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ПИРИН планина заема най-югозападната част на България и е неоспоримата кръстница на този край.

Преди повече от 2000 години траките са наричали това чудо на Природата Орбелус /Снежна планина/. След тях 
славяните я уподобяват с бога на гръмотевиците и бурите Перун – оттам дошло до наши дни и името Пирин.

Какво всъщност е Пирин планина? В геоложко отношение тя е старонагънат масив, смесица от мрамор и гра-
нит, многократно потъвал и издигал се над топли морета. Което не свършили тектонските сили, довършили 
ледниците – постепенно те оформили циркуси, планински хребети, долини, морени – всичко, което придава на 
планината типичен алпийски релеф и характер.

В най-красивата, величествена и посещавана  от туристите част на Пирин, между местностите Предел и 
Тодорова поляна, е разположен най-старият национален парк в България. Наследник на създадения през 1962 го-
дина Народен парк “Вихрен” /площ 9736 ха/, днес Национален парк “Пирин” вече е с територия от 40  356  ха. В 
границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред тях първенец 
е връх Вихрен – 2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. От скалистите върхове до долините, 
планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в чиито “легла” са разположени около 170 ледникови езера. 
По карстовите ръбове на върховете растителността е оскъдна, но човек може да зърне планинския “катерач” 
– дивата коза и символа на Пирин – омайния еделвайс. По-надолу склоновете са покрити с вечнозелените масиви 
от клек, бяла и черна мура, смърч, ела, бял и черен бор, където намират убежище мечки, вълци, лисици, сърни, диви 
свине, глухари… Тук, близо до хижа Бъндерица, здраво е вплело огромни корени в земята най-старото иглолистно 
дърво в България – Байкушевата мура, чиято достолепна възраст от около 1300 години, ни покорява и задължава 
да го докосваме благоговейно.

В територията на парка попадат два резервата – биосферен резерват “Баюви дупки – Джинджирица” /2873  ха 
площ/ и обявеният през 1994 година резерват “Юлен” /3156,2 ха/.

Резерват “Баюви дупки – Джинджирица” е една от най-старите защитени територии в България. Той е обявен за 
резерват в далечната 1934 година с цел опазване на естествените вековни гори от бяла, черна мура и смърч /
средна възраст около 250-300 години/ и голямото многообразие от растителни и животински видове, обитаващи 
тези гори. През 1977 година Бюрото на Международния съвет по програмата “Човек и Биосфера” към ЮНЕСКО, го 
утвърждава като биосферен резерват.

На територията на Национален парк “Пирин” са установени 229 вида гръбначни животни – 6 вида риби, 8 вида 
земноводни, 11 вида влечуги, 159 вида птици и 45 вида бозайници. Тук се опазват животински видове с различна 
степен на застрашеност – 5 вида са включени в Червената книга на България, 4 вида са застрашени от изчез-
ване в Европа – дългоух прилеп, лешников сънливец, сляпо куче, кафява мечка.

През 1998 г., след приемане Закона за защитените територии, паркът е прекатегоризиран в Национален парк 
“Пирин” към Министерство на околната среда и водите.  

През 1983 г. Национален парк “Пирин” е включен в списъка на Конвенцията за защита на световното и културно 
наследство на ЮНЕСКО. През 2006 година, екип от паркови експерти и чуждестранни консултанти, разработи 
предложение за вписване на парка в Конвенцията с цялата му територия, тъй като през 1983 година, поради раз-
личния режим на стопанисване, алпийските пасища не са били част от националния парк. През м. август 2010 г. 
предложението е одобрено. Присъствието на Национален парк “Пирин” в Списъка на световното културно и при-
родно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава 
да бъде съхранен в полза на цялото човечество! 

През м. август 2004 г. Министерски съвет одобри Плана за управление на Национален парк “Пирин”, разработен 
с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и консултантската помощ на 
екипа на проект “Пирин” към Българска Фондация Биоразнообразие. През настоящата 2011 г. започна разработ-
ването на задание за изготвяне на нов 10-годишен план за управление на парка, който ще бъде финансиран със 
средства на Европейския съюз по програма “Околна среда”.

Освен основната задача – опазване на защитената територия и запазване естествения характер на планината 
за идните поколения, служителите от Дирекцията на Национален парк “Пирин” успешно осъществяват заложе-
ните в Плана програми и проекти, изграждат добри партньорски взаимоотношения с местните хора и админи-
страциите на прилежащите общини, работят с младите хора за утвърждаване на ново, съвременно отношение 
към Природата.  
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ЗА ПРИРОДАТА СЕ УЧИ НАЙ-ДОБРЕ СРЕД САМАТА ПРИРОДА!

ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ – ЗА ДА ПОЗНАВАМЕ, РАЗБИРАМЕ, ОБИЧАМЕ И ПАЗИМ! 

ДИРЕКЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН” ПОДГОТВИ ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА 

ПЛАНИНАТА…

 Образователна пътека “Демянишка река разказва…”

Пътеката следва долината на река Демяница и е част от туристически маршрут Банско – хижа Демяница – 
хижа Яне Сандански (синя наземна маркировка). 

Стартовата точка е малко под хотел Катерина, на около 3 км по асфалтовия път Банско – хижа Вихрен и свърш-
ва на хижа Демяница. Продължителността на прехода е около 4 часа в едната посока и през дългите летни дни 
дава възможност за еднодневна разходка до хижата и връщане в града.

Дървена табела с първите информационни табла – схема на цялата пътека и кратка история за една от пър-
вите електрически централи в България дава посоката за тръгване. На подходящи места са поставени още 13 
такива, интерпретиращи теми за геоложките особеностите на Демянишкия циркус и тяхното отражение върху 
биоразнообразието – спесификата на горите и растителните видове, истории от миналото на Пиринския край, 
природни забележителности, правилата  важащи в една защитена територия, защо е важно да опазим създаде-
ната от Природата хармония...

На хижа Демяница (1900 м н.в.) туристът може да избере нова посока за планински преход, да нощува и да се 
нахрани. Хижата се стопанисва от ТД “Вихрен”, Банско и е отворена и през зимата за подслон!   

 Образователна пътека “Към Башлийца”

До началото на пътеката се стига по асфалтов път от гр. Сандански до местността Попина лъка, продължава 
се около 3 – 4 км по бетониран, а след това по черен калдаръмен път. 

Пътеката следва долината на река Башлийца – водосбор от реките Атмегданска, Сърчалийца, Беговица, Моз-
говица, Чаирска.  

Началото й започва от хижа Яне Сандански и продължава до туристически заслон Спано поле, зелена маркировка, 
продължителност около 2,30 ч.  

Чрез информационни табла е представено богатото биоразнообразие, опазвано на територията на Национален 
парк “Пирин” – най-разпространените дървесни видове, пирински ендемити, диви животни, както и връзката меж-
ду планината и хората – разказ за историческата местност “Арнаутски гробища”. На  заслон Спано  поле, със 
слънце от лъчеви маршрути до близки обекти, туристът може да избере посока за кратка разходка. 

Пътеката е дообогатена с нова информация за геоложките особености на Пирин планина, любопитни факти, 
различни растителни и животински видове.

На туристически заслон Спано поле се предлага топла храна, както и нощувка в 10 двуместни бунгала тип “ал-
пийски”, стопанисва се от туристическо дружество “Еделвайс”, гр. Сандански. 

 Пътека за хора със специфични нужди “Драгостинов чарк”

Пътеката е изградена по идея на Дирекция “Национален парк Пирин” през 2004 г. по трасето на съществуваща 
туристическа пътека, приспособена за нуждите на хора, предвижващи се в инвалидни колички и незрящи. Донор 
за този значим социален проект е Правителството на Конфедерация Швейцария, чрез Националния Доверителен 
ЕкоФонд и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите, към МОСВ. 

До началната точка се стига по асфалтовия път от гр. Банско за хижа Вихрен. На 2 километра над града, в ляво, 
е обособен паркинг. Началната табела дава обща информация за Национален парк “Пирин” и карта на пътеката, 
чиято дължина е около 1,5 км.

Всички детайли по пътеката – специална настилка, подходи към кътовете за отдих, тоалетна, паркинг, детска 
площадка и информационни табели, са разработени съобразно изискванията за достъпност на околната среда 
и са съгласувани с Центъра за независим живот, гр. София. Мястото е подходящо за еднодневен престой, с въз-
можност за организиране на пикник, при съблюдаване правилата за поведение в защитената територия. 
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С осъществяването на този проект е постигнато универсално решение – различните посетители получават 
възможност да съчетаят отдиха сред природата с научаването на нещо повече за  природата. 

 “Към царството на еделвайса” 

Пътеката е изградена през 2007 г. по съвместен проект между Дирекция “Национален парк Пирин” и община Раз-
лог  – “До изворите на река Места – Нестос”, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР “Опазване на 
природата и устойчиво трансгранично развитие”. 

Добре поддържан горски път, съчетаващ възможността за практикуване на пешеходен и велотуризъм, започва 
от началната точка – местността Бетоловото, над гр. Разлог и води до крайната – хижа Яворов (около 4 часа). 
След погледното място, разкриващо цялата Разложка котловина, пътеката води до тайнствените обитания на 
дивите животни. Следвайки “стъпките на мечката” туристът минава покрай къщата на мравките – мравуняка, 
може да види как в миналото е добивана гасената вар. По интересен начин, чрез информационни табла и интер-
претативни модули, е представен живота на най-големият бозайник в Пирин – кафявата мечка и скалният орел 
– символ на Национален парк “Пирин”, пресъздадени са техните местообитания – бърлога и гнездо. Пътеката е 
изключително подходяща за образователни дейности с деца. 

На хижа Яворов е оформена информационна площадка с погледни табели към околните върхове, карта с основните 
правила, които трябва да се съблюдават в една защитена територия, биоразнообразието – гори, растителност 
и диви животни, опазвани на територията на парка, геология и любопитни факти за планината.

Хижата (1740 м н.в.) е ремонтирана основно, разполага със 70 места в стаи по 2-3 и повече легла, със самосто-
ятелни санитарни възли, ресторант. Изходен пункт за хижа Вихрен през хребета Кончето (червена маркировка).  

 Байкушева мура – най-старото иглолистно дърво в България 

На около 5 мин. над хижа Бъндерица, в дясно от асфалтовия път, водещ към хижа Вихрен, дървена табела насочва 
туристите към природната забележителност Байкушева мура – най-старото иглолистно дърво в България.

За да осигури достъп на  всички желаещи да  докоснат вековното дърво (около 1300 години!) и същевременно да 
го предпази от човешкото въздействие, Дирекцията на Национален парк “Пирин” извърши рекултивация и архи-
тектурно оформяне на терена. Изградена е  дървена скара с парапети, които предпазват  корените на дървото 
от нараняване и улеснява изкачването от асфалтовия път до самото дърво. 

С интересни факти за дървесния вид “черна мура”, за самото дърво и неговите особености, туристите могат 
да се запознаят чрез информационни табла, разположени в района.   

Хижа Бъндерица (1810 м н.в.), на 14 км по асфалтов път от гр. Банско, разполага със 100 места в стаи с вътрешни 
и външни санитарни възли, бунгала – 30 места, ресторант. Под хижата е обозначено едно от местата, разре-
шени за къмпингуване и  опъване на палатки в Национален парк “Пирин”.

УЧИЛИЩА НА ОТКРИТО!

Дирекцията на Национален парк “Пирин” утвърди единна информационна стратегия, чието осъществяване поз-
волява многобройните гости в планината да получат разнообразна, полезна и интересна информация както за 
Пирин планина, така и за национален парк “Пирин”. За целта, по маркираните официални туристически маршрути 
и около кътовете за отдих са монтирани дървени носители тип “къщичка” и “погледни”, с разнообразни информа-
ционни и образователни табла. 

На всяка пиринска хижа туристите могат да получат информация за туристическите маршрути и правилата, 
важащи в една защитена територия, за геоложките особености на Пирин планина, нейните стопани – дивите 
животни, гори и цветя, любопитни факти за планината и националния парк.

Във всеки парков район, на достъпни места в планината, са оформени “класни стаи”, “обзаведени” с образовател-
ни табла за дивата природа – кафявата мечка, вълка, дивата коза и скалния орел, земноводните и рибите, пирин-
ските ендемити, еделвайса, гъбите, лечебните и горскоплодни растения. Парковите експерти са подготвени за 
водачи с интересни беседи не само за биоразообразието на територията на парка, но и легенди за местности-
те, околните върхове и езера, исторически събития.

 Парков район “Вихрен”, Пикника, над гр. Банско  

На 1.2 км по асфалтовия път от града в посока хижа Вихрен указателна табела в дясно сочи отклонението за 
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Пикника. След още 2 км “класната стая” на открито е пред вас. Мястото е удобно за организиране на еднодневен 
престой в планината и за провеждане на занимания с деца. Желаещите могат да си поръчат храна на място или 
да си я приготвят сами!

 Парков район “Безбог”, над с. Брезница, община Гоце Делчев

От с. Баничан, община Гоце Делчев, се тръгва към с. Брезница. На площада на селото, след информационна табе-
ла на НП “Пирин”, се поема по черен горски път. Следвайки синята маркировка, след 16 км се стига местността 
Брезнишки чал, където са разположени образователните табели. През лятото района е оживен от стада, има 
място за палене на огън и чешма. С цел разсредоточаване на туристическия поток, през изминалото лято бе 
маркиран нов официален маршрут през Брезнишки езера – Поповеезерен циркус – Тевно езеро. В изпълнение на 
единната информационна система, разработена съгласно Плана за управление на НП “Пирин”, предстои изгражда-
не на пастирски заслон за подобряване условията за развитие на високопланинското животновъдство в района. 

 Парков район “Баюви дупки”, в близост до хижа Яворов, община Разлог

На 100 м под хижа Яворов, в ляво от пътя, ви спира първото образователно табло, разказващо за царството на 
гъбите. Следвайки пътеката, неусетно, очаквайки следващата изненада, туристът минава край Хайдушката 
чешма, със сладка букова вода и стига до Яворова поляна, където паметна плоча напомня за хайдушкото минало, а 
властелинът на планината – кафявата мечка, заявява за присъствието си не само чрез таблото, а и с истински 
следи! Маршрутът е с продължителност около 1.30 ч в двете посоки.

 Парков район “Синаница”, местността Мандрата, община Кресна

На 15 км от гр. Кресна, поемайки в ляво по отклонението от главен път Е79 в посока Мандрата, се стига до КИП 
(контролно информационен пункт) Върбите. Образователната пътека следва горския път с жълта маркировка 
за хижа Яворов. Изкачвайки се, туристът има възможност да научи интересни факти за живота на горските 
обитатели и растителното богатство на Пирин. Неусетно се преминава през местностите Лоповица и Долен 
Борован, с кътове за отдих, за да се стигне до Мандрата. Най-близкото място за нощувка и прехрана е турис-
тически дом Лагера, стопанисван от община Кресна. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПЪТЕКИ, СЪЗДАДЕНИ В ПРИЛЕЖАЩИТЕ НА ПАРКА 

ОБЩИНИ

 Пътека на билките

Пътеката на билките се намира в околностите на селата Стара Кресна и Ощава (община Кресна), разположе-
ни на високо плато над красивия Кресненски пролом. Подходът към селата е от международен път Е79 (София 
– Кулата), на 12 км от разклона. Маршрутът е с продължителност максимум 4 часа, предимно по равен терен. 

 Пътека “Горска приказка”

Пътеката “Горска приказка” се намира в околностите на село Лиляново (община Сандански), разположено в по-
лите на Югозападен Пирин. Подходът към селото е от гр. Сандански, на около 7 км. Маршрутът е с максимална 
продължителност 4 часа (плюс още половин час връщане от финална точка до Лиляново), като включва стръмно 
изкачване в началото. 

 Пътека “Гости от миналото”

Пътеката “Гости от миналото” се намира в околностите на село Илинденци (община Струмяни), разположено в 
полите на Западен Пирин. Подходът към селото е от международен път Е79 (София – Кулата), на 4  км от разкло-
на при с. Струмяни. Маршрутът е с продължителност 1 час, като включва равни участъци и известно изкачване.

