата територия, планирана за резерват.  
За всяка зона са характерни съответен защитен статут и земеползване. 
 
 
 
 
 
 
 
Моделът на биосферен резерват съдържа следните три елемента: 
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- Ядро 
Ядрото е установена със закон защитена територия обявена с цел опазване на  
биологичното разнообразие, мониторинг на екосистеми и ограничено и  
контролирано ползване, като екотуризъм, научни изследвания и екологично 
обучение. 
- Буферна зона 
Буферната зона обикновено заобикаля или граничи с ядрото. Тя предпазва ядрото от 
човешки намеса и се използва за контролирани дейности, като екологично обучение, 
екотуризъм, ограничено развитие на туризъм, селскостопански и горско стопански 
дейности. 
- Преходна зона 
Преходната зона включва всички останали дейности и земеползвания на територията 
на резервата, като селскостопански земи, населени места, индустриални райони и 
др.. В тази зона местното население, управление, научен сектор, неправителствени 
организации и заинтересовани групи работят заедно за управление и използване на 
ресурсите по устойчив начин.  
 
2.3. Биосферни резервати - виждането за 21 век - “Севилската  
стратегия”,1995, (“The Seville Strategy”, 1995) 
Севилската Конференция начертава следните основни насоки, които са базата на 
новата Севилска стратегия: 
 
- Засилване на приноса на биосферните резервати за прилагането на практика на 

международните конвенции свързани с опазването на природата и устойчивото 
развитие и най-вече на Конвенцията за биологичното разнообразие. 

- Устройство на биосферни резервати, които включват голямо разнообразие от 
природни, биологични, икономически, исторически и  културни дадености. 

- Приобщаване и свързване  на системата от регионални и локални резервати към 
Световната мрежа от биосферни резервати. 

- Разширяване на възможностите за проучване, наблюдение и  обучение с оглед 
изискването за сериозна научна база при опазването на природата и 
рационалното използване на природни ресурси. 
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- Осигуряване на условието  всички зони на биосферния резерват да подпомагат 
правилно опазването на природата и устойчивото развитие на научна основа. 
Това се отнася специално за страните, в чиито биосферни резервати е 
констатирана липса на човешки и финансови възможности. 

- Разширяване на преходната зона с цел да обхване обширни територии, 
подходящи за защита на екосистеми с оглед да се демонстрират подходи за 
постигане на устойчиво развитие в регионален мащаб.  

- Отразяване по-пълно на човешкия аспект на биосферните резервати. Постигане 
на връзки между културно-историческото наследство и биологичното 
разнообразие. 

- Управлението на биосферния резерват трябва да бъде пряко свързано с местното 
население и общественост, с всички заинтересовани страни, което ще осигури 
правилното отношение в политически, икономически и социален аспект.  

- Биосферните резервати се оценяват като инвестиция в бъдещето. Те трябва да 
бъдат използвани да потвърдят схващането за връзка на човека с природата чрез 
приобщаване на обществеността, информация, екологично обучение, базирано на 
дългосрочни перспективи. Биосферните резервати трябва да опазват и създават 
природни и културни ценности чрез научно обосновано, културно- творческо и 
функционално устойчиво управление.  

 
Основните цели и задачи на Стратегията са обобщени както следва: 
 
• Цел 1: Използуване на биосферните резервати за опазване на природно и 

културно разнообразие. 
Задача 1.1: Подобряване и разширяване на Световната мрежа от биосферни 
резервати. 
Задача 1.2:  Интегриране на биосферните резервати с планирането на опазване на 
природната среда. 

• Цел 2:   Използване на биосферните резервати като модел за териториално 
планиране  и подход към постигане на устойчиво развитие. 
Задача 2.1:   Осигуряване на подкрепата и участието на местното население. 
Задача  2.2:  Осигуряване на добра хармония и взаимовръзка между зоните на 
резервата. 
Задача 2.3: Интегриране на биосферните резервати с регионалното планиране. 

