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1 Общо описание 
В настоящото ръководство се описват начините за работата с мобилното приложение на 

НП „Пирин“. То е реализирано в рамките на Договор № УР-071/16.03.2015 г. с предмет: 

„Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк 

Пирин” по Проект№ DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и 

резерват „Тисата“, с Възложител Дирекция на Национален парк „Пирин“.  

Мобилното приложение е създадено във версии за двете най-използвани операционни 

системи за смартфони и таблети – iOS и Android. И двете версии са напълно идентични като 

функционалности и съдържание. 

Дизайнът на приложението е обвързан с цветовата гама на логото на парка, а 

функционалностите са решени така, че потребителите да се ориентират лесно и 

същевременно да получат максимално информация. 

2 Начално меню 

 
Фигура 1. Начално меню 

 



 

 

При първоначално зареждане на приложението се зарежда меню с всички главни категории: 

 Откъде да минем; 

 Къде да отседнем; 

 Важно е да знаем; 

 Какво да видим; 

 Какво опазваме; 

 Галерия; 

 Директен бутон към GPS картата на НП „Пирин“. 

 

3 Функции на менютата 
 

3.1 „Откъде да минем“ 

 
 

Фигура 2. Меню „Откъде да минем“ 

От това меню се извежда списък на всички маршрути на територията на НП „Пирин“ 

(фиг.2). В горната част има лента с менюта, от която може да се селектират за извеждане в 

списъка само 1 категория маршрути – пешеходни или велосипедни. 



 

 

 

 

 

 
 

Фигура 3. Информация за маршрут 

 

След избор на маршрут се отваря прозорец с кратка информация и бутон за 

визуализиране на картата (фиг. 3). При избор за отваряне в картата се отваря GPS карта, на 

която се визуализира маршрута и местоположението на потребителя (фиг. 4). В режим на 

работа на картата е възможно да се избират, кои други обекти да се покажат в нея от бутона 

долу вляво, например места за нощувка, беседки и др. Бутонът долу вдясно опреснява 

местоположението на потребителя. 

В горния ляв ъгъл са бутони за увеличаване и намаляване мащаба на картата 

(фиг.4). Същото действие е активно и при докосване на екрана с два пръста, за достигане на 

по-удобен за потребителя мащаб. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Фигура 4. GPS карта 
 



 

 

3.2 „Къде да отседнем“ 

 
 

Фигура 5. Списък на места за отсядане 
 

Менюто „Къде да отседнем“ съдържа списък на места за настаняване на територията на НП 

„Пирин“ (фиг.5). От лентата с менютата отгоре може да се избере, кои обекти да се показват в 

списъка според категория. 

При избор на конкретно място за настаняване се отваря информация, като предлагани 

условия, телефон за контакти и т.н. 

 



 

 

3.3 „Важно е да знаем“ 

 
 

Фигура 6. Категории с информация 
 

Менюто „Важно е да знаем“ обединява 5 категории с информация за парка (фиг.6).  

Първата, „За парка“, извежда кратка информация за природния парк и Дирекцията на 

националния парк. Втората, „Как да се държим в парка“, дава общи насоки за правилните 

действия на посетителите при излети на територията на парка.  

Категорията „Ако сме в беда“ съдържа информация за туристи изпаднали в беда като 

телефони за връзка с Дирекцията на природния парк и туристическите водачи на парка. Има 

и бутон за отваряне на GPS картата, която да покаже местоположението на потребителя и 

спешните центрове в парка.  

При избор на категорията „Къде да оставим колите“ излизат всички места в парка, 

докъдето може да се стигне с кола, а след това да се продължи пеша разходката из парка. 

Последната категория „Информация“ е обща информация за договора, от който е 

част създаването на мобилното приложение.  



 

 

3.4 „Какво да видим“ 

 
 

Фигура 7. Категории с обектите за посещение в парка 
 

Менюто „Какво да видим“ обединява 5 категории с места за посещение в парка 

(фиг.7). 

Първата, „Исторически места“, показва на картата места с културно-исторически 

характер от парка.  

Втората категория, „Места за информация“, показва на картата всички туристически 

информационни центрове в парка. Там всеки посетител може да получи подробна 

информация за Национален Парк „Пирин“.  

Категорията „Забележителности“ визуализира на картата всички природни феномени 

и забележителности в парка. А от „На пикник“ може да се видят най-удобните места за излет 

на открито.  

Категорията „Ски зона“ съдържа местоположенията на ски пистите и съоръженията 

на територията на парка.  

 



 

 

3.5 „Какво опазваме“ 

 
 

Фигура 8. Категории със защитените растителни видове 
 

Менюто „Какво опазваме“ съдържа информация за най-интересните защитени 

видове, които се опазват от НП „Пирин“. Те са разделени в две категории – „Флора“ и 

„Фауна“, като може да се избира между двете от лентата с менюта отгоре.  

 



 

 

3.6 „Галерия“ 

 
Фигура 9. Галерия 

 

В менюто „Галерия“ могат да се разгледат снимките от  всички категории на приложението, 

като всяка снимка е именувана за по-лесна ориентация на потребителя (фиг.9). 

Приложението може да бъде изтеглено за потребителите на IOS отелектронния магазинза 

приложения на Аpple – AppStore, а за потребителите на Android – GooglePlay. 
 