 Пътека на мечката

Пътеката на мечката се намира в околностите на село Сенокос (община Симитли), разположено в подножието 
на връх Пирин – първият от алпийската верига върхове по главното било на Пирин планина. Подходът към селото 
е от международен път Е79 (София – Кулата), на 17 км от разклона. Маршрутът е с продължителност максимум 
4 часа, като включва равни участъци и известно изкачване. 

Какво е нужно за преминаване по пътеките? Здрави туристически обувки, шапка, очила и лосион 
за слънце, лосион против насекоми, дъждобран и вода!
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Тези четири екопътеки са разработени в рамките на проекта “Развитие на екотуризма като средство за опаз-
ване на биоразнообразието в района на НП “Пирин”, с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за раз-
витие и сътрудничество, Българска фондация Биоразнообразие, Дирекция Национален парк “Пирин” и общините 
Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански.

Какво е нужно да подготвим преди да тръгнем на поход!

– обмисляне на маршрута и реална преценка на физическите ни възможности за преодоляването му;

– снабдяване с карта и получаване на предварителна информация, ако това е защитена територия какви пра-
вила трябва да се спазват; 

– подбиране на добра екипировка – удобни туристически обувки и връхни дрехи. 

– Избягвайте да се движите сами в планината! Винаги информирайте вашите близки, както и хижарите, за 
избрания маршрут. 

– Движете се само по маркираните пътеки и не забравяйте, че в планината сме гости на дивите обитатели 
– животни , растения, гори!

ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ

НП “Пирин” е забележителен туристически обект. На територията на планината има 12 хижи с капацитет от 
около 1800 легла, като повечето, за съжаление, не отговарят на съвременните изисквания за хигиена и комфорт. 
Туристи посещават планината основно през летните месеци. Най-често посещаваните хижи са Бъндерица, 
Вихрен, Демяница, Синаница, Пирин и Яворов. Движението на туристите става по 20 основни туристически 
маршрута. На територията на парка няма къмпинги, отговарящи на съвременното разбиране за тази категория 
туристически обекти. Повечето представляват удобни за палатки поляни, с източници на питейна вода и огни-
ща за палене на огън. Липсват каквито и да са санитарни възли. Пешеходният туризъм е развит във всичките 
му форми – маршрутен, с еднодневни обиколни турове и нощувки извън парка, маршрутно – познавателен, в това 
число наблюдение на растителни и животински видове в естествени условия и т.н. Зимните преходи са достъп-
ни само за най-опитните и физически отлично подготвени планинари. 

АЛПИНИЗЪМ

За любителите на алпинизма, зимни и летни алпийски траверси се провеждат на Стражите, Каменица – Яло-
варника, Котешки чал и Дончови караули. Най-перспективни и предпочитани за катерене са върховете Вихрен, 
Атмегдан, Джангала, Разложки Суходол и др. 

ПЕЩЕРНЯЧЕСТВО

Като планина, в която карстовият комплекс е представен много добре, паркът привлича вниманието и на пещер-
няците у нас. Особен интерес за търсачите на силни усещания предизвикват пропастите Вихрен (– 170 метра), 
Бански суходол (№9 – 170 метра), Алеко (в Синанишкият дял с дълбочина 130 метра), Челюстница, в района на 
циркуса Баюви дупки (– 130 метра) и т.н. 

СКИ СПОРТ

През последните години гр. Банско и прилежащите територии на НП “Пирин” над града се превърнаха в най-ат-
рактивния ски – център у нас. Бе построена кабинкова въжена линия, няколко лифта, редица ски писти и съпът-
стващите ги съоръжения. Банско като ски – център държи над 90% от реализирания обем на туристи и оборот. 
Вторият ски център на територията на парка е гр. Добринище с пистите под хижа Безбог.

На територията на националния парк се практикуват и други форми на алтернативен туризъм – коло и конен 
туризъм, фотолов и т.н.

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature
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The Pirin mountains occupy the southwestern part of Bulgaria and is the undeniable icon of this region.  For more than 2000 
years Thracians called it a miracle of nature, “Orbelus”, The Snowy Mountains.  After that, the Slavs associated the mountains 
with the god of thunder and storms Perun. From that name comes the present day name of Pirin. 

What exactly are the Pirin Mountains? In geological terms they are a mix of marble and granite and due to tectonic forces 
and glaciers they were gradually shaped into cirques, mountains, and valleys. 

In the most beautiful, magnificent, and visited parts Pirin between the areas of Predel and Todorova Polyana is situated the 
oldest national park in Bulgaria. Created in 1962 as National Park Vihren with an area of 9736 ha today Pirin National Park 
now covers a territory of 40,356 ha. Within the park are more than 50 peaks over 2500 m. Among them is the tallest, Vihren, 
at 2914 meters above sea level, the third highest in the Balkan Peninsula. From the rocky peaks to the valleys, the mountain 
is striated by 35 large and small cirques in which lie about 170 glacial lakes. On the peaks and ridges vegetation is scarce, 
but one can glimpse the mountain "climber", the chamois, and the symbol of Pirin, the enchanting edelweiss flower. The 
lower slopes are covered with evergreen dwarf trees, black and white fir, spruce, white and black pine and inhabited by bears, 
wolves, foxes, deer and wild boar ... Near the Banderitsa hut, the huge roots of the Baykushevata Mura firmly grip the Earth. 
As the oldest conifer in Bulgaria, the Baykushevata Mura is around 1300 years. In the park lie two reserves – Biosphere 
Reserve Bayouvi Dupki – Dzhindzhiritsa, 2873 ha area and reserve Yulen created in 1994 with an area of 3156,2 ha. Reserve 
Bayouvi Dupki – Dzhindzhiritsa is one of the oldest protected areas in Bulgaria. It was declared a reserve back in 1934 to 
protect the natural old-growth forests of white fir and black spruce, which have an average age of about 250-300 years and 
also the great diversity of plant and animal species inhabiting these forests. In 1977 the Bureau of International Council for 
the program "Man and Biosphere" UNESCO, established it as a biosphere reserve. 

Within the territory of Pirin National Park are 229 species of vertebrates – 6 species of fish, 8 species of amphibians, 
11 reptiles, 159 species of birds and 45 mammals. Many of these are protected species with varying degrees of threat. 
5  species are listed in the Red Book of Bulgaria, 4 species are threatened with extinction in Europe, the long-eared bat, hazel 
dormouse, mole-rat, and brown bear. 

In 1998, after the Protected Areas Act, the park is regulated by in the Ministry of Environment and Water. In 1983 the National 
Park Pirin was included in the list of the Convention on the Protection of World Heritage by UNESCO. In 2006, a team of 
park experts and foreign consultants developed a proposal for entering the park into the Convention with its entire territory 
because in 1983 due to different modes of management, alpine pastures were not part of the national park. In August 2010 
the proposal was approved. The presence of the Pirin National Park in the List of World Cultural and Natural Heritage, and 
confirms the exceptional universal value of the nature that deserves to be preserved for the benefit of all mankind! 

In August 2004 Ministers approved the Management Plan for Pirin National Park, developed with financial support of the Swiss 
Agency for Development and Cooperation and assistance from the project team from Pirin and the Bulgarian Biodiversity 
Foundation. In 2011 the park started developing a task to prepare a new 10-year management plan, which will be funded by 
the European.

Besides the main task to protect the conservation area and preserve the natural character of the mountain for future 
generations, officials from the Department of National Park Pirin successfully implements planned programs and projects 
that build better partnerships with local people and administrations of adjacent municipalities and works with young people to 
promote a new, modern approach to nature. 

“TO BE IN NATURE IS THE BEST WAY TO LEARN ABOUT NATURE!” 

EDUCATIONAL TRAILS 

 “Demyanishka River says ...” 

The trail follows the Demyanitsa river valley from Bansko – hut Demyanitsa – hut Yane Sandanski (blue ground marking).  
The starting point is a small hotel, about 3 km asphalt road above Bansko and ends at the shelter Demyanitsa. The walk lasts 
about 4 hours in one direction and during the long summer days allow for one-day trip to the hut and back to town. Wooden 
information tables provide a diagram of the entire trail and a brief history of one of the first power plants in. At suitable sites 
there are 13 informational boards that explain geological features of Demyanishka cirques and their impact on biodiversity, 
the specifics of forests and plant species, stories from the past of the Pirin region, natural landmarks, the rules prevailing in 
a protected area and the importance to preserve the harmony created by nature ... 

Hut Demyanitsa (1900 m), tourists can choose a new direction for mountain trekking, and spend the night as well as have 
dinner. The hut is managed by TD “Vihren Bansko”, and is open during the winter!
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 Educational path “To Bashliytsa” 

Up to the beginning of the trail is an asphalt road from Sandanski to the place called Popina Luka then the remaining way 
is around 3-4 km of concrete then a black cobblestone road. The trail follows the Bashliytsa river valley and its tributaries – 
Atmegdanska, Sarchaliytsa, Begovitsa, Mozgovitsa, Chairska rivers. The trail starts by Yane Sandanski hut and continues to 
travel to the shelter Spano pole along the green mark trail, approximately 2.5 hours. Through the informational boards present 
rich biodiversity, protection in the territory of Pirin National Park, the most common tree species endemic to Pirin, wildlife, 
the relationship between mountains and people, a story about the historical place “Arnautska” cemeteries. From Spano pole 
shelter with available sunshine tourists can choose from routes to nearby sites. The trail is a wealth of new information on 
geological characteristics of the Pirin Mountains, trivia, other plant and animal species. Tourist shelter Spano Pole offers hot 
meals and accommodation in 10 bungalows. It is managed by the tourist company “Edelweiss”, Sandanski. 

 Trail for people with special needs “Dragostinov Chark” 

The trail was built on the idea from the National Park directorate in 2004 along an existing trail, adapted to the needs of the 
people in wheelchairs or who are blind. The donor for this important social project was the Swiss Government, through the 
National Trust Eco Fund and enterprise management activities to protect the environment and water. The starting point is 
off the asphalt road from Bansko to Vihren, 2 km above the town, on the left is the parking. Informational plaques provide 
general information about Pirin National Park and the map the path whose length is about 1.5 km. All parts of the trail are a 
special surface. Approaches to places for recreation, toilets, parking, playground and information boards have been developed 
according to accessibility requirements of the environment and are coordinated with the Center for Independent Living in 
Sofia. The location is suitable for a one-day trip, with the possibility of organizing the picnic, while complying with the rules of 
conduct in protected areas. By doing this project it has achieved a universal solution – different users have the opportunity to 
combine recreation with learning more about nature. 

 Educational Trail “The kingdom of edelweiss” 

The trail was built in 2007 on a joint project between The National Park and Razlog Municipality called, “The source of 
the river Mesta – Nestos”, funded by the European Union program FAR “Nature conservation and sustainable cross-border 
development”. A well maintained forest road, combines walking and cycling, from the starting point of Betolovoto which is 
located above Razlog and leads to the end at Yavorov Hut (approx. 4 hours). After the beautiful lookout point at the start 
of the trail which reveals the entire Razlog valley, the trail leads into a majestic habitat of wild animals. Information boards 
and interpretive components display the life of the largest mammal in Pirin, the brown bear, and the eagle, the symbol of 
Pirin National Park. The trail is suitable for educational activities with children. Yavorov Hut has information boards, views of 
the surrounding peaks, a map and plaque with basic rules that must be observed in a protected area, biodiversity, forests, 
vegetation and wildlife, conservation of the park, geology and interesting facts about mountain. 

Yavorov Hut (1740 m altitude) is refurbished with a restaurant. It has 70 beds in rooms of which some have 2-3 beds with 
private bathrooms. 

 Baikusheva Mura – The oldest conifer in Bulgaria 

About 5 minutes above Banderitsa hut, right from the asphalt road leading to Vihren there is wooden sign that directs visitors 
to the natural landmark of Baikusheva Mura – the oldest conifer in Bulgaria. 

To ensure access for all to touch the old tree (about 1300 years!) and also to protect it from human impact, the Directorate 
of National Park Pirin built a wooden walkway with rails that protect the tree roots from damage and facilitate climbing from 
the asphalt road to the tree. 

Informational boards located around the tree provide interesting information about the tree and its features. Banderitsa 
Hut (1810 m), 14 km asphalt road from the town of Bansko, offers 100 beds in rooms with indoor and outdoor bathrooms, 
bungalows – 30 spots, a restaurant. Below the hut is one of the designated places for camping tents and in the park. 

OUTDOOR EDUCATION

The National Park Directorate established a unified informational strategy whose implementation allows all guests in the 
mountains to get diverse, interesting and useful information about the mountains and the park. The goal is to have official 
marked tourist routes and places for relaxation around the informational and educational boards. At each hut, Pirin tourists 
can obtain information on tourist routes and rules prevailing in a protected area for the geological characteristics of the 
Pirin Mountains, its owners, the wildlife, forests and flowers, and also interesting facts about the mountain and national park.  
In some park areas, accessible places in the mountains were created as "classrooms" and "decorated" with educational 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата
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boards about wildlife such as; the brown bear, wolf, chamois and golden eagle, amphibians and fish, Pirin endemic species, 
edelweiss, medicinal plants, mushrooms, and forest fruits. Park experts are prepared for leading interesting lectures not only 
on the biodiversity of the park, but also on legends of the localities surrounding peaks and lakes, and historic events. 

 Vihren Park Region, “Picnic”, over Bansko 

1.2 km asphalt road from town towards Vihren there is signboard on the right that shows the deviation for a picnic. After 
another 2 km the "classroom" is open for you to use. The location is convenient to organize one-day stay in the mountains 
and to conduct activities with children. Everyone can order food on the spot or prepare it yourself! 

 Park Region Bezbog over Breznitsa, Gotse Delchev Municipality 

From the village of Banichan, municipality of Gotse Delchev, the trail heads to Breznitsa. In the square of the village after the 
informational board about Pirin National Park, lies a dirt forest road. Following the blue mark 16 km to an area of Breznishka 
Chal, where there are educational boards. In summer the area is bustling in herds, there is room for fires and fountain. In 
order to spread out the tourist flow, last summer a new official route was marked through Breznishka Lakes to Popoveezeren 
cirque ending at Tevno Lake.  

 Park Region Dupki, near Yavorov hut, Razlog 

100 m below the hut Yavorov the left of the road, you arrive at the first educational board, telling about the kingdom of fungi. 
Following the path quietly, awaiting the next surprise, tourists pass the Haidushkata fountain with fresh water and then the 
Yavorova Polyana, where a plaque informs tourists about the past, and lord of the mountain – the brown bear. The route 
duration is around 1.5 hours in both directions. 

 Park Region Sinanitsa, Mandrata region, municipality of Kresna 

15 km from the town of Kresna, taking the left on the deviation from the main road E79 towards Mandrata, leading to CIM 
(control information point). The educational trail follows a forest road with a yellow mark towards Yavorov Hut.  Climbing, 
tourists have the opportunity to learn interesting facts about the lives of forest dwellers and plant life of the Pirin Mountains. 
Imperceptibly passing through localities of Lopovitsa and Lower Borovan with recreation you reach the area of Mandrata. The 
nearest place for accommodation and food is a tourist house “Lager”, operated by the municipality of Kresna. 

EDUCATIONAL INTERPRETIVE TRAILS 

 “Trail of Herbs” 

Trail of Herbs is located around the villages of Stara Kresna and Oshtava (Municipality Kresna). It is located on a high plateau 
above the beautiful Kresna Gorge. The approach to the villages is E79 (Sofia – Kulata), 12 km from the fork. The route lasts 
up to 4 hours and is mostly flat terrain. 

 Trail of “Forest Tale” 

The trail of “Forest Tale” "is located in the vicinity of the village Lilyanovo (Sandanski municipality), situated at the foot of the 
west slopes of the Pirin Mountains. The approach to the village from the town of Sandanski, about 7 km. The route has a 
maximum duration of 4 hours (plus another half hour back to point of final Lilyanovo), including a steep climb in the beginning. 