• Цел 3:   Използване на биосферните резервати за проучване, наблюдение и 
обучение. 
Задача   3.1:   Подобряване на знанията за връзката на хора и биосфера. 
Задача   3.2:   Подобряване на възможностите за мониторинг. 
Задача 3.3: Подобряване на обучението, повишаване на участието и 
отговорността на обществеността. 
Задача  3.4:    Повишаване на квалификацията на специалисти в управлението на 
биосферни резервати. 

 
• Цел 4:   Прилагане на концепцията за биосферни резервати. 

Задача  4.1:   Интегриране на функциите на биосферните резервати. 
Задача 4.2:    Разширяване на Световната мрежа от биосферни резервати. 
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2.4. Критерии за обявяване на биосферен резерват -  “Правна рамка на  
световната мрежа на биосферни резервати”, 1995 (“Statutory Framework of the 
World Network of Biosphere rezerves”, 1995) 
 
Действащата в момента “Правна рамка на световната мрежа на биосферни 
резервати”, 1995 е формулирана със задачата да засили ефективността на отделните 
биосферни резервати и засили общото разбиране, връзка и взаимопомощ на 
регионално и международно ниво. 
“Правната рамка на световната мрежа на биосферни резервати” в своите различни 
части изяснява още веднъж съдържанието и функциите  на резерватите, критериите 
за обявяване, процедурата на обявяване и начините на устройство и управление. 
 
Основните критерии за обявяване на биосферен резерват включват следното: 
• Да съдържа мозайка от екосистеми представители на важни био-географски 

региони, включвайки градация на човешката намеса; 
• Да има важно значение за опазването на биологичното разнообразие; 
• Да създава възможности за изучаване и демонстриране на подходи за постигане 

на устойчиво развитие на регионално ниво; 
• Да има подходящи размери, за да осигурява действието на трите основни 

функции на биосферните резервати; 
• Да поддържа тези функции чрез подходящо зониране: 
- Законно обявена територия на ядрото или територии изискващи защита, според 

целите на биосферните резервати и достатъчно големи по площ, за да отговарят 
на тези цели. 

- Ясно определена буферна зона, заобикаляща или прилежаща на ядрото, където 
могат да се извършват само дейности съобразени със защитните цели. 

- Преходна зона, в която е препоръчително устойчиво управление на използването 
на ресурсите и икономическото развитие. 

• Да има изградена организационна структура за привличане и участие на местната 
общественост и заинересованите среди в устройството и управлението на 
биосферните резервати. 

• В допълнение да бъдат обезпечени: 
- Механизми за управление на човешкото участие и дейности в буферната зона, 

административни единици или институции отговорни за управлението на тези 
дейности; 

- План за управление за цялата територия на биосферния резерват; 
- Развита концепция или механизъм за прилагане на този план; 
- Програми за проучване, наблюдение и обучение. 
 
 
 
ЧАСТ 1:   
ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА БР “БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА”  
 
 
1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 
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1.0.1. Местоположение 
 
БР “Баюви дупки - Джинджирица” се намира в северозападния дял на Северен 
Пирин непосредствено над седловината Предела в границите на Национален Парк 
“Пирин”. Обхваща територии с надморска височина от 1490 м до 2884 м (връх 
Бански Суходол). Главното било е очертано от тесния скален ръб “Кончето” и от 
върховете Баюва дупка (2820м) и Каменитица (2726м). Други интересни високи 
върхове са Дунино куче (2469м), Даутов връх (2597м), Плешки връх (2546м) и връх 
Пирин (2593м). 
 
