
 
 

З А П О В Е Д 
№ РД- 72 

Банско, 04.08.2017г. 
 
 

 На основание чл.21 т. 13 от Закона за Защитените територии. 
  

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
 
 I. Места за опъване на палатки, около обекти находящи се на територията на НП  
„Пирин“, както следва: 
 
 

1. Съществуващ палатъчен лагер под хижа „Бъндерица” - до запълване на 
капацитета му. 
 

2. Съществуващ палатъчен лагер в местносттта „Демянишка поляна“ под хижа 
„Демяница” -  до запълване на капацитета му. 
 

3. Хижа „Безбог”   -   до 10 броя палатки. 
 

4. Хижа „Демяница”  -   до 10 броя палатки. 
 

5. Хижа „Бъндерица” -   до 10 броя палатки. 
 

6. Хижа „Вихрен”   -   до 10 броя палатки. 
 

7. Хижа „Яворов”   -   до 10 броя палатки. 
 

8. Хижа „Синаница”  -   до 10 броя палатки. 
 

9. Хижа „Беговица”   -   до 10 броя палатки. 
 

10. Хижа „Пирин”   -   до 10 броя палатки.  
 

11. Заслон „Тевно езеро”  -   до 10 броя палатки. 
 

12. Заслон „Спано поле”  -   до 10 броя палатки. 
 

13. Хижа „Загаза”  -  до 10 броя палатки. 
 
 
 
 



 
 

 II. При опъването на палатките да се спазват следните условия: 
 

1. Да се вземат всички необходими противопожарни мерки, при опъването на 
палатките. 
 

2. Да не се допуска палене на огън, извън определените за това места пред 
палатъчните лагери, хижите и заслоните.  
 

3. Да не се допуска увреждане на съществуващата растителност в района на 
определените места за опъване на палатки. 
 

4. Да не се допуска замърсяване на околната среда. 
 

5. Местата за опъване на палатки до хижите да се определят съвместно от съответният 
главен инспектор на Парков участък и наемателите на съответната хижа/заслон 
описани в т. I. от настоящата заповед. 
 

 III. На подходящо място на местата определени за опъване на палатки, описани в т. 
I.  да се постави табела по образец неразделна част от настоящата заповед, със следния 
текст: „МЯСТО ЗА ОПЪВАНЕ НА ПАЛАТКИ“. 
 
         Копие от настоящата заповед да бъде изпратена до БТС-гр. София, така също да бъде 
качена на електрония адрес на Национален парк „Пирин“ - http://www.pirin.bg/      и да 
бъде разлепена на подходите на парка  по съществуващите информационни табла.  
           
         Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на главните инспектори на Паркови 
участъци   и служителите „Паркова охрана“  за сведение и изпълнение. 
 
         Контрол по изпълнението на  поставените условия в настоящата  заповед възлагам на 
главните инспектори  на Паркови участъци.   
 
 

 
Директор Дирекция  „Национален парк Пирин”: 
 
Росен Баненски 
 

 
Изготвил:                  
Директор  Дирекция “КОНТРОЛ и ОХРАНА“    
инж. Мартин Лазаров 

     
 

 