 Trail “Guests of the past” 

Trail “Guests from the Past” is located in the vicinity of the village Ilindentsi (Municipality Strumyani) situated at the foot of 
Pirin. The approach to the village of E79 (Sofia – Kulata), 4 km from the village Strumyani. The route duration is 1  hour, 
including equal sections and some climbing. 

 Trail of “The Bear” 

The trail of “The Bear” is located in the vicinity of Senokos (Simitli municipality), situated at the foot of Mount Pirin – the first 
chain of alpine peaks to the main ridge of Pirin mountain. The approach to the village is E79 (Sofia – Kulata), 17  km from the 
fork. The route lasts up to 4 hours, including equal sections and some climbing.

What is needed for passing along the paths? Strong shoes, hat, sunglasses and sun lotion, lotion, insect 
repellent, raincoat and water! 

These four treks have been developed within the project “Development of ecotourism as a tool for biodiversity conservation in 
the region of Pirin National Park”, with financial support from the Swiss Agency for Development and Cooperation, Bulgarian 
Biodiversity Foundation, Directorate of Pirin National Park and the municipalities of Simitli, Kresna, Strumyani and Sandanski. 
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What you need to prepare before we go hiking! 

– Consideration of routing and realistic assessment of our physical capabilities to accomplish the chosen route; 

– Supply list and obtain background information if this is a protected area which rules must be respected; 

– Selection of good equipment – comfortable hiking shoes and coats. 

– Avoid going alone in the mountains! Always tell your family and Hostel-Keeper for the selected route. 

– Move only on marked trails and do not forget that we are guests in the mountains of wild creatures – animals, plants, 
forests! 

HIKING 

Pirin National Park is famous tourist site. The territory of the mountain has 12 cabins with capacity of 1800 beds, and most, 
unfortunately, do not meet modern requirements for hygiene and comfort. Tourists mainly visit the mountain during the 
summer months. The most frequently visited huts are Banderitsa, Vihren, Demyanitsa, Sinanitsa, Pirin and Yavorov. The travel 
of tourists in the park is along 20 major tourist routes. The park has no camping, corresponding to the modern understanding 
of this category of tourist attractions. Most tents are suitable in areas with drinking water and campfires rings for fires, 
however there are not any sanitary facilities at these sites. Hiking is developed in all its forms; routes with day tours and 
overnight stays outside the park, routes that incorporate monitoring plant and animal species under natural conditions. Winter 
tours are only available for the most experienced and physically well-prepared hikers.

MOUNTAINEERING 

For lovers of mountaineering, winter and summer alpine traverses are found in the areas of Kamenica, Yalovarnika, Koteshki 
Chal, and Donchovi Karauli. The most promising and popular climbing peaks are Vihren, Atmegdan Zhang, Razlozhka Suhodol 
and others. 

CAVING 

As a mountain where karst development is very well preserved, the park attracts the attention of cavers throughout the 
country. Of particular interest for adventurers are the abysses of Vihren (– 170 m), Banski suhodol (№9-170 meters), Aleko (in 
the Sinanitsa part of the park at a depth of 130 m) and Chelyustnitsa, near the Dupki cirque (– 130 m). 

SKIING 

In recent years Bansko and adjacent territories of Pirin National Park above the city have become a very attractive ski and 
winter center. A cabin lift, additional lifts, and a number of ski runs and the accompanying equipment were built to support 
ski tourism. Bansko as a ski – center holds more than 90% of the volume of tourists and turnover. The second ski center in 
the park is in Dobrinishte, which has runs on Bezbog peak. 

The territory of the national park allows other forms of alternative tourism – Cycling and horse riding, photography, etc. 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата
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Bansko Municipality 

Quietly nestled at the foot of the Pirin 
Mountains, Bansko is a magnet for 
Bulgarian and foreign tourists during the 
four seasons of the year. Everything that 
the visitor finds here, whether it be ancient 
architecture, heroic history, folklore, 
preserved traditions and customs or a 
mountain Renaissance town, Bansko is a 
kind of symbol of the Bulgaria. 
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Тихо сгушен в подножието на Пирин планина, град Банско е притегателна сила за български и чуждестранни туристи 
през четирите сезона на годината. С всичко онова, което посетителят открива тук – старинна архитектура, героич-
на история, автентичен фолклор, съхранени традиции и обичаи, планинското възрожденско градче е един своеобразен 
символ на българщината.

Община Банско обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, части от Разложката котловина, от 
живописния пролом Момина Клисура на Места и от Дъбрашкия дял на Родопите. Град Банско е главен административен 
и културно-икономически център на общината. Територията и е 49 621 ха, а в пределите и влизат следните населени 
места: град Банско, град Добринище и шест села: Места, Кремен, Обидим, Гостун, Филипово и Осеново.

КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

ГРАД БАНСКО

 Къща-музей “Никола Вапцаров”. Исторически паметник на културата с национално значение. Никола Вапцаров 
/1909-1942/ – поет-антифашист, чието забележително творчество му отрежда място сред най-популярните поети 
на XX в. Неговите стихове са преведени на над 50 езика. Вапцаров е единствения българин удостоен с Международ-
ната награда за мир през 1952 г.

 Културно-информационен център “Св. Отец Паисий”. Най-новият културен паметник, открит през 2008г., пре-
създава в реални размери килията, в която е писана “История славянобългарска” и оригиналните стенописи в парак-
лиса “Св. Иван Рилски” от Хилендарския манастир в Атон.

 Къща-музей “Велянова къща”. Открита за посещения през 1977 г., къщата е обявена за паметник на културата от 
национално значение и е образец на архитектурния тип укрепена къща от времето на Възраждането. Интериорът 
и е характерен за епохата. Уникална е със стенописите и дърворезбованите тавани, дело на Велян Огнев – пред-
ставител на Дебърската художествена школа.

 Къща-музей “Неофит Рилски”. Това е родната къща на Неофит Рилски. Той е основоположник на българското свет-
ско образование и пръв български енциклопедист. Къщата е типичен образец на банската архитектура от края на 
XVII началото на XVIII в. В документалната зала на къщата са експонирани материали в хронологичен ред, разкрива-
щи дългогодишната многостранна и народополезна дейност на Неофит Рилски. Сред тях са “Българска граматика” 
/1835 г./, части от гръцко-български речник, книги от личната му библиотека.

 Постоянна иконна изложба. През 1986 г. е уредена изложба на Банската художествена школа в най-старата да-
тирана сграда в Банско. Тя е изпълнявала функциите на женски метох към Хилендарския и Рилския манастир. Сред 
експонатите са показани оригинални икони на най-изявените представители на школата и фотоси на стенописи 
от Рилския манастир.

 Историко-етнографски комплекс “Радонова къща”. Къщата е построена в началото на XIX в. И е обявена за па-
метник на културата с местно значение. Принадлежала е на богатата фамилия Хадживълчеви. Функционира като 
историко-етнографски комплекс с богат снимков, веществен и документален материал, отразяващ живота и бита 
на хората от Банско.

 Църква “Света Троица”. Църквата “Св. Троица” е трикорабна базилика построена през 1835 г. от местни майстори 
по инициатива на Лазар Герман. В пределите и през 1850 г. е издигната кула-камбанария. Църквата е била най-голя-
мата в България до построяването на храм-паметника “Александър Невски”. Обявена е за национален паметник на 
културата.

 Църква “Успение Богородично” е вероятно издигната през XII-XIV в. Върху основите на разрушена при османското 
нашествие средновековна църква и разширена около XVIII в. Изключително ценен е нея е уникалният дърворезбен 
иконостас. 

ГРАД ДОБРИНИЩЕ

Добринище се намира на 6 км източно от Банско. Градът се развива като балнеоложки курорт с регионално значение, 
има 16 минерални извора с температура от 30 до 40 градуса. В Добринище има фукционираща ски писта и лифтови 
съоръжения. На територията на Добринище има 2 църкви – църквата “Св. Св. Петър и Павел”, построена през 1835 
г. и е обявена за паметник на културата с местно значение и църквата “Успение Пресвета Богородица”, която не е 
действаща, от нея са запазени 4 царски икони и 1 каменна икона с ктиторски надпис от първата половина на XIX век.

Село Кремен е изходна точка за забележителности като Кременските езера – група от 5 езера, разположени стъпало-
видно в Кременския циркус на надморска височина 2304-2356 м.

Село Обидим. В землището на село Обидим интерес за туристите през лятото представлява манастирът “Св. Пан-
талеймон”, разположен живописно между Безбожка река и нейния ляв приток, строен по времето на Второто българско 
царство. Тук могат да се видят запазени икони от 1914 г.

Национален парк Пирин ползи за хората и природата
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Село Гостун е живописно малко селце в Родопите, предлагащо отлични условия за развитието на еко туризъм.

Село Места. Църквата “Св. Великомъченик Георги” е най-голямата забележителност в с. Места. Строителството на 
храма започва 1996г. и с много усилия е довършена през май 2006 г. Иконостасът на църквата е триредов. Наскоро бе 
изографисана и абсидната ниша и храмът е изцяло изрисуван.

Село Осеново и село Филипово. В близост до тези две села се намира известното скално образувание “Сватбата”. 
Площта на защитената територия е 13,1 хектара. Обявена през 1976 г. за опазване на скалното образувание.

Пролом “Момина клисура” е 25 километров пролом на река Места, между източното подножие на Пирин и западното 
подножие на Дъбрашкия дял на Западни Родопи. Късноантична и средновековна крепост Момина кула /на 25 км от Банско/ 
е обявена за археологически паметник с национално значение. Разположена е в един от най-тесните и живописни учас-
тъци на Момина клисура, южно от с. Места на площ около 500 кв.м. Запазената крепостна стена е с височина 8 метра.

ЛЕТЕН ТУРИЗЪМ

 Еко пътека “Демянишка река разказва” – паралелно с пешеходните маршрути, за тези които искат да научат 
повече за местата през които минават – свързано с природни особености, история и култура на района.

 Байкушевата мура – В дебрите на Пирин планина има едно дърво, което кара всеки, който го е видял да затаи 
дъх. Това е Байкушевата мура. Възрастта и се определя на около 1300 години и е най-старото иглолистно дърво на 
България.

 Водопад “Юленски скок” е обявен за природна забележителност. Водопадът е формиран в средното течение на 
река Демяница, на 1650 м н.в. Деветметровият водопад е привлекателен, но слизането до него е крайно опасно.

 Планинско колоездене – Банско предлага чудесни възможности за планинско колоездене, разработени са 7 марш-
рута за планинско колоездене. В района на Банско има 196 км маркирани трасета за планинско колоездене, които 
могат да задоволят изискванията на начинаещи, опитни и експертни колоездачи.

 Офроуд сафари, крос роуд и обиколка с бъги по планински пътеки – дейности, които са осъществими на тери-

торията на община Банско, но са забранени за територията на Национален парк „Пи рин”.

 Излети с каруци и фолклорен пикник.

 Международен ловен туризъм – Горско стопанство на с. Места.

 Скално катерене – Разрешено е на шест обекта в Пирин, особено подходящи са стените на върховете Вихрен, 
Синаница, Георгийца, Главнишки чукар. Професионални инструктори ще представят на начинаещите техники за 
скално катерене и безопасно планинско поведение.

 Рафтинг – за любителите на екстремни спортове се предлагат пакети за рафтинг по реките Струма и Места.

 Конна езда – хотелиерите от Банско осигуряват коне в отлична форма и инструктори, за да се насладите на без-
опасна и приятна разходка.

 Игрища за тенис корт.

 Пейнтбол – организиране на пейнтбол игри, турнири и тиймбилдинг.

 Горещи минерални извори – открити и закрити минерални басейни в гр. Добринище.

СКИ ЦЕНТЪР БАНСКО

Градът разположен в най-красивата част на Пирин планина предлага отлични условия за планински спортове и туризъм. 
Ски центъра в Банско се утвърди като един от най-добрите зимни курорти в Европа. Това бе доказано с провелия се 
кръг от Световната ски купа по алпийски дисциплини за жени през 2009  г., Европейската купа по слалом за мъже през 
2010 г.,Световната купа по ски алпийски дисциплини за мъже на 26 и 27 февруари 2011 г. През 2012 г. Банско ще доман-
кинства на два старта от Световната ски купа по алпийски дисциплини за жени през месец февруари.

Създадени са чудесни условия за практикуване на ски алпийски дисциплини,ски бягане,биатлон и сноуборд.Модерният 
кабинков лифт е с капацитет 2400 души на час. Най-високата точка на ски центъра е 2560 м, най-ниската 1000 м. 
Общата дължина на пистите и ски пътищата е 75 км. Изградени са съоръжения за Халф Пайп и Парапланери, Фън 

– Парк. С 230 оръдия за сняг са оборудвани 100% от трасетата,което гарантира достатъчно снежно покритие от 
декември до май.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Реновираната и новоизградената хотелска база в община Банско надхвърля 16 000 легла,не малък брой от които частни 
квартири, къщи за гости и семейни хотели.Всяка къща има своя собствена история, която може да направи почив-
ката ви едно пътешествие към българските традиции.Типичните механи в Банско притежават изключителен чар и 
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създават местна атмосфера с кухнята си и висококачествена селекция от вина. От друга страна, голям е броят на 
луксозните четири и пет звездни хотели, предлагащи висок стандарт на обслужване и професионално оборудвани спа 
и уелнес центрове, тризвездните хотели предлагат добро обслужване и семеен уют. Къщите за гости предоставят 
стаи под наем, които разполагат с всички удобства.

ПРАЗНИЦИ, ФЕСТИВАЛИ И ОБИЧАИ

От първия ден на годината, изпъстрен с кукерски игри, чак до Митров ден през късна есен, градът чества стари и 
нови празници.

 Новогодишен кукерски фестивал “Да е здрава и честита”. Празничен фолклорен концерт и конкурс за най-красив 
кукерски костюм. Пресъздава елементи от народния обичай за плодородие през идващата година.

 Празници на банската традиция – 17-24 май. Вече пет десетилeтия, се организират Празници на банската тради-
ция. С тях се открива летният туристически сезон и се провежда Празник на цветята. В рамките на празниците 
могат да се посетят етнографски и кулинарни изложби, изложби на изобразителното и приложното изкуство, те-
матични вечери, посветени на банския хумор, песни, хора и обичаи. 

 Фолклорен фестивал " Между три планини" – м. май. Едновременно с Празниците на банската традиция се про-
вежда и фестивала “Между три планини” за автентичен фолклор. Участват над 1000 танцови и певчески групи за 
автентичен фолклор, както от цяла България така и от съседни държави.

 Летен театрален фестивал – 1-7 юли. Летния театрален фестивал има за цел да представи на жителите и гос-
тите на общината най-интересните през годината с актьори, които вече са доказали своя публичен успех.

 Международен Джаз фестивал – 6-13 август. Международния джаз фестивал е едно от най-големите и значими 
събития в музикалния свят на България. Също така е и джаз фестивалът с най-дълга история в страната и с годи-
ните се радва на все по-голяма популярност и в чужбина. През цялата седмица джаз звучи и през деня от различни 
камерни сцени разположени в големите курортни комплекси и ресторанти. По традиция в програмата присъстват 
стилове и групи, представляващи почти всички направления в жанра.

 Оперен фестивал – 26, 27 август. Първия оперен фестивал се проведе на 27 и 28 август 2010 г., като под открито 
небе жителите и гостите на Банско имаха възможност да се насладят на операта “Тоска” с участието на Калуди 
Калудов. Известни солисти и млади таланти изпълниха арии и дуети от известни опери.

 Ден на Банско – 5 октомври. Празникът е свързан с освобождението на града от турско робство през 1912 г. 
Отбелязва се с фолклорна програма.

 Международен фестивал на планинарския филм – м. ноември. През 2011 г. ще се проведе 11-ти Международен 
фестивал на планинарското кино. Много сериозно е участието във фестивала на страните със силно кинопроиз-
водство – Италия, Германия, Швейцария, Австрия и Франция.