1.0.2. Граници на БР “Баюви дупки-Джинджирица” съгласно Заповед  
№ 976/26.12.1979 г.:  
“южната граница следва главното било от връх Пирин до Даутов връх, границата между пасището и 
клековата зона до Даутово езеро, включено в резервата, продължава по десния приточен ръкав на дол 
Конарника до едноименното пасище по границата на пасището с гората до Бяла река и по нея до 
билото, излизащо на връх Разложки Суходол; следва билото до скалите, ограждащи пасището Окаден 
от запад, пресича клековата гора до Разложки Суходол и в южна посока продължава по подножието 
на скалния масив Стълбиците; излиза на главното било и в югоизточна посока достига до връх Бански 
Суходол; източната част започва от връх Бански Суходол и върви по билото, разделящо едноименния 
циркус от циркуса Баюви дупки, продължава през Котечки чал и м. Дунино куче до северния 
граничен знак на отдел 118; северна граница следва черния път представляващ граница на НП 
“Пирин” до Разложки Суходол, продължава по него в южна посока, а след това по билото достига м. 
Долните поляни, продължава в източна посока през муровите гори, горния край по поляната над х. 
Яворов до м. Долен междински преслап, продължава в северна посока по билото, спускащо се в Бяла 
река, завива в западна посока по границите на подотдели 75-а; 73-е,ж; 72-г; 71-г и 70-а до Плашки 
поляни, продължава по него в югозападна посока до границата на бялмуровите и смесени гори и по 
нея в западна посока завършва при р. Валевица; западната граница следва р. Валевица в южна посока 
до клековата зона и по страничното било се изкачва до връх Пирин.” 
 
1.1. ПЛОЩ НА БИОСФЕРНИЯ РЕЗЕРВАТ  
 
Площта на БР  “Баюви дупки-Джинджирица” съгласно Паркоустройствения проект 
на “Агролеспроект” от 1993 г. е определена със Заповед № 976/26.12.1979 г. на  
МОСВ  и включва отдели и подотдели: 41-48; 58-63; 69 е, ж, з, и, к; 70; 71 г, д, е; 72 
г, д, е, ж; 73 е, ж, з, и, к; 75-78; 79-2; 80 а, б, в, г, д; 84-88; 94 в, г, д, е, 1; 95 а, б, в, 1; 
96; 97; 98 б, в, г, д, е, ж, з, и, 2; 99-118 от г.с. Разлог с обща площ 2873,0 ха; нови 
отдели и подотдели: 9-16; 23-28; 34 в, г, д, е; 35; 36 д, е, ж; 37 г, д, е, ж; 38 д, е, ж, з, 
и, к; 39-42; 43-1; 44 а, б, в, г, д, м; 48-52; 58 в, г, д, 2; 59 а, 1, 2, 3, 4, 5; 60; 61; 62 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 4; 63-82; с обща площ 2858,5 ха. 
 
На територията му  са обявени следните природни забележителности: 
 
• Вековни бяломурови дървета “Свещниците” в местността “Бяла река” - обявени 

със Заповед 1635/27.5.1976 г. На МГОПС, в подотдел 80 ж, с площ 1,5ха (нов 44 
з, с площ 0,8ха), Г.С. Разлог. Средна възраст 80 г., средна обиколка 6м.  

• Вековно дърво - бял бор - обявено със Заповед 3710/29.12.1972 на МГГП, в отдел 
94 (нов 58), г.с. Разлог. Възраст 200 г., височина 25м, обиколка 3,8м. 

• Вековно дърво - черна мура - обявено със Заповед 1571/20.5.1976 на МГОПЦ, в 
подотдел 105 ж (нов 70 д), г.с. Разлог. Възраст 1100 г., височина 26м, обиколка 
6,5м. 
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• Вековно дърво - черна мура - обявено със Заповед 1571/20.5.1976 на МГОПС, в 
подотдел 105 е (нов 70 д). Възраст 520 г., височина 29м и обиколка 6,15м. 

 
 
1.2. ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ  
 
Цялата площ на биосферния резерват е горски фонд. 
Административно принадлежи към община Разлог.  
Като част от  територията на НП “Пирин”  попада в парков район “Баюви дупки-
Джинджирица”. 
 
