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         Заради неповторимото биологично 
разнообразие и забележителните природни 
образувания на Пирин, над 40 000 хектара от 
планината са защитена територия - Национален 
парк "Пирин".  

 



Гостоприемна и сурова, величествената 
Пирин планина е разположена в югозападна 
България, между долините на реките Струма и 
Места.  



Пирин е една от най-старите планини в Европа. 
Последното мощно издигане е станало през 
ледниковата епоха. От някогашното заледяване са 
останали дълбоките циркуси, неизбродните морени, 
ледниковите долини и кристално сините очи на 
Пирин – езерата.  



Релефът на Пирин планина е разнообразен и 
включва добре изразена високопланинска част, 
осеяна с множество езера, гористи планински 
ландшафти, които определят уникалното 
фаунистично богатство в планината. 



 В Пирин е единственото място, където се 
среща защитеното от закона за опазване на 
природата цвете еделвайс.  



Природен парк Пирин е и дом на 
разнообразна фауна – тук може да видите 
диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и 
още много други. 



 В Червения списък на Международния съюз 
за защита на природата са включени два вида 
земноводни и влечуги - жабата дървесница и      
шипоопоашатата костенурка.  
 



 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 твърде разнообразните условия, породени от 
съчетанието на южна географска ширина и голяма 
надморска височина. 



Национален парк Пирин – това късче 
природа е безценно българско и световно 
богатство, включено в програмата "Човек и 
биосфера" на ЮНЕСКО.  



Проектът е насочен главно към изготвяне на 
стратегия за насърчаване на устойчив туризъм, 
целяща ефективно управление на туристическия 
поток и опазване на природните ресурси в 
Националния парк.  



Основна задача на стратегията е да очертае 
насоките за развитие на местните общности, да 
повиши икономическите ползи за местното 
население от бизнес, свързан с планината и 
максимално щадящ природата. 



ПАРКОВ РАЙОН "БАЮВИ ДУПКИ" заема 
северо-западните части от територията на 
Национален парк "Пирин". Общата му площ е 
4842,1 ха.  На територията на резервата се опазват 
изключително ценни съобщества от бяла и черна 
мура, около 500 вида висши растения, от тях 55 
ендемити.  



ПАРКОВ РАЙОН "БАЮВИ ДУПКИ"  

Символ на биосферния резерват е балканската 
дива коза. В девствените мурови гори гнездят 
едни от най-редките и интересни птици - орлите. 



ПАРКОВ РАЙОН ВИХРЕН е най-
урбанизираната и най-достъпната част на 
Нацониалния парк "Пирин".  

Някои от най-впечатляващите природни 
забележителности на територията на парк 
Вихрен са известните с чистите си води и 
живописни водопади реки Демяница и 
Бъндерица. 



Природната забележителност "Байкушевата 
мура" е паметта и гордостта на НП "Пирин". 
Възрастта и се определя на повече от 1300 
години и е едно от най-старите дървета в 
България. 



ПАРКОВ РАЙОН "БЕЗБОГ" включва част от 
резервата "Юлен" с връх Полежан и циркуса на 
Полежанските езера. В Парковия район са 
Безбожкото езеро и Поповото езеро (най-
голямото по площ в Пирин ). 



ПАРКОВ РАЙОН "БЕЗБОГ" включва част от 
резервата "Юлен" с връх Полежан и циркуса на 
Полежанските езера. В Парковия район са 
Безбожкото езеро и Поповото езеро (най-
голямото по площ в Пирин ). 



 Територията на парков район «Трите 
реки»  се разпростира върху водосбора на 
три реки - Келява река, Средна река и 
Демиркапийска река, от където идва и 
името на парковия район. 



«Трите реки» е един от най-любимите райони 
на туристите в Пирин планина. През територията 
на парка преминават няколко туристически 
маршрута и всички започват от хижа Пирин. 
Това не е случайно. Тя е определяна като една от 
най-красивите хижи в Пирин планина. 



 Парков район “Каменица" се намира в гр. 
Сандански - известен балнеоложки център. 
Разположен в полите на Южен Пирин, по 
поречието на река Санданска Бистрица, градът 
има хилядолетна история като стопанско и 
културно средище. 



На територията на парков район Каменица са 
разположени едни от най-високите била на Пирин 
планина. В парка има общо 16 върха, чиято 
надморска височина надвишава 2500 метра. Най-
високият връх е връх Каменица, която се откроява 
с внушителните 2822 метра и дава името си 
едноименния парков район. 



   "Синаница" е единственият парков район, който е 
разположен върху площите на три общини - 
Симитли, Кресна и Струмяни. На север той има 
обща граница с парков район Баюви дупки, на изток 
граничи с парков район Вихрен, на юг- с парков 
район Каменица, а западната му граница стига до 
държавните лесничейства в Кресна, Струмяни и 
Симитли. 



  Парков район Синаница е може би най-
живописният район в национален парк Пирин. Тук 
многоликото лице на Пирин е разкрито в цялата му 
красота и уникалност. Районът на парка се простира 
на запад от връх Вихрен, през Кутело, хребета на 
Кончето и стига до връх Пирин, а на юг преминава 
през върховете Хвойнати, Муратов, Георгийца, 
Синаница и стига до Шаралия. 
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