Фолклорни групи и състави

Около петдесет са самодейните групи и състави в община Банско, които изпълняват местни песни в стила на пи-
ринския двуглас, където мелодията се пее (води) от един певец, а вторият глас се наслагва от останалите певци. 
Обикновено няма инструментален съпровод, само хороводните песни понякога се съпровождат от гайда или тамбура.

Банска кухня

Оригинална и разнообразна, банската кухня е известна в цяла България със задушените си ястия, уникално приготве-
ни колбаси и мезета. Най-характерни са капама, чомлек, катино мезе, бански старец и кървавица, които се сервират 
във всички битови механи и ресторанти в Банско и Добринище. Местната кухня, основаваща се на стари рецепти и 
екологично чисти домашно произведени продукти е един силен аргумент за привличане на туристи. Дегустирането на 
традиционните бански специалитети допринася престоя на туристите да бъде по-интересен и различен, доближавай-
ки ги повече до характерния бит и кулинарни традиции на местното население.

Туристически информационен център – Община Банско

гр. Банско 
пл. Никола Вапцаров №1
email: infocenter@bansko.bg
тел: 0749/ 8 85 80
факс: 0749/ 8 86 33
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Quietly nestled at the foot of the Pirin Mountains, Bansko is a magnet for Bulgarian and foreign tourists during the four 
seasons of the year. Everything that the visitor finds here, whether it be ancient architecture, heroic history, folklore, preserved 
traditions and customs or a mountain Renaissance town, Bansko is a kind of symbol of the Bulgaria. 

Bansko municipality comprises the most beautiful part of the majestic Pirin Mountains, parts of the Razlog valley, from the 
picturesque Mesta River gorge to the Rhodope Mountains. Bansko is the main administrative, cultural and economic center 
of the municipality. The area is 49,621 hectares, and within that area are the following cities: Bansko and Dobrinishte and six 
villages: Mesta, Kremen, Obidim, Gostun, and Filipovo Osenovo. 

CULTURAL TOURISM 

BANSKO 

 Museum "Vaptsarov”. Historical monument of national importance. Nikola Vaptsarov (1909-1942) was an anti-fascist 
poet whose remarkable creativity placed him among the most popular poets of the 20th century. His poems have been 
translated into over 50 languages. Vaptsarov is the only Bulgarian awarded the International Peace Prize in 1952. 

 Cultural and Information Centre St. Otets Paisii. The newest monument, opened in 2008, Recreates the life-size cell, 
which was written "Slav-Bulgarian History" and the original frescoes in the chapel of St. Ivan Rilski in Hilandarski Monastery 
in Athos. 

 Museum Velyanova House. Open to visitors since 1977. The house was declared a cultural monument of national 
importance and is a model of architectural type of fortified house during the Renaissance. The interior is typical of the 
era. Has a unique wood-carved ceilings and murals, the work of Velyan Ognev – representative of Debar Art School. 

 House-Museum Neofit Rilski. This was the home of Neofit Rilski. He is founder of the Bulgarian education and the 
first Bulgarian encyclopedia. The house is a typical example of Bansko architecture from the end of 17th beginning of 
18th century. In the documentary hall of the house are exposed materials in chronological order, revealing long-standing 
multilateral and national activities of Neofit Rilski. Among them are Bulgarian Grammar (1835), parts of the Greek-
Bulgarian Dictionary, books from his personal library. 

 The Icon Exhibition. In 1986 is arranged an exhibition of Bansko Art School in the oldest dated building in Bansko. It has 
the functions of a female convent to the Hilandarski and Rila Monastery. Among the exhibits shown are original icons of 
the most prominent representatives of the school and photographs of murals.

 Historical-ethnographic complex Radonova House. The house was built in the early 19th century. And it is declared a 
cultural monument of local importance. It belonged to a rich family named Hadzhivalchevi. Its function is as a historical-
ethnographic complex with numerous photos, tangible and documentary material reflecting the life and lifestyle of the 
people of Bansko. 

 Church of the Holy Trinity. Church of the Trinity is a three-nave basilica built in 1835 by local craftsmen on the initiative 
of Lazar German. The bell tower was erected in 1850. The church was the biggest in Bulgaria until the Alexander Nevski 
Cathedral was built. It is dclared a national monument of culture. 

 Church of the Assumption was probably built in 8th-9th century on the foundations of the previous one which was 
destroyed during the Ottoman invasion. 

DOBRINISHTE

Dobrinishte is situated 6 km east of Bansko. The town developed as a resort with regional importance. There are 16 mineral 
springs with temperatures from 30 to 40 degrees. In Dobrinishte there are ski runs and lifts in the territory of the national park. 
In the territory of Dobrinishte there are two churches.

St. Peter and St. Paul, built in 1835, was declared a cultural monument of local importance and Church of the Assumption 
Virgin Mary, which is not operative, it saved four royal icons and a rock icon with donor inscription from the first half of 19th 
century.

Kremen

The Village of Kremen is a starting point for landmarks such as Kremenski Lakes – a group of five lakes located in the 
Kremenski cirque at an altitude of 2356 meters.

Obidim

In the village of Obidim the interest for tourists in the summer is the St. Panteleimon, picturesquely situated between Bezbojko 
River and its tributary, built during the Second Bulgarian Kingdom. Here you can see are icons from 1914.
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Gostun 

Gostun is a picturesque little village in the Rhodope Mountains, offering excellent conditions for developing eco-tourism.

Mesta 

In the village of Mesta, the Church of St. Georgi is the biggest landmark. The construction of the temple began in 1996 and 
with much effort was completed in May 2006. 

Osenovo & Filipovo 

Close to these two villages in the famous rock formation call “The Wedding”. In 1976 it was declared to protect the rock 
formation. 

“Lily Gorge” is the 25 km long valley of the Mesta River, between the eastern foot of Pirin Mountain and the western foot 
of the Western Rhodopes. The late antique and medieval fortress “Maiden Tower”, which is 25 km from Bansko, has been 
declared an archaeological monument of national importance. 

SUMMER TOURISM 

 Eco Trail “Tales of the Demyanishka River” – alongside hiking trails for those who want to learn more about the places 
crossed-linked to natural features, history and culture of the area. 

 Baykushevata Mura – In the recesses of the Pirin mountains this tree, which makes anyone who has seen it hold their 
breath, is about 1300 years and is the oldest conifer tree in Bulgaria. 

 Waterfall Yulen – is declared a natural monument. The waterfall is formed in the middle reaches of the Demyanitsa river 
at 1650 m altitude. The nine-meter waterfall is attractive, but the descent to it is extremely dangerous. 

 Mountain Biking – Bansko offers great opportunities for mountain biking. There are 7 developed routes for mountain 
biking. In the region of Bansko there is 196 km marked trails for mountain biking, which can satisfy the needs of beginners, 
experienced and expert cyclists. 

 Off-road safari, cross road and buggy tour through the mountain trails trails – activities, which can be done on the 

territory of Municipality Bansko but forbidden  on the territory of Pirin National Park. 

 International hunting tourism – Village of Mesta. 

 Rock climbing – is permitted at six sites in the Pirin, particularly suitable are the walls of the peaks Vihren Sinanitsa, 
Georgiytsa, Glavnishki chukar. Professional instructors will introduce the beginners techniques for rock climbing and 
mountain safely conduct.

 Rafting – for fans of extreme sports there are packages for rafting on the rivers Struma and Mesta. 

 Horse riding – hoteliers from Bansko provide horses in great shape and instructors, to enjoy a safe and pleasant walk. 

 Courts for tennis court. 

 Paintball – organizing paintball games, tournaments and team building. 

 Hot springs – outdoor and indoor swimming pool in Dobrinishte. 

SKI BANSKO 

The city located in the most beautiful part of the Pirin mountains offers excellent conditions for mountain sports and tourism. 
Ski center Bansko has established itself as one of the best ski resorts in Europe. This is evidenced by the hosting of the 
World Cup ski alpine discipline for women in 2009, Europa Cup slalom for men in 2010, and Men’s World Cup Alpine skiing in 
February 2011. In 2012 Bansko will host two the Women’s Ski World Cup alpine skiing in February. 

Excellent conditions have been created for the practice of alpine skiing, cross-country skiing, biathlon and snowboarding. The 
modern gondola has a capacity of 2400 people per hour. The highest point of the ski center is 2560, the lowest 1000m. The 
total length of ski runs and roads is 75km. There are facilities for Half Pipe and Paragliders, 230 snow cannons equip 100% 
of the routes, which guarantee sufficient snow coverage from December to May. 

ACCOMMODATION 

The Bansko municipality has enough room for more than 16,000 guests in the residences, apartments, family hotels and 
guest houses. Every place has its own history, which can make your holiday a journey to the traditional Bulgarian taverns. 
Bansko possesses extraordinary charm and creates a local atmosphere with a high quality cuisine and selection of wines. 
On the other hand, a large number of luxurious four and five star hotels offer high standards of service and professionally 
equipped spa and wellness centers. Three star hotels offer good service and family atmosphere. 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Банско / The Municipality of Bansko
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HOLIDAYS, FESTIVALS AND CUSTOMS 

From the first day of the year, punctuated with Kukeri festival until Mitrov Day in late autumn, the town celebrates old and new 
holidays. 

 New Year's Kukeri Festival – “Be healthy and happy”. Festive folk concert and contest for the most beautiful Kukeri costume. 
It recreates elements of folk custom of fertility in the coming year. 

 Holidays Bansko tradition – 17-24 may. Traditional festivities of Bansko which are open the summer season and Feast of 
Flowers. During the holidays you can visit the ethnographic and culinary exhibitions, exhibitions of fine and applied arts, theme 
nights devoted to bathing humor, songs, and customs. 

 Folklore Festival “Between Three Mountains”. Held in May together with the Festival of Bansko Tradition Festival takes place 
and" Between the three mountains "of folklore. Featuring over 1000 dance and singing groups folklore as from Bulgaria and from 
neighboring countries. 

 Summer Theatre Festival – July 1 to 7. Summer Theater Festival aims to present to residents and guests of the municipality 
most interesting year with actors who have already proved their public success 

 International Jazz Festival – August 6 to 13. International Jazz Festival is one of the largest and most significant events in the 
musical life of Bulgaria. It is also a jazz festival with the longest history in the country and over the years has enjoyed increasing 
popularity abroad. During the week, jazz sounds and daytime scenes from various locations at the major hotels and restaurants. 
Traditionally in the program attend styles and groups representing almost all aspects of the genre. 

 Opera Festival – August 26 to 27 The first opera festival held on 27 and 28 August 2010. And under the open sky residents 
and visitors of Bansko had the opportunity to enjoy the opera “Tosca” starring Kaludi Kaludov. Famous soloists and young talent 
performed arias and duets from famous operas. 

 Day of Bansko – October 5. The holiday is associated with the town's liberation from Ottoman rule in 1912. Notes with folklore 
program 

 International Mountain Film Festival – In November. 2011 it the 11th International Festival of Mountain Film will be held. The 
festival combines extreme sport community and the cinema industry from Italy, Germany, Switzerland, Austria and France. 

FOLKLORE GROUPS AND ENSEMBLES 

There are about fifty amateur groups and ensembles in the Bansko municipality, performing local songs in the style of the Pirin 
singing where the melody is sung from one singer and the second voice is superimposed by other singers. Normally there is no 
instrumental accompaniment, just dancing songs are sometimes accompanied by a bagpipe and tambourine. 

BANSKO CUISINE 

Original and varied, Bansko cuisine is famous in Bulgaria with its stewed dishes, cooked sausages and unique appetizers. The most 
typical are kapama, chomlek, katino appetizer, old banski and black pudding are served in any tavern and restaurants in Bansko and 
Dobrinishte. Local cuisine based on old recipes and environmentally friendly home-made products is a strong reason for attracting 
tourists. Tasting traditional specialties contribute to the attraction of tourists to be more interested in different approaches to the 
typical lifestyle and culinary traditions of the local peoples. 

Tourist Information Centre – Bansko Municipality

Bansko 
Square Vaptsarov 1
E-mail: infocenter@bansko.bg
Tel.: +359749/ 8 85 80
Fax: +359749/ 8 86 33
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Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България по поречието на река Места. Районът е предимно планински 
и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва общинският център, град Гоце Делчев (22 560 
жители) и 10 села: Мусомища, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан и Добротино. 
Общината заема територия от 315,8 кв. км. Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград 
и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище на Бяло море  – гр. Кавала (Гърция) отстои на 95 км.

Релефът в района на община Гоце Делчев е много разнообразен. Най-високата точка е с надморска височина 2709  м в 
Пирин планина, а най-ниската – около 430 м в Гоцеделчевската котловина. Най-впечатляващи земни форми са алпий-
ските южни части на Северен Пирин с трите най-южни циркуса – Каменишкият с шестте си езера, Брезнишкият с 
три езера и Корнишкият с две езера. Над тях се извисяват върхове с ясно изразен алпийски характер – Ченгел чал, 
Кадиев рид, Демир чал, Хлевен, Бойков връх. Алпийски характер има и самотно извисеният връх Ореляк – най-високи-
ят в Среден Пирин. Особен интерес представляват средновисоките части на Южен Пирин, обрасли с красиви гори. 
Важен туристически обект за района е Али ботуш – най-ярко изразената купеновидна планина в България. На изток 
Гоцеделчевската котловина е затворена от Родопите. Западната част на планината има високопланински релеф, кой-
то представлява комбинация от сравнително високи заоблени планински върхове и дълбока, сложна мрежа от красиви 
каньони и добре оформени долини. Планината в по-голямата си част е гъсто залесена от иглолистни и широколистни 
масиви, чиито полегати склонове оформят красиви естествени пасища и ливади. Интересни са каньонът на река Кани-
на и каньоновидната форма на река Делчевска в близост до град Гоце Делчев. Допълнително разнообразие в релефните 
форми внасят проломът Момина клисура и проломът при река Бистрица. На фона на много добре изразените планински 
части изпъква изключително красивата Гоцеделчевска котловина с атрактивни разломи, от които бликат множество 
минерални извори. Притоците на река Места са набраздили планинските склонове с тесни проломни долини, които са 
основен потенциал за маршрутнопознавателния туризъм. Многобройните скални венци, планински върхове, ледникови 
езера, каньоновидни долини, отделни изолирани височини, заедно с останалите повърхностни и подземни образувания 
са големият природен туристически потенциал на община Гоце Делчев. В територията на общината попадат южните 
части на Национален парк “Пирин”.

ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ В ПАРКА, С ИЗХОДЕН ПУНКТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На територията на Национален парк “Пирин” са разработени 13 пешеходни туристически маршрута, които предлагат 
чудесна възможност за досег с планината и нейните красоти и богатства. Отговорност за поддръжката на марш-
рутите носи Дирекцията на Национален парк “Пирин”, в сътрудничество със своите партньори. На територията на 
община Гоце Делчев има изходни точки за два от маршрутите:

МАРШРУТ №І 

(Част от международен маршрут Е-4: ПИРИНЕИ – АЛПИ – РИЛА – ПИРИН – ПЕЛОПОНЕС) 

1 – х. “Предел”, 2 – ресторанта на Предел, 3 – разклона на м. Кулиното, 4 – бунгалата на болницата, 5 – м. Кулиното, 
6 – Склада, 7 – циганска колиба, 8 – Малка Джинджирица, 9 – Бабина вода, 10 – Дупката, 11 – Даутово езеро, 12 – Коняр-
ника, 13 – Бела река, 14 – Баджоро, 15 – Стълбата, 16 – х. “Яворов”, 17 – Суходолски превал, 18  – Каменитишки превал, 19 
– Премката под вр. Вихрен, 20 – Вихренски преслап, 21 – х. “Вихрен”, 22 – разклона на Равнако, 23  – разклона при Дългото 
езеро, 24 – Башлийска порта, 25 – Винарска порта, 26 – Мозговишка порта, 27 – з.  “Тевно езеро”, 28 – Краледворска десна 
порта, 29 – Аргирово езеро, 30 – Комитски чарк, 31 – х. “Пирин”, 32  – Сапвийца – разклона за х. “Малина”, 33 – Тодорова 
поляна, 34 – Влашкови мандри, 35 – Водопоя, 36 – вр. Орeляк, 37 – м. Попови ливади.