1.3. Законов статут 
Съгласно Закон за защитените територии /ЗЗТ/ - ДВ бр. 133/11.11.98 г., изм., 
бр.98/99 г., изм. и доп. ДВ, бр.28/04.04.2000 г.: 
 
чл. 16 (1) За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или 
забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. 
             (2) Резерватите се управляват с цел:  
                  1. запазване на естесвения им характер; 
                  2. научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; 
                  3. опазване на  генетичните ресурси; 
                  4.запазване на естествени местообитания и на популации на защитени редки, ендемитни и 
реликтни видове; 
                  5. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени 
местообитания. 

ЗЗТ ДВ бр. 133/11.11.98 г., изм., бр.98/99 г., изм. и доп. ДВ бр.28/4.04.2000 г. 
 
 
1.4. СОБСТВЕНОСТ           
 
Горите и земите на територията на резервата са изключителна държавна собственост 
определена със ЗЗТ.  
 
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение посочени в Приложение 1 и природните резервати 
посочени в Приложение 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна 
значимост са изключително държавна собственост. 
              (3) Природните резервати са територии по чл. 5, т. 1 и 4 включващи образци на естествени 
екосистеми, опазването на които изключва всякаква или допуска минимална човешка намеса. 
 

 ЗЗТ ДВ бр. 133/11.11.98 г., изм., бр.98/99 г., изм. и доп. ДВ бр.28/4.04.2000 г. 
 
Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и 
водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, 
определени със закон, са изключителна държавна собственост. 
 

                                                          Чл. 18 от Конституцията на Република България 
 
 
1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 
 
1.5.1. Организационна структура и администрация    
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Управлението, контрола и охраната на биосферния резерват се осъществява от 
Дирекцията на НП “Пирин” към Национална служба по защита на природата /НСЗП/ 
- Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.  
 
Чл.68. Защитените територии – изключителна държавна собственост, се разделят на охранителни 
участъци с площ до 1500 ха. 
Чл. 69. (1) Охраната в защитените територии - изключителна държавна собственост се осъществява от 
паркова охрана. 

ЗЗТ ДВ бр. 133/11.11.98 г., изм., бр.98/99 г., изм. и доп. ДВ бр.28/4.04.2000 г. 
 
 
1.6. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ОБЕКТА  
 
Режимът на биосферния резерват се определя от ЗЗТ:  
чл. 17 (1) В резерватите се забраняват  всякакви дейности, с изключение на: 
                  1. тяхната охрана; 
                  2. посещения с научна цел; 
                  3. преминаването на хора по маркирани пътеки включително с образователна цел; 
                  4. събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за  
възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в 
екосистемите; 
 

         ЗЗТ ДВ бр. 133/11.11.98 г., изм., бр.98/99 г., изм. и доп. ДВ, бр.28/4.04.2000 г. 

 
Съгласно Заповед № 976 от 26 декември 1979 на Комитете по опазване на 
природната среда при Министерски съвет: 
“ В района на резервата се забраняват всякакви дейности нарушаващи самобитния характер на 
природата.  
Разрешава се транзитното преминаване на пешеходци по следните традиционни маршрути:  
х. Яворов - м.Погледец /Яворови поляни / - Каменишки циркус – до главното било; 
х. Яворов до Разложки Суходол към главното било; 
х. Яворов – Даутов връх – Тъмните поляни към м. Предела; 
За еднократно извеждане и връщане на домашните животни до високопланинските пасища да се 
използват маркираните туристически пътеки:  
- преминаваща през отдели 94 и 95; 
-      до пасище Конарника преминаваща през отдели 84, 86 и 87.” 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 
 
 
1. 7. КЛИМАТ   
 
Според климатичното райониране на България Пирин планина и разположения на 
нейна територия БР “Баюви дупки - Джинджирица” попада в Южнобългарската 
климатична подобласт със средиземноморско климатично влияние на 
Континентално-средиземноморската климатична област, южнобългарския 
планински климатичен район, включващ средно-планинския и високопланинския 
подрайони на Пирин.  
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Значителните различия в надморската височина обуславят и различията на 
елементите, определящи климата и имащи значение за развитието на 
горскодървесната растителност. Като цяло голямата надморска височина и 
изложението обуславят твърде сурови климатични условия. Вегетационният период 
е 100-130 дни. Средногодишните температури са под 6 С, а в най-високите части 
остават отрицателни. 
 
 
1.8. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ     
 
1.8.1. Геоложки строеж 
 
Основната скала на северната част на резервата “Баюви дупки - Джинджирица” се 
състои от южнобългарски палеозойски гранити и от палеозоиски диорити (Струмска 
формация). На изток от Бела река до връх Дунино куче преобладават 
предкамбрийски главно протерозойски, кристалинни шисти и магманити. В ниските 
части са образувани кватернерни алувиални и делувиални наносни конуси. 
Мантията, която покрива основната скала се състои от кристализирали варовици и 
мрамори. Това е основната причина за безводието на резервата, тъй като водите 
бързо проникват в дълбочина и повърхността остава суха. 
 
1.8.2. Геоморфология на релефа 
 
Геоморфологията на Пирин и нейният съвременен облик се обуславят от мощни 
разседи и от последвалите ги движения на земната кора, а така също от 
денудационните процеси. Бански Суходол, Баюва дупка, Каменитица, както и 
останалите върхове над 2600 м н.в. са остатъци от старомиоценска денудационна 
заравненост, която впоследствие е била напълно разрушена. 
Билните части с надморска височина 2400-2600м са остатъци от денудационни 
младомиоценски заравнености. 
Голяма роля са изиграли ледниците, които са образували огромни циркуси, долинни 
прагове, морени и други форми. Липсата на езера в циркусите се обяснява с голямата 
пропускливост на кристалинните варовици и на мраморите, които не могат да 
задържат повърхностните води. 
 
1.9. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОГРАФИЯ      
 
1.9.1. Хидрология и хидрография 
 
В хидрологично отношение резерватът “Баюви дупки - Джинджирица” е твърде 
своеобразен. Единствената по-голяма река, която преминава през него е Бела река 
(4,5 км). Тя извира от Окаденския циркус на височина около 2600 м и има обща 
дължина 18,9 км. Подпочвеното подхранване на реките е 40-45% от общия обем на 
оттока, снежното - 30-40%, а дъждовното - докъм 15-25%. 
Гъстотата на речната мрежа е 1,5-2 км/км2. Модулът на оттока е 15-35, средно 27 
л/с/км2. Средногодишната температура на водата е 2-6 С, минерализацията е ниска - 
0-100мг/л йони, а средногодишната твърдост - 2,1-4,2 немски градуса.  
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1.9.2. Хидрохимия 
В хидрохимично отношение резерватът спада към HCO3-Са-Na-хидрохимична 
област. 
 
1.10.  ПОЧВИ - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.10.1. Разпространение и характеристика на почвите 
на територията на НП “Пирин” влючваща и площта на резервата 
“Баюви дупки - Джинджирица” почвеното разнообразие се обуславя от факта, че 
попада в два горскорастителни пояса (среден и високопланински), което е свързано с 
голяма разлика в надморската височина. 
 
Представени са следните основни почвени типове: 
• Кафяви горски почви 
Широко разпространените на територията кафяви горски почви са светли в по-
ниските части на резервата и тъмни във високите части. 
 
• Планинско-горска тъмноцветни почви 
Тези почви заемат места с надморска височина между 1700 и 2000м, а някъде и до 
2200м и са формирани под влияние на смърчова и мурова дървесна растителност. 
 
• Хумусно-карбонатни почви (рендзини) 
Първоначалното условие за образуването на тези почви е наличието на твърди 
варовити скали и техните изветрителни продукти.  
Като цяло тези почви обуславят средно-богатите месторастения. 
 
• Планинско-ливадни почви 
Тези почви са образувани под влиянието на клекова дървесна и на субалпийска и 
алпийска тревна растителност. 
Различават се планинско-ливадни торфенисти и планинско-ливадни 
черноземновидни почви.  
1.10.2. Лавинна опастност  
Лавиноопасна зона, включена в територията на БР “Баюви дупки - Джинджирица”е 
водосбора на Бела река. 
 