МАРШРУТ №XIII – общо 6 ч . 

1 – х. “Пирин”, 2 – разклона на Близнаков чарк, 3 – х. “Малина”, 4 – Водопоя, 5 – м. Попови ливади.

 Алпинизъм и пещернячество

В района на Гоцеделчевска община, клубът по парапланеризъм има изпитани площадки за излитане, полети и обучение 
с парапланери.

 Велотуризъм

В местността Попови ливади има 3 новооткрити велопътеки: 

Велопътека “Гълъбова поляна” 

(“Горски пункт – път за Дългия чучур – Гълъбова поляна – Крива река – Горски пункт”) 

Велопътеката, с дължина 3,5 км, е изградена в местността Попови ливади (Папаз чаир) на 18 км от гр. Гоце Делчев, с 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Гоце Делчев / The Municipality of Gotse Delchev



2

начална точка местността “Горски пункт” с надморска височина 14100 м, като завършва на същото място. Трасето 
преминава по съществуващ горски път с максимално изкачване до 1446,5 м надморска височина. Отклонява се в западна 
посока по съществуваща пътека, на която в участък от 580 м са окастрени на храсти, извършени са ръчни изкопни 
работи за подравняване на пътеката с чакъл, отклоняване на течащи води, ерозиращи пътеката. Пътеката преминава 
през м. Гълъбова поляна (1388,2 м надм. височина), която се посещава от много летовници и е естествено място за 
пикник. На поляната е изграден заслон, открито огнище, маса с 4 пейки, кошчета за отпадъци. Маршрутът продължава 
със спускане до Крива река (1360 м надм.вис.). Оттук нататък започва постепенно изкачване, като пътеката се движи 
по съществуващ горски път покрай коритото на Крива река и се обединява с туристически маршрут №3 в точка с 
надм. вис. 1365,3 м. Трасето преминава през борови, смърчови гори и пресича две поляни. По пътеката са поставени 
указателни табла, монтирани са дървени стълбове, указателни стрелки, предупредителни и забранителни табели, ту-
ристическа маркировка. Територията през която преминава пътеката и местата на които са изградени туристически 
елементи е Държавен горски фонд.

Велопътека “Лагера” 

(“Ученически лагер – Средненски чукар – Старият хотел – път Тешовски пункт – Ученически лагер”) 

Маршрутът на пътеката е кръгов, както всички други веломаршрути и е изграден с дължина 3 км около Ученически 
лагер в м. Попови ливади. В участъка от м. Старият хотел до Ученически лагер са извършени дейности по подравня-
ване на пътеката, окастряне на храсти и направа на леки укрепителни съоръжения за отклоняване на водни потоци. 
Най-ниската точка на маршрута е м. Ученически лагер (1305,5 м надм. вис.), а най-високата точка е 1378,5 м. Трасето 
преминава през борова и смърчова гора, в отделни участъци се движи по съществуващи горски пътища. По цялата 
пътеката са поставени указателни табла, монтирани са дървени стълбове, указателни стрелки, предупредителни и 
забранителни табели, туристическа маркировка. Територията, през която преминава пътеката и местата на които 
са изградени туристически елементи е общинска собственост (Ученически лагер) и Държавен горски фонд.

Велопътека “Млаки” и Туристически маршрут №1 

(“Горски пункт – Дългия чучур – м. Млаки – Тешовски пункт – Туповишка река – Горски пункт”) 

Велопътеката и туристическия маршрут №1 съвпадат като трасе. Това е най-трудният и най-дълъг маршрут – 14 км, 
като целият целият маршрут се движи по съществуващи горски пътища. Както всички останали маршрути започва 
от м. Горски пункт. Движи се в южна посока с постепенно изкачване до м. Дългия чучур (1520 м), където има фунциони-
раща чешма и е естествено място за почивка и приготвяне на храна. Изградени са отводняване на чешмата и оформя-
не на място за пикник с изграден заслон, маса с 4 пейки, кошчета за отпадъци. Пътеката продължава на юг и се движи 
по международен туристически маршрут Е-4 до местността “Млаки” (1600 м), която е на-високата точка по трасето. 
Тук има широка поляна, в северната част на която, е изграден нов заслон, открито огнище и маса с 4 пейки, направа на 
нова чешма с довеждане на вода от 170 м, кошчета за отпадъци, указателни, предупредителни и забранителни табели. 
Между м. Млаки и следващата точка от маршрута има участък с дължина от 350 м на който са извършени дейности по 
укрепване на пътеката, с цел предотвратяване на ерозията. Маршрутът преминава в плавно спускане към м. Тешовски 
пункт (1550 м), където има  изградено открито огнище, маса с 4 пейки, подмяна на дървени елементи на съществуваща 
пейка с маса, ремонт на довеждащ водопровод на съществуваща чешма. Пътеката пресича Туповишка река (1545 м) 
на която също е изградено място за пикник – открито огнище, маса с пейки, кошчета, указателни, предупредителни 
и забранителни табели. По протежението на трасето се откриват гледки към вр. Моторог, планините Славянка и 
Стъргач. По цялата пътеката са поставени указателни табла, монтирани са дървени стълбове, указателни стрелки, 
предупредителни и забранителни табели, туристическа маркировка. Територията, през която преминава пътеката и 
местата на които се са изградени туристически елементи е Държавен горски фонд.

 Любителски риболов

Рибарниците на Румен Ципаров в района на гр. Гоце Делчев, място, където можете както да закупите отглеждана по 
съвременни европейски изисквания риба – шаран, толстолоб, сом, както и да се насладите на невероятния вкус на ри-
бата на място, в рибния ресторант в изключителна обстановка на спокойствие, предлагано от простора и уюта на 
природата. Предлага се и свободен риболов, както и възможност за нощувка в бунгала.

 Маршрути за конна езда

Село Делчево (7 км западно от гр. Гоце Делчев) и м. Попови ливади са подходящи за конна езда.

 Тематичен туризъм

С. Делчево е подходящо място за еко туризъм и селски туризъм. Селото се намира на 7 км западно от гр. Гоце Делчев. Ня-
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колко от старите къщи в селото са реставрирани и преустроени в къщи за гости в селски стил, а в непосредствена бли-
зост се намират няколко екопътеки по които са разположени много приятни места за пикник насред красивата природа. 

КУЛТУРНО ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Има някопко културно-познавателни маршрута, които община Гоце Делчев предлага на своите посетители: 

 Гоце Делчев – Исторически музей – манастир “Пресвета Богородица” – Животоприемни източник”. В този 
тур са предвидени за разглеждане с беседа експозицията на Общински исторически музей, паметника на Гоце Дел-
чев, улица “Търговска”, представяне на ретро-ревю на традиционни костюми, демонстрация на тъкане и обредни 
трапези в музея, разглеждане на вековния 500-годишен чинар къщата на Рифат бей – възрожденска архитектура, 
вековните кестени по пътя за манастирчето “Животоприемни източник”, с кратка почивка в Червенковата воде-
ница на път за манастирчето “Животоприемни източник” /празникът на Манастира е винаги първия петък след 
Великден-Светли петък/. На същият ден се празнува и в селата Гайтаниново, Лъки и Тешово с общоселски събори. 
(Еднодневен маршрут).

 Гоце Делчев – село Делчево (архитектурен резерват). В Гоце Делчев се разглеждат трите църкви, обявени за ху-
дожествени паметници на културата: Свети Архангел Михаил – 1811 г., Успение на Пресвета Богородица – 1838 г. и 
катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий – 1907 г., както и археологически и архитектурен обект Старата 
джамия. По пътя за село Делчево разглеждане на средновековна кула от периода XIII – XIV век, водопадите на река 
Делчевска, църквата Успение на Пресвета Богородица и възстановените къщи – Соломонтова, Витанова, Русева, 
Гуцева и др. На Трифоновден и на празника “Св. Св. Костадин и Елена” на близкия до селото връх “Св. Костадин” – с 
предварителна заявка, група за автентичен фолклор от село Делчево представя традиционни обичаи и ритуали. 
(Двудневен маршрут).

 Гоце Делчев – село Баничан. Включва панорамна обиколка на града, пазара ,панаира през месец септември и Град-
ския парк. На път за село Баничан се разглеждат тракийските могили с беседа и посещение на църквите в селото: 
Свети Архангел Михаил,Свети Атанасий, манастира Успение на Пресвета Богородица /панорамна разходка/, църк-
вата Свети Константин и Елена в новото село – в двора ,на която група за автентичен фолклор при читалището 
и фолклорна група на Тодорка Серафимова в селото, включващи изпълнители от всички поколения представят на 
живо обичаи,ритуали и костюми. (Двудневен маршрут).

 Гоце Делчев – село Мосомище. Разглеждане на църквата Свети Никола, манастира Свети Георги, местността 
Судинград с останки от средновековна стражева кула и крепостна стена с беседа; изкачване на Лясковския връх 
на празниците на Св. Христофор и Свети Константин и Елена, когато се извършва обред с курбан ,запазен от ези-
чески времена и посещение на параклиса Възнесение Господне, в близост до върха на така наречената Герска скала; 
плаж на карстовия извор в местността Топлицата. (Двудневен маршрут).

Места за пикник

Местността Попови ливади както и околностите на село Делчево изобилстват от обособени места за пикник. 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В Община Гоце Делчев има множество хотели, къщи за гости както и хижа и туристическа спалня. За повече информа-
ция – тел: 0751 60125 (Туристически Информационен Център).

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

 Християнски празник “Св. Богородица”
манастир “Живоприемни източник” край 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 – 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 го-
ляма степен своя автентизъм. По-интересни са:

Национален парк Пирин ползи за хората и природата
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 Бабин ден

гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев. Обреди за благодарност, свързани с деня на родилната помощ, някога т. нар. бабува-
не; 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 оси-
гуряване на здраве и плодородие; местно значение; м. февруари.

 Еньовден

с. Делчево, общ. Гоце Делчев – 7 км асфалтов път западно от Гоце Делчев. Организира се събор “Слънце – Луна” събор 
на традиционните и съвременни изкуства проведен за пръв път на 22.06.2008 г.

 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 тради-
ционна 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:

 Илинденски събор

мест. Попови ливади, общ. Гоце Делчев – 18 км асфалтов път запад-югозападно от Гоце Делчев. Честване на Илинден-
ско-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.

Фестивали

Фестивал Изкуството на Беломорието. Организира се в Град Гоце Делчев от Министерство на Културата. Началото 
на проекта е 06.2011. Проекта е с продължителност 2 години. Целта на фестивала е популяризиране и запазване тра-
дициите на Беломорието.

ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ

В миналото Гоце Делчев се е славел като голям занаятчийски център с развити над 12 вида различни занаяти  – звън-
чарство, 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.
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Gotse Delchev Municipality is situated in southwestern Bulgaria along the Mesta river. The region is mostly mountainous and 
borders the municipalities of Hadjidimovo, Garmen, Bansko and Sandanski. Includes the municipal center town of Gotse Delchev, 
which has 22,560 residents. There are also 10 villages: Musomishta, Delchevo, Bukovo, Borovo Kornitsa, Lazhnitsa, Breznitsa, 
Gospodintsi, Banichan and Dobrotino. The municipality occupies an area of 315,8 square kilometers. The town of Gotse Delchev 
is located 105 km from the district center of Blagoevgrad and 203 km from Sofia. The nearest seaport is on the Aegean Sea in 
Kavala, Greece, located 95 km away.

The terrain in the area of Gotse Delchev municipality is very diverse. The highest point is at an altitude of 2709 m in the Pirin 
Mountains, and the lowest – about 430 m in the Gotse Delchev valley. The most impressive landforms are the alpine southern parts 
of the Pirin mountains with the three most southern cirques. Kamenitsa cirque has six lakes, Breznitsa three lakes and Kornishki 
has 2 small lakes. Rising above the lakes are the pronounced peaks of Chengel, Kadiev Ridge, Demir, Hleven and Boykov. The 
alpine features are also found in the middle section of the Pirin mountains, close to Gotse Delchev. The soaring Orelyak peak is 
the highest in the Middle Pirin. Of particular interest are mid-parts of South Pirin covered with beautiful forests. An important tourist 
site in the region is Ali Botush, which is a pronounced dome-like mountain. The eastern side of Gotse Delchev valley is bordered 
by the Rhodope Mountains. The topography of this region is a combination of relatively high rounded peaks and deep, complex 
network of beautiful canyons and well shaped valleys. The Rhodopes for the most part are densely wooded with coniferous and 
broadleaf species and also have beautiful gentle sloping natural grasslands. Additional diversity in topography forms are the Lily 
gorge and the river Bistrica. Amid very well expressed mountains stands the beautiful valley with attractive rock formations from 
which numerous mineral springs can be found. Tributaries of Mesta river striate the surrounding mountains with narrow gorges 
valleys, which have major potential for thematic hiking routes. Numerous rock crowns, mountain peaks, glacial lakes and canyon 
valleys together with other surface and underground formations are the greatest natural tourist potential of Gotse Delchev. The 
municipality also contains the most southern parts of the Pirin National Park.

HIKING TRAIL IN THE PARK WITH START POINTS WITHIN GOTSE DELCHEV 

MUNICIPALITY

Walking trails in the park have a starting point in Gotse Delchev Municipality. The territory of Pirin National Park has developed 13 
hiking routes offering a great opportunity to experience the mountains and their beauty and wealth. Responsibility for maintenance 
of routes carries the Directorate of National Park Pirin, in cooperation with its partners. The municipality of Gotse Delchev is 
starting points for two routes:

ROUTE №I 

(Part of the international route E-4: Pyrenees – Alps – RYLA – PIRIN – Peloponnese) 

1 – Hut Predel, 2 – restaurant Predel, 3 – fork of Kulinoto, 4 – bungalows of the hospital, 5 – m Kulinoto, 6 – Warehouse, 7 – Gypsy 
hut, 8 – Small Djindjiritsa, 9 – Babina water, 10 – hole, 11 – Dautov Lake, 12 – Konyarnika, 13 – Whitewater River, 14 – Badzhoro, 
15 – Ladder, 16 – Hut Yavorov, 17 – Suhodolska ridge, 18 – Kamenitishki ridge, 19 – Premkata below peak Vihren, 20 – Vihrenski 
Preslap, 21 – Hut Vihren, 22 – fork of Ravnako, 23 – fork in Long Lake, 24 – Bashliyska pass, 25 – Vinarska pass, 26 – Mozgovishka 
pass, 27 – Hut Tevno Lake, 28 – Kraledvorska Desna pass, 29 – Argirov Lake, 30  – Komitski Chark, 31 – Hut Pirin, 32 – Sapviytsa  – 
fork for Hut Malina, 33 – Todorova, 34 – Vlashkovi dairies, 35 – Watering, 36 – peak Orelyak, 37 – Popovi meadows.

ROUTE №XIII – a total of 6 hrs. 

1 – Hut Pirin, 2 – fork of Bliznakov Chark, 3 – Hut. Malina, 4 – Watering, 5 – Popovi meadows.

 Climbing and caving

In the region of Gotse Delchev Municipality, the club has tried paragliding launch site, flight training and paragliders.