 
БИОЛОГИЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  
 
1.11. Характеристика на горскодървесната растителност 
 
Според горскорастителната класификационна схема на типовете горски 
месторастения на България територията на резервата попада в три лесорастителни 
зони: 
• Средна (буково-иглолистна) зона 
Зоната може да се раздели на две подзони: а) нископланинска - букова и елово-
букова и б) среднопланинска - буково-елово-смърчова.  
• Горна (смърчово-беломурова) 
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• Зона на субалпийските и алпийски пасища 
В резервата субалпийският и алпийският пояс са широко разпространени. 
 
В резервата “Баюви дупки - Джинджирица”  най-разпространени са насажденията от 
бяла мура или смесените насаждения, в които тя преобладава. Бялата мура е ендимит 
за Балканския полуостров, достигащ височина от около 30 м, диаметър на стеблото 
30-40см и възраст около 350 години. В резервата се срещат много по-възрастни 
екземпляри над 500 години с височина до 40 м и диаметър до 2 м. Като 
забележителност на резервата трябва да се отбележат групите беломурови дървета 
над 500 години, наречени “свещниците”. 
Бялата мура образува многобройни смесени насаждения с други дървесни видове - 
смърч, бял бор, ела черна мура, клек и др. Тя е слабо взискателна към почвените 
условия и понася добре сурови климатични условия, поради което от 1800 до 2100-
2300м н.в. е най-продуктивният дървесен вид в България. 
На второ място по разпространение е черната мура, която също образува както чисти 
така и смесени насаждения. 
Същесвено е наличието на черен бор, смърч и бял бор, а по-ограничено е наличието 
на елата. 
Широколистните дървесни видове са представени само от бука, който в ниските 
части на резервата намира добри условия за растеж. Само в един от отделите се 
намира насаждение, в което преобладава обикновеният габър.  
Широко е разпространен клекът, който образува чисти непроходими насаждения над 
границата на останалите дървестни видове.    
 
В таблица № 19 е представено разпределението на площите в резервата по вид на 
земите. Общата площ на резервата е 2858.5 ха 
Залесената площ е 1996.4 ха, което представлява 69,8 % от общата му площ.  
Незалесената  площ е 858.2 ха или 30,2 %. В незалесената площ преобладават 
площите заети от скали – 388.6 ха, следвани от грохотите – 180.7 ха, нелесопригодни 
площи – 121.6 ха. Нелесопригодните голини заемат 109.6 ха, а поляните –53.1 ха. С 
площ 1.0 ха са представени кариери и каменни пътища. На територията на резервата 
има езеро с площ 0.7 ха. 
Залесената площ (1398.1 ха без клек) е заета с естествени иглолистни насаждения 
1216.2 ха (42.5 % от площта на резервата), естествени широколистни насаждения 
128.1 ха (5.0 % от площта) и иглолистни култури – 53.8 ха (1.9 % от площта). Към 
залесената площ следва да се отнесе и площта на клековите насаждения – 598.3 ха, 
при което тя нараства на 1996.4 ха или 69.8 % от територията на резервата. 
Средната възраст на горите е 110 години ( при изчисленията не е взета впредвид 
възрастта на клековите насаждения). 
Средният запас на горите е 321 куб.м/ха, а средният прираст – 3.06 куб.м/ха. 
Средната пълнота на горите е 10.63 при среден бонитет 2.6. Разпределението на 
залесената площ по дървесни видове е както следва: 
- клек – 598.3 ха (30 % от залесената площ) 
- бяла мура – 486.0 ха (24,3 %) 
- черна мура – 288.0 ха (14,4 %) 
- черен бор – 197.3 ха (9.9 %) 
- смърч – 150.3 ха (7.5 %) 
- бял бор – 91.6 ха (4.6 %) 
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- ела – 67.6 ха (3.4 %) 
- бук – 117.3 ха (5.9 %) 
     Всичко:  1996.4 ха  (100 %) 
 
Преобладават чистите насаждения от клек, бяла мура и черна мура – общо 1108.5 ха 
(55.5 % от залесената площ). Културите са предимно чисти  от бяла мура и смърч.  
  
1.12. ФЛОРА 
 
Висши растения 
Съгласно информацията от “Биосферни резервати в България”,С. Недялков и Б. 
Николов, 1986 г. в резервата “Баюви дупки - Джинджирица” са описани 499 вида 
висши растения от 60 семейства и 239 рода.  
Интерес представляват многобройните ксерофитни видове, което се дължи на 
карстовите условия. Срещат се много ендемични растителни видове - 11 български и 
47 балкански. Има и няколко защитени растителни вида.  
Тази информация ще бъде актуализирана с данните от теренните проучвания през 
2001-2002 г. на екипа разработващ характеристика на флората за целите на Плана за 
управление на НП “Пирин”. До настоящия етап са картирани и описани 
растителните съобщества за 1/3 от територията на резервата. 
 
 
 
 
 
1.13. ФАУНА 
 
Животинският свят на резерватите е богат и живописен. 
1.13.1. Птици  
 
Във високите части на резервата се среща гълъбът хралупар и хайдушката гарга. 
Интересен е и планинският кеклик. В алпийската зона се среща алпийският 
бързолет. Може да се види също скалолазката. 
В смесените гори от клек и бяла или черна мура се срещат гривякът, сокерицата и 
глухарът, а в иглолистните гори от мура и черен бор - кълвачи, синигери, улулица и 
др. В по-ниските широколистни гори се среща горската зидарка и чинката.  
 
1.13.2. Бозайници 
 
По субалпийските пасища и на стръмните скални терени на 2200-2600м н.в. се 
наблюдават диви кози.  
В клековите находища се срещат мечката, вълкът и чакалът, а през лятото и сърната. 
  
 

КУЛТУРНА   И   СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
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1.14. Туризъм 
 
Биосферният резерват е обект на познавателен туризъм само по определените с 
Паркоустройствения проект маршрути.  
Като резерватна територия обектът се посещава предимно с научна цел със 
специално разрешение на контролните органи по опазване на околната среда. С 
Паркоустройствения проект е определено  преминаване на групи до 20 човека по 
маршрутите с водач.  
Съществуващ туристически маршрут преминаващ през резервата е:  
х. Предел - х. Яворов – х. Вихрен – Тевно езеро – х. Пирин – м. Попови ливади - 
маршрутът е част от международен маршрут Е-4 (Пиринеи - Алпи - Рила - 
Пелопонес). При местността Дупката маршрутът навлиза в биосферния резерват и 
стига до Каменитишки превал. От Каменитишки превал се отклонява за м. Яворово.  
 
1.15. Настоящо ползване на прилежащи територии 
 
Северозападната  част на биосферния резерват ”Баюви дупки-Джинджирица” 
граничи  с площи на ДЛ Разлог. Развива се интензивна горскостопанска дейност, 
която създава заплаха за състоянието на екосистемите в биосферния резерват. 
Изключително важно е в тази част на резервата да бъде определена буферна зона със 
съответен режим. 
 
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ЗОНИРАНЕ НА БР “БАЮВИ ДУПКИ - 

ДЖИНЖИРИЦА” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ТЕРИТОРИИ  
 
 
Предложение за под-зоните на територията на биосферен резерват е показана в 
следната диаграма: 
 