 Cycle

In Popovi meadows there are 3 new bicycle paths: 

Bicycle path “Galabova Polyana” 

(“Forest Point – Road to Long spout – Galabova Meadow – curve River – Forest post) 

This trail is 3,5 kilometers long and was built in Popovi meadows (Papaz Chair) 18 km from Gotse Delchev. The starting point is 
called “Wild Point” at an altitude of 1,410.0 meters and  finishes in the same place. The route passes under an existing forest road 
climb to a maximum altitude of 1446,5 meters. Deviates to the west by an existing path on which area of 580 m have trimmed the 
bushes made is hand excavated to align the path with gravel, diversion of water courses, eroded trail. The trail passes through 
the meadow Galabova (1388,2 m altitude), which is visited by many tourists and is a natural picnic spot. A shelter, outdoor 
fireplace, table with 4 benches and litter bins were all built in this area. The trail continues to curve down to the river (1360 m 
above sea level). Hence begins a gradual ascent as the trail moves along an existing forest road along the river bed of the curve 
and integrates with tourist route №3 in a point 1365 meters above sea level. The route passes through pine, spruce forests and 
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crosses between two meadows. There are name-boards fitted on wooden poles with indicative arrows, warning and prohibition 
signs all along the trail. Territory through which the trail and picnic areas are built tourist belong to the state forest. 

Bicycle path “Lager” 

(Study Camp – Srednenski chukar – Old hotel – time Teshovski point – Study Camp) 

The route of the path is a loop, like the other bike routes and is built around three kilometers in length in the “Camp” area of Popovi 
meadows. In the area of old hotel to the Camp activities were carried out in to align the path, trim the bushes and make minor 
fortifications for the diversion of watercourses. The route passes through pine and spruce forest, in separate sections for travel on 
existing forest roads. The entire path has name-boards mounted on wooden poles, indicative arrows, warning and prohibition signs, 
and tourist marks. Territory through which the trail and places that are built tourist elements is the municipality’s property (Study 
Camp) and state forests.

Bicycle path “Mlaki” and Tourist route №1 

(Forest post – Long spout – Mlaki – Teshovski point – Tupovishka River – Forest post) 

The bicycle path and tourist route №1 are the same route. This is the most difficult and longest route – 14 km, the whole entire 
route runs on existing forest roads. As with all routes starting from “Forest post”. Move to the south with a gradual climb to “Long 
spout” (1520 m) where there is a natural place for rest and food preparation. There are drinking fountains and a picnic shelter, 
table with 4 benches and litter bins. The trail continues south and merging with the international tourist route E-4 to the “Mlaki” 
(1600 m), which is the highest point on the route. There is a large meadow in the north which has a new shelter, open fireplace 
and a table with 4 benches, a new fountain, litter bins, trail maps, and warning and prohibition signs. Between “Mlaki” and the next 
waypoint is a distance of 350 meters, of which building activities along the trail have been done to prevent erosion. The route 
passes into a smooth descent to Teshovski point (1550 m), which has built open fireplace, table with 4 benches and a fountain. 
The trail crosses Tupovishka River (1545  m) which is also has a picnic spot, open fireplace, table with benches, bins, guidance, 
and warning and prohibition signs. Along the route are beautiful views of Slavyanka mountain and Stargach mountain. The entire 
path name-boards are placed, are mounted wooden poles, indicative arrows, warning and prohibition signs and tourist marks. The 
territory through which the trail and the locations in which there are built tourist elements is state forest.

 Angling

Rumen Tsiparov hatcheries in the region of Gotse Delchev is a place where you can buy farmed European fish – carp and 
catfish, and enjoy the incredible taste of the fish. There is also a fish restaurant which offers an exclusive peaceful atmosphere 
in the spaciousness and comfort of nature. There is also free fishing and the opportunity to stay overnight in bungalows.

 Routes for horseback riding

Delchevo Village (7 km west of the town of Gotse Delchev) and Popovi meadows are suitable for horseback riding.

 Thematic tourism

The village of Delchevo is suitable for eco-tourism and rural tourism. The village is located 7 km west of the town of Gotse Delchev. 
Several of the old houses in the village have been restored and converted into guest houses in rustic style, and in close proximity 
are several treks which are very pleasant for picnics amidst the beautiful scenery.

CULTURAL TOURISM

There are a few cultural routes that Gotse Delchev municipality offers its visitors.

In Gotse Delchev there is the Historical Museum, and the Monastery of Virgin Mary. In this group there are possibilities to tour 
Municipal Historical Museum, walk the streets of the historic monuments of Gotse Delchev, see Gotse Delchev street commerce, 
go to a presentation about traditional costumes, see demonstrations of weaving and ritual tables in the museum, examine the 
ancient 500-year sycamore house of Rifat Bey, and tour Renaissance architecture. In Gotse Delchev there are three churches, 
declared artistic monuments: St. Michael – 1811, Assumption of Mary – 1838 and the Cathedral of St. Cyril and Methodius – 1907. 

On the road to the village Delchevo examining the medieval tower from the period 8th – 9th century, the waterfalls of the river 
Delchevska, the Church of the Assumption of the Virgin Mary and the restored houses Solomontova, Vitanova, Rousseva, Gutseva 
and others. Upon request, authentic folklore groups from the village Delchevo present traditional customs and rituals. (Two-day 
itinerary) 

The village of Banichan includes a panoramic city tour, market fairs in September and a city park. On the road to the village 
Banichan are Thracian burial mounds. In the village are four churches: St. Michael, St. Athanasius, Assumption of Mary monastery 
and Church of St. Constantine and Helen. In the village community center there is a group, Todorka Serafimova, which includes 
artists from all generations presenting live customs, rituals and costumes. (Two-day itinerary) 

In the village of Mosomishte contains the Church of St. Nicholas, St. George Monastery, Sudingrad site which has remains of a 
medieval watchtower and talk to the wall, and climbing to Lyaskovski peak. (Two-day itinerary)
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ACCOMMODATION

In the Gotse Delchev Municipality has many hotels, guest houses, chalets and dormitories. 

For more information – tel: +359 75160 125 (Tourist Information Center).

HOLIDAYS AND TRADITIONS

 Christian holiday “Virgin Mary”

Monastery Zhivopriemni near Gotse Delchev – 3 kilometers away southwest of Gotse Delchev. A large gathering with a festive Mass 
at the monastery and sacrifice of the Monastery Meadows; local importance. End of April – beginning of May / first Friday after 
Easter.

 Christian holiday “Sv. Kostadin”

Sv. Kostadin peak in Pirin above the village of Delchevo, 9 kilometers away southwest from Gotse Delchev to Delchevo + 40 min 
walk. Fair with liturgy and sacrifice; local importance. May. 

On the other religious holidays today some old rituals can be seen but they have become very simple and largely lost their 
authenticity. More interesting are:

 Babin den

Gotse Delchev – a ritual for thanksgiving related to the day of maternal care and assisted in childbirth; local importance, Jan. 8.

 Babugeruvane

In the village of Musomishta – 8 kilometers away south of Gotse Delchev. 

Kukeri festival to chase away the evil and ensure the health and fertility; local importance; February.

 Midsummer

Delchevo – 7 km asphalt road west of Gotse Delchev. 

Organized festival celebrating the Sun & Moon of traditional and contemporary arts held for the first time on 22/06/2008.

 Sirnitsa 

Gotse Delchev and all the Christian villages in the region – Love connected with the beginning of Lent, is characterized by lighting 
huge bonfires in the districts of the city, preparing the traditional family meal with pie and breaking of boiled eggs, red thread tied to 
the ceiling; local importance; end of February.

 Lazaruvane

Banichan – 6 kilometers away north of Gotse Delchev. 

Rituals for rain and abundant harvest, carried out by lazarki “local importance”; m. april /one week before Easter/. 

 Easter

All Christian villages in the region – the customs related to Easter, holiday liturgy, traditional bread is kneaded and colored eggs in 
the Historical Museum of Gotse Delchev – Easter ritual table; regional importance; end of April – beginning of May.

 Christmas Eve and Christmas

All Christian villages in the region – the rituals connected with Christmas, Christmas Eve – dinner in a narrow family circle with 
traditional vegetarian dishes and bread with fortune; Christmas – festive liturgy in the Historical Museum of Gotse Delchev – 
Christmas ritual table; regional important; December 24 to 25.

More important traditional festivals and fairs related to cultural and historical events are:

 Ilinden Festival

Popovi meadows – 18 km asphalt road west-southwest of Gotse Delchev 

Celebration of Ilinden uprising, folklore, local relevance, August 2.

 Feast of Gotse Delchev

Gotse Delchev – Celebrating the liberation from Ottoman rule, traditional folk performances, local importance.

Festivals

Art Festival of the Aegean. Organized in the town of Gotse Delchev by the Ministry of Culture. Beginning of the project is 06.2011. 
Project duration is 2 years. The festival is promoting and preserving the traditions of the White Sea.

TRADITIONAL CRAFTS

In the past, Gotse Delchev was renowned as a great craft center developed over 12 different types of crafts of such as – pottery, 
coppersmith, processing of iron, homespun wool, leather, weaving, goldsmith, masonry, etc.
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Община Кресна 

Разположена в Югозападна 
България на площ 344 кв. км 
и заема важно транспортно-
географско положение. Оттук 
минава най-краткият път от 
столицата за съседна Гърция - 
първокласното международно 
шосе Е-79 и жп линията София-
Кулата-Атина.

Долината на Средна Струма 
разделя територията на 
общината на две части – 
Пиринска и Малешевска.

The Municipality of Kresna

Kresna municipality (344 sq.  km) is 
situated in Southwestern Bulgaria 
and occupies an important 
geographical position. It lies on 
the international road E-79 and 
international railroad, which are the 
most direct routes from the Sofia to 
Athens in neighboring Greece.

The Middle Struma valley divides 
the municipality into two parts –  
Pirin and Maleshevska.

Национален парк Пирин 
Ползи за хората и природата

Pirin National Park  
Benefits for People and Nature
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Община Кресна (344 кв. км) се намира в Югозападна България и заема важно транспортно-географско положение. 
Оттук минава най-краткият път от столицата за съседна Гърция – първокласното международно шосе Е-79 и 
жп  линията София-Кулата-Атина.

Долината на Средна Струма разделя територията на общината на две части – Пиринска и Малешевска.

Община Кресна обхваща гр. Кресна и още 6 села с население общо 5400 жители. (Долна Градешница, Горна Брезница, 
Сливница, Ощава, Стара Кресна и Влахи). Тя граничи с общините Симитли, Разлог, Банско, Сандански и Струмяни, а 
на запад – с Република Македония.

Град Кресна (3500 ж.) е главен административен център на общината и отстои на 144 км южно от София. В близост 
до града са разположени природният резерват “Тисата” и защитената местност “Моравска”, а градът е основен 
изходен пункт и за Национален парк “Пирин”.

Община Кресна се отличава с благоприятно туристико-географско положение, като най-големият български бал-
неоклиматичен курорт с международно значение – Сандански е отдалечен само на 26 км от общинския център. 
Близостта до Гърция е фактор с потенциални възможности, макар че понастоящем туристическото търсене на 
гръцкия турист по принцип и в частност в България има друга ориентация.

Територията на община Кресна представлява една изключително интересна мозайка от различни типове релеф – 
котловинно долинен, ниско-, средно- и високопланински, обхващайки части от Среднострумската долина с живопис-
ния Кресненски пролом, Малешевска планина с първенеца Ильов връх (1803 м н. в.) и Северен Пирин.

Забележителни форми на релефа са живописният Кресненски пролом на р. Струма, надиплените пясъчни сипеи Мело, 
причудливата каменна гора край с. Влахи, красиво изваяният скален комплекс Орлите, мраморният алпийски гребен 
Кончето – гордостта на Пирин, Синанишкия, Георгийския, Влахинския и Невързумския циркуси. От естествените 
водоеми изключителна туристическа атракция представляват Синанишките, Георгийските и Влахинските езера. 

На територията на община Кресна за момента функционират два хотела и един мотел. 

В курортната местност “Върбите” има изградени три почивни бази с бунгала (ОФ “Тиса” – 3 бунгала, БКС  –  3; 
ОбА  –  3; СОУ – 5), ученически лагер (категоризиран – 40 легла, предлага добри условия за настаняване на туристи). 
Хотел ”Шаралия” частен с 30 легла, хижа Загаза – 60 легла. 

По отношение на туристическите маршрути, най-добре е разработена високопланинската част на Пирин планина 
в района на Синанишките, Георгийските и Влахинските езера, скалния гребен Кончето и вр. Вихрен. В Малешевска 
планина реално туристически маршрути не са организирани, но могат да се направят няколко интересни предложе-
ния, включващи защитени природни обекти и места в тази част на общината. Засега липсват и кратки (или лъчови) 
познавателни маршрути.

Туристически маршрути в Пирин планина

 І. гр. Кресна – Градешки минерални бани – 1 час пеша

 ІІ. гр. Кресна – курортна местност “Върбите”. Два варианта:

1. гр. Кресна – Влашка чешма (6 км асфалтов път) – м. Върбите (12 км черен път) – 1,30 ч с транспорт или 
5 ч пеша

2. гр. Кресна – Градешки минерални бани – м. Върбите (3 ч по горски пътеки) 

 ІІІ. гр. Кресна – с. Влахи – м. Пещерата (5-5,15 ч) с варианти:

1. гр. Кресна – м. Ушите (30 мин) – природен резерват “Тисата” (45 мин) – м. Шемето с каменната гора край 
с. Влахи (2 ч) – водопад Скакалото (2,05 ч) – м. Полена – вр. Баба – (4,05 ч) – м. Пещерата (5,15 ч)

2. гр. Кресна – х. Синаница /кафява маркировка/- х. Вихрен /синя маркировка/

 IV. мест. Върбите – хижа “Синаница” (4,10 ч) /кафява маркировка/ 

Туристически маршрути в Малешевска планина

В Малешевска планина подходящи за туризъм са следните маршрути (след изграждане на необходимата туристическа 
инфраструктура):

 І. гр. Кресна – с. Горна Брезница – природна забележителност Чинарите (8 км)

 ІІ. гр. Кресна – защитена местност Моравска (2 км) – Моравски дъбове в м. Моравска (4 км)

 ІІІ. гр. Кресна – природен резерват “Тисата” (30 мин по пешеходна пътека). Преминаването през резервата 
следва да се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите.

 ІV. гр. Кресна – Кресненски пролом (10 км)

На територията на община Кресна развива дейност туристическо дружества – “Синаница 2000”. ТД “Синаница 2000” 
стопанисва х. Синаница.
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ВОДИ

Главната артерия е река Струма, която северно от Кресна образува красив пролом, носещ името на 
града. Тя има три леви притока, извиращи от Пирин – реките Ощавска, Влахинска и Градешка, и пет десни, 
събиращи водите си от Малешевска планина – реките Дивилска, Брезнишка, Моравска, Ганийца и Сли-
внишка. На територията на общината са изградени 18 изкуствени водоема средно с обем от 5000-25000 
куб.м вода, от които само 4 са зарибени. От естествените водоеми изключителна атракция представля-
ват Синанишките, Георгийските и Влахинските езера.

Безценно природно богатство са откритите минерални извори, локализирани в 4 основни находища – между гр. Кресна 
и с. Долна Градешница, между с. Стара Кресна и с. Ощава, при селата Горна Брезница и Влахи, като най разработени до 
този момент са Градешките извори и “Хладката баня”при с.Стара Кресна.

 Градешки минерални извори

Балнеоложки курорт с местно значение; 5 минерални извора с температура на водата от 20 до 68 градуса; водите са 
бистри без мирис и приятни за пиене; физико-химичен състав: хипертермални, хидрокарбонатни, сулфатно натриеви, 
силициеви и флуорни. Подходящи за лечение на опорно-двигателния апарат, дихателната система, нервната система, 
стомашно-чревния тракт, и др.

 Ощавски минерални бани

Балнеоложки курорт с местно значение; 5 минерални извора с температура на водата от 380 С до 650 С; водите са 
бистри, без мирис и приятни за пиене; физико-химичен състав: хипертермални, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, 
силициеви и флуорни, слабо радиоактивни. Подходящи са за лечение при заболявания на опорно-двигателния апарат, 
сърдечно-съдови, възпалителни-гинекологични и кожни болести. При хладкия извор има изградена баня с две закрити 
калолечебници. 