ЗОНА А: ЯДРО 
ПОД-ЗОНА                                                            ОПИСАНИЕ 
А.а   Необитаеми                         Законно защитени територии предлагащи условия за  
         територии                           екологично чисти, неразрушителни дейности. 
А.б   Други законно                    Законно защитени територии, като строго охраняеми            
         защитени територии          резервати, национални паркове и др., предлагащи 
                                                     условия за опазване на биологичното разнообразие, 
                                                     научна дейност и ограничен еко-туризъм. 
ЗОНА Б: БУФЕРНА ЗОНА 
ПОД-ЗОНА                                                            ОПИСАНИЕ 
Б.а   Обществени                         Територии със законен статут-неотговарящ на   
        защитени територии            изискванията на зона А,заобикалящи, включени или   
                                                      прилежащи на зона А, като национални паркове,  
                                                      природни забележителности, паркове, местности и др.    
Б.б   Частни                                  Територии, които са частна собственост, но отговарят 
        Защитени територии            на изискванията за защитени територии, допълват 
                                                      цялостта на  ядрото и изискват специален статут.                  
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Б.в   Екологични                          Естествени връзки между екосистеми, които  спомагат  
        коридори                              функциите на природните процеси, като миграция, 
                                                      възпроизвеждане на естествена растителност и др., 
                                                      като реки, ивици от естествена растителност и др. 
Б.г    Територии за                       Територии, с нарушено биологично равновесие като 
         възстановяване                   резултат на горскостопанска, селскостопанска и  
                                                      други човешки дейности, изискващи възстановяване 
                                                      естествените природни процеси. 
ЗОНА В: ПРЕХОДНА ЗОНА 
ПОД-ЗОНА                                                            ОПИСАНИЕ 
В.а   Ограничено селско-              Селскостопански територии с естествена растителност, 
        стопанско и горско                с ограничено ползване, като разсадници за местни  
        стопанско                               видове, контролирано животновъдство, лов и риболов, 
        земеползване                          събиране на билки, еко-туризъм и др  
В.б   Интензивно селско-              Селскостопански земи с многофункционално ползване      
        стопанско и горско-               като горско стопанство, земеделски земи и др. 
        стопанско земеползване       
В.в   Населени места и                
         територии и инфраструк- 
         тури, свързани с тях 
В.б.1. Градове 
В.б.2. Села 
В.б.3. Институционни                  Застроени зони и инфрастуктура, свързани с    
           постройки                          институции, като образователни центрове, затвори и др. 
В.б.4. Селскостопански 
           постройки 
В.б.5.  Туристически комплекси 
            и съоражения 
В.б.6.  Други сгради и  
            съоражения 
В.г      Индустриални  
            територии 
В.д      Инфраструктура и 
           съоражения 
 
 
Предложените категории за планиране на биосферен резерват “Баюви дупки - 
Джинжерица”, Народен парк  “Пирин” и прилежащите му територии, посочени в 
следващата таблица са създадени възоснова на принципите на биорегионалното 
планиране и Програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”, което осигурява 
подходящ модел за управление на земеползването  и  осигурява предпоставки за 
устойчиво развитие. 
 
Категориите за биорегионално планиране, които са предложени за управление и 
развитие на биосферен резерват “Баюви дупки - Джинжерица”, Народен парк  
“Пирин” и прилежащите му територии включват определяне на начините на 
земеползване за целия географски район. 
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С цел да се постигне по-детайлно планиране основните категории са разделени на 
подкатегории. 
 
Както се вижда от таблицата категориите и подкатегориите са номерирани по 
азбучен ред с цел да се осигури система, в която всяка единица на региона може да 
бъде идентифицирана със съответен кодов номер. Това ще осигури ефективното 
графичното представяне на плановете за биорегионално планиране и управление.  
 
В следващата фаза на плана за всяка категория и подкатегория ще бъде дадено 
подробно описание съответно на същността, специфичните цели и критерия за 
избор, насоки за ползване и др., както и конкретното разположение на зоните на 
територията на НП “Пирин” и прилежащите му територии. 
 
Като крайна цел на новопредложеното на базата на международно приетата теория 
за биорегионално планиране ще бъде свързването на биосферния резерват със 
съседни резервати и защитени територии и включването му в българската и 
международна мрежа от биосферни резервати с оглед на повишаване на 
възможностите за съхраняване на биологичното разнообразие. 
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