 Влахински минерален извор (Влашка чешма)

Студен минерален извор (3 км западно от с. Влахи); водата е каптирана и се характеризира като хидрокарбонатна и 
сулфатно-натриева, слабо минерализирана; легенда разказва, че Градешките минерални извори някога са бликали тук, 
но са били осквернени от турците и пресъхнали.

 Брезнишки минерални извори

Каптирани два минерални извора с температура на водата 360 С-380 С и дебит 2,6 л/сек; има чешма в центъра на 
селото. Подходяща за лечение при белодробни, костно-ставни и кожни заболявания; на хълма на селото в двора на мана-
стира “Св. Пророк Илия” има стара римска чешма с лековита вода, свидетелстваща за използването на минералните 
води в Горна Брезница още от древността.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Територията на община Кресна се отличава с богата и разнообразна флора и значително участие на средиземно-
морски видове. Във връзка с голямата денивелация на релефа се наблюдава ясно изразено вертикално зониране: до 
400  м  н.  в. (долината на Струма, Кресненското поле) – главно обработваеми площи с остатъци естествена расти-
телност от космат дъб, летен дъб, келяв габър, дървовидна хвойна, чинар (до Кресненско ханче), топола, върба, акация, 
пърнар, дрян, черна елша, зеленика (хълма Главище); до 1000 м н. в. – благун, воден габър, зимен дъб, бук, клен, габър, елша, 
акация, мукина, брекина, офика, бял и черен бор; до 1800 м н. в. – буково-иглолистен пояс, който в Малешевска планина е 
с преобладаване на бука (компактно в мест. Моравска, Ивишник, Леща, Заставата) и примеси от воден габър, благун, 
зимен дъб, елша и върба, а в Пирин – с преобладаване на иглолистните видове бял бор (компактно в мест. Разколска, 
Борован, Маяница, Ощавски преслап), черен бор (компактно в мест. Върбите и Брайкова поляна), смърч (компактно в 
мест. Разколска и Черната вода), ела, бяла мура (компактно в мест. Пенков чарк, Синивръшка река, Горен Разкол) с при-
меси от бук, мъждрян и др.; 1800-1900 м н. в. (Пирин) – смърчово-муров пояс, представен от смърч, бял бор, бяла мура и 
др.; 1900-2000 м н. в. – бяла мура с подлес от клек; над 2300 м н. в. – клекови храсти и алпийска тревна растителност.

Горите са истинско природно богатство за общината, което погледнато в цифри показва, че средно на 1 жител се 
падат по 27 дка горска площ (4,2 дка/ч за България и 3 дка/ч – за Европа).

Планинската част привлича с вкусните горски плодове – къпини, малини, боровинки, диви ягоди и др. и множеството 
красиви цветя, някои от които представляват ценни лечебни растения – мащерка, риган, мента, подъбиче, миризлива 
теменуга, синя хвойна, чемерика, алпийски лапад, лечебна медуница и много други.

Интерес за природолюбителите биха представлявали вековните дървета в мест. Църквата (22 вековни дървета от 
летен дъб на възраст между 300 и 400 год. с обиколка над 3 м), Ганийца (вековна чинарова гора на десния бряг на р. 
Струма), бившето село Горна Градешница (вековен чинар с височина 30 м и обиколка над 5 м) и с. Влахи (вековен чинар 
на възраст над 500 години). Трите вековни дървета летен дъб (възраст 300 години, височина 18 м и обиколка 3,6 м) и ве-
ковния чинар (500 години, височина 15 м и обиколка на ствола 6,2  м) в Кресна са обявени за защитени природни обекти.
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Фауната също се отличава с голямо видово богатство. Често срещани са заекът, катерицата, белката, златката, 
лисицата, дивата свиня, сърната. Високите части на Пирин са местообитания на вълка, кафявата мечка и дивата коза.

Сред защитените природни територии на територията на община Кресна главно място заема Национален парк 

“Пирин” (западните части на площ 6014,5 ха попадат в границите на общината и заемат 1/4 от територията й на изток). 

Другите защитени територии са:

 Природен резерват “Тисата” (574,5 ха)

Разположен от двете страни на р. Струма в планините Малешевска [2/3] и Пирин [1/3]. Покрива компактни естестве-
ни насаждения от защитения терциерен реликт – дървовидна хвойна, наричан още тиса – куполообразно вечнозелено 
дърво с височина до 12 м и диаметър на стъблото 40-50 см; най-богатото находище на дървовидна хвойна в България и 
едно от най-значимите в Европа; формира съобщества от средиземноморски тип, главно с участието на грипа, космат 
дъб, зеленика, червена хвойна и драка.

Флористичният състав на резервата наброява над 450 вида, 28 от които са включени в Червената книга на България; над 
100 вида гнездещи птици (по-голямата част от които са защитени); 9 вида редки змии; голямо разнообразие от безгръб-
начни животни, например пеперуди (156 вида), като нощната комарова вечерница е с единствено находище в страната.

 Защитена местност Моравска (184,5 ха)

Разположена в Малешевска планина, 2 км западно от Кресна. Второто по големина находище на защитения вид дър-
вовидна хвойна в България след резервата “Тисата”; компактни участъци в местностите Николов чукар, Градище и 
Бреяница; с много представители на медитеранската флора и фауна.

 Природна забележителност Орлите (10 ха)

Намира се в мест. Черната вода, Северен Пирин, в границите на Националния парк. Включва причудливи скални образу-
вания на югоизток от Черната вода; най-голямата и красива фигура от групата е известна с името Шангалов камен; 
гнездят орли.

 Природна забележителност Чинарите (11,4 ха)

Естествено находище на чинари с възраст над 300 години в околностите на село Горна Брезница в Малешевска плани-
на; красива девствена природа; множество огромни дървета с хралупи в дънерите си, сплетени клони, чинари-сиамски 
близнаци; привлекателни полянки за пикник около природната забележителност.

 Природна забележителност Буйна (1,1 ха)

Намира се в северозападния край на с. Горна Брезница. Вековна чинарова гора по долината на р. Брезнишка със средна 
възраст на дърветата 180 години, а някои и на 300 години – едно от естествените чинарови находища в България.

ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ

В миналото в Кресненско е имало множество църкви и манастири, повечето от които отдавна вече са руини. Днес на 
територията на общината са останали 8 действащи църкви и 1 манастир: храм-паметник-костница “Св. Иван Рилски” 
(1939 г.) в гр. Кресна, църквите “Свето Успение Богородично” в м. Ст. Моравска до гр. Кресна (строена 1968 г. на мяс-
тото на стара църква от 1918 г.), “Св. Архангел Михаил” (1856 г.) в с. Стара Кресна, “Св. Теодор Тирон” (1852/1930  г.) 
в с. Ощава, “Св. Пророк Илия” (1844/1925 г.) в с. Влахи, най-новата – “Св. Георги” (1995 г.) в с. Долна Градешница, “Св. 
Атанасий” (1923 г.) в с. Горна Брезница и манастирът “Св. Пророк Илия” (1992 г.) край с. Горна Брезница. 

Туристически интерес биха представлявали:

 Храм-паметник-костница “Св. Иван Рилски”

Паметник на културата с регионално значение; строен 1939/41 г. с дарения в памет на загиналите във войните; едно-
корабна, еднобазисна сводеста базилика с костница в приземния етаж; ценност – уникален иконостас с ажурна резба 
(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

Паметник на културата с местно значение; строена 1844 г., два пъти опожарявана и отново възстановявана, в се-
гашния 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

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 Свети Теодор Тирон, интересна вътрешна уредба и хубава камбанария.

 Църквата “Св. Архангел Михаил” – с. Стара Кресна

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.
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 Църквата “Св. Атанасий” – с. Горна Брезница

Паметник на културата с местно значение; строена в продължение на 10 години от 1913 г. до 1923 г. на мястото на 
старо оброчище; еднокорабна базилика.

 Манастирът “Св. Пророк Илия” – мест. Илин чешма, с. Горна Брезница

Най-новият манастир в България, осветен през 1992 г., в т.ч. две стаи за гости; 20 юли-храмов празник с тържест-
вена литургия и събор с курбан; в близост – римска чешма с лековита вода, руини от стар манастир и 8 оброчища.

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И МЕСТА

В Кресненския край са открити забележителни археологически находки от различни исторически епохи, но районът 
като цяло все още не е достатъчно проучен. Понастоящем са известни местонахожденията на: големия античен 
град Нейне (край бившето с. Горна Градешница), антични и късноантични поселения край гр. Кресна (3 км югозападно 
в кв. Моравска), местностите Нерезе край някогашното Ново село (2 км североизточно от Кресна), Раец (северно 
от гр. Кресна), Ридо (край с. Стара Кресна), Драколово (4 км източно от с. Влахи), Гюргевица и Шемето (5 км се-
верозападно от с. Влахи), Брест (3 км югоизточно от с. Горна Брезница), Илин чешма (2 км югозападно от с. Горна 
Брезница), Подината (1 км от Градешката баня), Метлище и Кантара (4 км югоизточно от с. Долна Градешница), 
Габровица, Везище край с. Ощава и бившето село Горна Градешница (1 км южно от мест. Хилядница), стар мост (2 км 
южно от Кресненското ханче); останки от римски път по долината на р. Струма в мест. Драката (4 км северно от 
Кресна), край с. Стара Кресна и с. Влахи (3 км западно); останки от антични църкви – в кв. Моравска на гр. Кресна, 
местностите Нерезе и Хилядница, и манастири – в местностите Манастирището (при Червен брег южно от гр. 
Кресна и сред Кресненския пролом при р. Ощавска), средновековните манастири “Св. Св. Козма и Дамян” в м. Дра-
колово, ”Св. Илия” в м. Илин чешма, манастирът край с. Ощава (10 км югоизточно); 23 оброчища край селата Ощава 
(11 на брой), Стара Кресна (5), Влахи (2), Долна Градешница (2), Горна Брезница (2) и гр. Кресна – кв. Моравска (1).

Известен интерес биха представлявали следните археологически обекти и места: 

 Античен град Нейне

Паметник на културата с регионално значение; съществувало от втората половина на І век до средата на ІІІ век; 
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, поставка от статуя на Дионис, фрагменти от мраморна 
ара, архитектурни детайли и др.

 Антично и късноантично селище – Кресна

Паметник на културата с местно значение; личат основи от древно селище, по повърхността са пръснати изобилни 
фрагменти от съдове; при разкопки са открити очилата фибула и бронзови монети от ІІІ в. пр.н.е, римски монети 
(ІІІ- ІV  век), античен некропол и антична църква. 

 Антично селище – мест. Нерезе

Паметник на културата с местно значение; открити са каменни и керамични фрагменти от антична сграда, веро-
ятно църква, бронзови римски монети, мраморни колони, фризове и капители.

Запазени участъци от главния римски път по долината на р. Струма, свързвал Средиземноморието с Придунавието 
и Централна Европа. 

Манастир “Св. Св. Козма и Дамян” – мест. Драколово

Останки от седновековен манастир, просъществувал около 500 години – руинни стени, полузатрупани грубо изра-
ботени каменни кръстове с нечетливи вече букви и знаци; в миналото е бил духовно средище на цялата околност.

В чест на Кресненско-Разложкото въстание, избухнало през 1878 г. против решенията на Берлинския конгрес и зае-
мащо важно място в националната ни история, са обявени 17 културно-исторически обекта и места.

На 04.09.2003 г. в читалище “Култура” – гр. Кресна е открита музейна сбирка “Кресненско въстание”. Експонирани са 
интересни археологически и етнографски материали и богат снимков материал.

От архитектурна гледна точка в общината няма особени забележителности – сградният фонд в повечето селища 
е обновен, а в с. Влахи възрожденските сгради са в изключително лошо състояние.

ЕТНОГРАФИЯ, ФОЛКЛОР, ТРАДИЦИИ

Повечето от традиционните празници и обичай в Кресненско са свързани с различни религиозни вярвания и имат ха-
рактер на общонародни събори с тържествена литургия и курбан. На други от тях могат да се видят и до днес – някой 
стари ритуали, но силно видоизменени и загубили до голяма степен своята автентичност. По характерните празни-
ци са: Сурва; Трифон Зарезан; Баба Марта; Великден; Гергьовден; Илинден; Успение на Пресвета Богородица; Света 
Петка; Честване на Кресненско-Разложкото въстание; Димитровден; Ден на плодородието (с. Долна Градешница ); 
Празник на Кресна; Бъдни вечер и Коледа; 
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Интерес представлява автентичното пресъздаване на традиционни празници и обреди от самодейците в гр. Кресна 
и селата.

 Освен българска национална кухня и в Кресненския край традиционни са характерните пирински ястия капа-
ма, боб с чекане, боб с кисело зеле и др., като типично кресненски специалитет представляват т. нар. чушкин 
боб и матен праз.

 Лозята представляват 97% от площа на трайните насаждения в общината. Преобладават главно винените 
сортове – “Керацуда”, “Широка мзелнишка”, ”Памид”, “Сандански мискет” и “Каберне” . Особен интерес за ту-
ристическия поток биха представлявали местните вина, като на първо място – “Керацудата”.

Kresna municipality (344 sq. km) is situated in Southwestern Bulgaria and occupies an important geographical position. It lies on the 
international road E-79 and international railroad, which are the most direct routes from the Sofia to Athens in neighboring Greece.

The Middle Struma valley divides the municipality into two parts – Pirin and Maleshevska. 

Kresna and an additional 6 villages have a total population of 5400 inhabitants. (Lower Gradeshnitsa, Upper Breznitsa, Slivnitsa 
Oshtava, Stara Kresna and Wallachia). It borders the municipalities of Simitli, Razlog, Bansko, Sandanski and Strumyani and the 
west – the Republic of Macedonia. 

Kresna (3500 residents) is the main administrative center of the municipality and is situated 144 km south of Sofia. Near the town 
are situated the natural reserve Tisata and protected area Moravska. The city is also a starting point to Pirin National Park. Kresna 
municipality boasts favorable tourist and geographic location. The largest Bulgarian mineral hot spring resort of international 
importance, Sandanski, is only 26 km from the municipal center. Closeness to Greece is a factor with potential.

Municipality of Kresna is a very interesting mosaic of different types of terrain – hollow valleys, low fields, hills and high mountains 
cover parts of the municipality with the picturesque Middle Struma valley, Kresna gorge, Maleshevska mountains, Iliova Peak 
(1803  m) and Northern Pirin mountains. Remarkable forms of topography are found in the picturesque Kresna Gorge of the 
Struma river, extraordinary stone forest near the village of Vlahi, beautifully carved rock complex and the pride of Pirin, the 
Sinanishkiya, Georgiiski, Vlahinska Nevarzumskiya and cirques. Since natural lakes are a popular tourist attraction Sinanishkite, 
Georgiiski Vlahinska lakes. 

ROUTES

The tourist routes are best developed in the alpine part of the Pirin mountains near Sinanishkite, Georgiiski, and Vlahinska lakes, the 
“Koncheto” ridge and Vihren peak. In the Maleshevska mountains the tourist routes are not well-organized, but can make for some 
interesting opportunities, including protected natural sites and places in this part of the municipality.

 І. Kresna – Gradeshki mineral baths – 1 hour walk

 ІІ. Kresna – resort area “willows”. Two options:

1. Kresna – Vlashka fountain (6 kilometers away) – willows trail(12 km dirt road) – 1.5 hours to 5 hours walking

2. Kresna – Gradeshki spas – “willows” trail (3 hours on forest paths)

 ІІІ. Kresna – Vlahi – Peshtera (Cave) (5 to 5.15 pm) with options:

1. Kresna – area Ushite (30 min) – Nature Reserve “Tisata” (45 min) – Shemeto trail with stone forest near the village of 
Vlahi (2 hours) – waterfalls Skakaloto (2 hours) Polena – Baba mountain -(4 hours) – Peshtera (5  hours) 

2. Kresna – h. Sinanitsa (brown marking) – h. Vihren – blue marking

 ІV. Willows bungalows – hut Sinanitsa (4hours) with options

Tourist routes Maleshevska Mountain

In the Maleshevska mountains the areas suitable for hiking routes are as follows (after building the necessary tourism infrastructure):

 І. Kresna – Gorna Breznitsa – landmark Chinarite (8 km)

 ІІ. Kresna – Moravska protected area (2 km) – Moravia Moravska oaks in the area (4 km)

 ІІІ. Kresna – Nature Reserve Tisata (30 minutes footpath). Going through the reserve should be regulated by the 

Minister of Environment and Water.

 ІV. Kresna – Kresna Gorge (10 km)

The municipality of Kresna has one active tourism organization, Sinanitsa 2000 which operates Sinanitsa hut.

WATER 

Main water artery is the Struma River, which forms the north of the beautiful Kresna Gorge bearing the name of the city. It has 
three tributaries flowing from Pirin, the Oshtavska, Vlahinska Gradeshka rivers. And five rivers collecting water from the Maleshevska 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Кресна / The Municipality of Kresna



6

mountians, Divilska, Breznishka, Moravska, Ganiytsa and Slivnishka rivers. The municipality constructed 18 ponds with an average 
volume of 5000-25000 cubic meters of water, of which only 4 were stocked with fish, since natural waters are exceptional attractions.

Precious natural mineral water resources were discovered located in 4 major fields between Kresna and the village of Lower 
Gradeshnitsa, between the village and the village of Stara Kresna Oshtava in rural Upper Breznitsa and Wallachia. The most 
developed so far is Gradeshnitsa springs and “Lukewarm Bath” in Staro Kresna.

 Gradeshki spas

Spa resort of local importance with 5 mineral springs with water temperatures of 200 C to 680 C. The water is clear, odorless and pleasant 
to drink. It has a physio-chemical composition: hyperthermal, hydro, sodium sulphate, silicon and fluorine. The water is suitable for the 
treatment of musculoskeletal, respiratory, nervous system, gastrointestinal tract, and other maladies.

 Oshtavski spas 

Spa resort of local importance, 5 mineral springs with water temperatures of 380 C to 650 C; waters are clear, odorless and 
pleasant to drink. They have a physico-chemical composition: hyperthermal, hydro-sulphate-sodium, silicon and fluorine, and slightly 
radioactive. Suitable for treating diseases of the musculoskeletal system, cardiovascular, inflammatory, gynecological and skin 
diseases. The spring has a lukewarm bath with two enclosed mud baths. 

 Vlahinska mineral water

Cold mineral springs (3 km west of Vlahi) water is characterized as hydro and sulphate-sodium, low mineralized, legend tells that 
Gradeshnitsa spas are ever gushing here, but have been desecrated by the Turks and have dried up.

 Breznishka spas

Two controlled mineral springs with water temperature 360 C – 380 C and flow rate 2.6 l/sec. The waters are suitable for treatment 
of lung, bone, joint and skin diseases. In the courtyard of the St. Prophet Elijah is an ancient Roman fountain with healing water, 
attesting to the use of mineral waters in Upper Breznitsa since ancient times.

PROTECTED AREAS AND BIODIVERSITY

Interest for nature lovers would be the century-old trees located in specific isolated places. In the area of “Church” there are 
22  Summer Oak trees that are many centuries old. Some of these trees are between the ages of 300 and 400 years old with a 
circumference greater than 3 meters. The tree “Ganiytsa” is located on the right bank of the Struma River near the former village 
of Upper Gradeshnitsa and is 30 m in height and has a girth of more than 5 meters. “Vlahi” is over 500 years old. Kresna declared 
these three sites as protected natural sites. 

The fauna is also characterized by a rich diversity of species. The area is filled with the common rabbit, squirrel, marten, fox, wild 
boar and roe deer. In the higher altitudes of the Pirin Mountains wolves, brown bears and wild goats can be found.

Other protected areas are:

 Nature Reserve Tisata (574,5 ha)

Located on both sides of the Struma River, with 2/3 of the territory in the Maleshevska mountains and 1/3 in the Pirin mountains. The 
richest deposits of juniper in Bulgaria and one of the most important in Europe are found here as well as well-formed communities 
of Mediterranean type vegetation, mainly involving the oak, periwinkle, red juniper and thorn.

Floral composition of the reserve comprises more than 450 species, 28 of which are included in the Red Book of Bulgaria, over 
100 species of nesting birds (most of which are protected), 9 species of rare snakes, a wide variety of invertebrates such as 156 
different species of butterflies.

 Moravska protected area (184,5 ha)

Located in Maleshevska Mountain, 2 km west of Kresna. The second largest habitat of protected species juniper in Bulgaria after 
the Reserve Tisata. There are also many representatives of Mediterranean flora and fauna.

 “Eagles” Natural Landmark (10 ha)

Located in Northern Pirin, within the National Park. It includes fantastic rock formations east of the black water; the largest and 
beautiful figure of the group is known as the stone “Shangalov”, which means, nesting eagles.

 Landmark Chinarite (11,4 ha)

Natural habitat of trees older than 300 years in the vicinity of the village of Upper Breznitsa Maleshevska mountains, beautiful unspoiled 
nature, many large trees with hollows in their trunks, twisted branches. There are pleasant picnic clearings around natural landmark.

 Landmark Lush (1,1 ha)

Located in the northwestern corner of the village of Upper Breznitsa. Old forests in the valley of the river Breznishka with an average 
age of trees 180 years and some 300 years.
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CHURCHES AND MONASTERIES

In the past Kresna municipality had numerous churches and monasteries, most of which are already long in ruins. Today the 
municipality has eight active remaining churches and a monastery: Memorial ossuary St. Ivan Rilski (1939) in Kresna, the churches 
of Holy Assumption of St. Moravian in Kresna (built in 1968 at the old church of 1918), St. Archangel Michael (1856) in the village 
of Stara Kresna, St. Teodor Tiron (1852/1930) in the village Oshtava, St. Prophet Elijah (1844/1925) in the Vlahi, the youngest is 
St.  George (1995) in the village of Lower Gradeshnitsa, St. Athanasius (1923) in the village of Upper Breznitsa the monastery 
St.  Prophet Elijah (1992) near the village of Upper Breznitsa.

 Memorial Ossuary “St. Ivan Rilski”

It is a Cultural monument of regional significance, built 1939/41, with donations in honor of Memorial; nave basilica with vaulted 
ossuary on the ground floor. Its value is a unique iconostasis with openwork carving (1939); church souvenir shop, unique within the 
Pirin region with pre-lit icons, some of which were painted by local artists.

 Church Sv. Prophet Elijah – Vlahi 

Cultural monument of local importance, built in 1844, twice burned down and reconstructed in its present form in 1925, decorated 
with icons, the iconostasis is without carving.

 Church St. Tiron – village Oshtava 

Cultural monument of local importance, built in 1930 at the old church in 1852 and titled chapel (1915). Its value is the large icon of 
St. Theodor Tiron and a nice bell.

 Church St. Archangel Michael – the village of Stara Kresna

Cultural monument of local importance, the largest of its time in Kresna. Built 1856, burned down 2 times, the new church is small 
and is built near the old one.

 Church St. Athanasius – Gorna Breznitsa

Cultural monument of local importance; built for 10 years from 1913 to 1923 at the old consecrated ground; nave basilica.

 Monastery of St. Prophet Elijah – Gorna Breznitsa

Newest monastery in Bulgaria, consecrated in 1992, including two guest rooms. On July 20th there is a solemn liturgy and a break 
with sacrifice, near the Roman fountain with healing water and the ruins of an old monastery and 8 other high places.

HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND PLACES

In the Kresna municipality remarkable archaeological finds from different historical periods, but the region as a whole has not yet 
been adequately studied. The currently known locations are of: a great ancient city (near the former village of Upper Gradeshnitsa), 
ancient and late ancient settlements near the town of Kresna (3 km southeast quarter Moravska) Nerezi localities near the former 
Novo Selo (2 km northeast of Kresna) , Raets (north of Kresna), Rido (near the village of Stara Kresna) Drakolovo (4 km east of 
Vlahi) Gyurgevitsa (5 km northwest of Vlahi), Brest (3 km southeast of Breznitsa Upper), Ilin fountain (2 km southwest of the village 
of Upper Breznitsa) Podinata (1 km from Gradeshka bath), and remains of Roman road along the valley of the Struma River in 
places. Drakata (4 km north of Kresna) near the village of Stara Kresna and Vlahi (3 km west), remains of ancient churches – in 
the town square Moravska. In the areas of Manastirishte (Red Shore in the south of Kresna Kresna Gorge and across the river in 
Oshtavska), medieval monasteries St. Cosmas and Damian in the village of Drakolovo.

In honor of the Kresna-Razlog uprising in 1878 against the decisions of the Congress of Berlin holds an important place in our 
national history, 17 have been declared cultural and historical sites and places. On April 9th, 2003 the Kresna Cultural Center opened 
a museum collection of the “Kresna Uprising”. The exhibits are interesting archaeological and ethnographic materials and numerous 
photos.

From an architectural point of view, the municipality has no special attractions. Buildings in most villages were renovated and in Vlahi 
the revival era buildings are in extremely poor condition.

ETHNOGRAPHY, FOLKLORE AND TRADITIONS

Most of the traditional festivals and customs in Kresna are associated with different religious beliefs and have the character of people‘s 
councils with a solemn liturgy and sacrifice. Other festivals that can be seen today are old rituals that have been highly modified 
and largely lost their authenticity. Typical holidays are: Surva; Trifon‘s Day; Baba Marta; Easter St. George‘s Ilinden, Assumption of 
Mary, St. Petka, Celebrating the Kresna-Razlog Uprising, Dimitri; Day of fertility (Dolna Gradeshnitsa) Feast of Kresna; Christmas 
Eve and Christmas; There are also traditional festivals and rituals and amateur recreation teams in Kresna and surrounding villages.

Bulgarian cuisine in Kresna region is traditional dishes typical to the Pirin region. Kapama is a dish with beans, sauerkraut, different 
meats, and spices. A typical Kresna specialty is peppers suffed with beans and leeks.

Grapevines are 97% of the total area of plantations in the municipality. Wine grapes species vary mainly in the varieties of Keratsuda, 
Mzelnishka, Pamid, Sandanski muscadine and cabernet. The Kerstsudata wines would be of special interest to the tourist flow would 
represent the local wines very well.

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Кресна / The Municipality of Kresna



Община Разлог 

Скътана между три планини - 
Рила, Пирин и Родопите, тя е 
сред най-красивите места в 
България.

Разположена e на територия 
от 440,314 кв. км и включва град 
Разлог и 7 села: Баня, Бачево, 
Годлево, Горно Драглище, Долно 
Драглище, Добърско и Елешница. 

Национален парк Пирин 
Ползи за хората и природата

The Municipality of Razlog

Situated between three mountains, 
the Rila, Pirin and Rhodopes, 
Razlog Municipality is among the 
most beautiful places in Bulgaria.

It is located in an area of 440,314 
square kilometers and includes 
the town of Razlog and 7 villages: 
Banya, Bachevo, Godlevo, Upper 
Draglishte, Lower Draglishte, 
Dobarsko and Eleshnitsa.

Pirin National Park  
Benefits for People and Nature
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Скътана между три планини – Рила, Пирин и Родопите, община Разлог е сред най-красивите места в България. Тук 
са разположени големи части от Националните паркове “Рила” и “Пирин”. Вторият е обект на Световното при-
родно и културно наследство на ЮНЕСКО от 1983 г. На територията на НП “Пирин” – резервата “Баюви дупки  – 
Джинджирица”, се намират най-големите находища на алпийски еделвайс в Европа, но това не е единственото 
богатство. Над половината от площта на национален парк “Пирин” е заета от иглолистни гори, предимно бяла и 
черна мура. Средната възраст на тези дървета е 150 години, а две от черните мури са хилядолетни. Много от 
растителните видове в природния резерват “Баюви дупки – Джинджирица” са включени в Червената книга на 
България. Важна част от  флората са билките – над 130 вида. Богат е животинският свят – диви кози, глигани, 
кафяви мечки, златки, белки и др. допълват био-разнообразието в резервата.

Община Разлог е разположена на територия от 440,314 кв. км и включва град Разлог и 7 села: Баня, Бачево, Годле-
во, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.

Разложката котловина е най-високата в Южна България – около 900 метра над морското равнище. Климатът й е 
умереноконтинентален със слабо изразено средиземноморско влияние и ясно изразени четири сезона. Средната 
годишна температура е +9,50С.    

Град Разлог /13 488 жители/ е в близост до 4 важни градове и летища в България и Гърция – от София го делят 
150 км, от Пловдив – 148 км, от Солун – 220 км и от Кавала – 160 км.

ЕКО ПЪТЕКИ

Разлог е изходна точка за туризъм към трите планини – Рила, Пирин и Родопите. Разработени са атрактивни 
планински маршрути, съобразени с възможностите на туристическите групи. Тези възможности привличат все 
повече почитатели на екотуризма в красивите и спокойни кътчета на Рила и Пирин.

Екопътеките предлагат допълнителни атракции и възможности за приятно изживяване сред местната природа: 
места за отдих и пикник, площадки за наблюдение на птици и животни, трасета за конна езда, планинско коло-
ездене и риболов. 

 По еко пътека “Към царството на еделвайса” могат да се видят на достъпно място, изкуствено създаде-
ните гнезда на скални орли, мравуняк и хралупа на, обитаващата Пирин, кафява мечка.

 Изпитание за истинския турист е скалният феномен “Кончето” в Пирин, дълго 150 м. 

 Интерес предизвиква и водопада “Щрокалото” в Рила, на 200 м от с. Добърско.

ГОЛФ 

Районът на община Разлог е и първокласна международна голф дестинация. Заобиколени от борови гори, чист 
въздух и тишина, Голф комплексите предлагат не само идеални игрища, а и спокойна атмосфера, съчетана с 
омайващи гледки към Пирин и Рила планина. Напреднали и начинаещи голфъри  могат да се отдадат на своята 
тренировка в спортен и развлекателен център “Пирин Голф Холидейз Клуб” в Разлог. 

СКИ

Районът на Разложката котловина се характеризира с мека, но продължителна зима. Задържането на снежната 
покривка в зоните за зимен отдих и ски-спорт е средно 150 дни. 

Голям е потенциалът на Разлог в развитието на зимните спортове поради близостта до световния ски център 
и наличието на собствена ски зона “Кулиното”, чийто проект за модернизация и обновяване е готов. Предстои 
реализация на проект, включващ доизграждане на ски зона “Кулиното” до Разлог. Ски комплексът включва 58,8 km 
ски писти, 19,4 km лифтове. 

КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Село Баня (2 996 жители) е разположено в централната част на Разложката котловина, между планините Рила, 
Пирин и Родопите. Намира се на 5 км източно от гр. Разлог. Надморската му височина е 800 м. Селото е осеяно с 
археологически останки от времето на траките. Запазени са и стари възрожденски жилища от типа на разлож-
ко-чепинската къща и разновидност на родопската къща. Паметници на културата са 11 къщи, както и старата 
римска баня и стара турска баня.

Село Бачево (1 758 жители) е разположено на 6 км северно от Разлог в полите на Рила. Надморската му височина 
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е 920 м. Археологически данни и находки показват, че землището около селото е населявано още от праистори-
ческия човек през каменната епоха. В местността “Грамадите” са намерени най-старите останки от човешки 
живот в района, те датират от VI-V век пр.н.е.

Село Годлево (600 жители) се намира на 7 км северно от Разлог в южните  склоновете на Рила на 900 м н.в. 
В землището на селото има редица останки от средновековни селища. Доказателство за това е църквата в 
местността “Селище”, където в непосредствена близост се намира оброчището “Св. Илия”. На територията на 
селото  са изградени шест водоема, които успешно се използват за риболов.

Село Долно Драглище (500 жители) е с богата история, свързана с българското национално Освобождение. В се-
лото има две православни църкви – “Св. Богородица”, строена през ХVІ в. и “Св. Димитър”, построена през 1835  г., 
включена в списъка на паметницивте от национално значение. 

Село Горно Драглище (1 057 жители) се намира на 13 км североизточно от Разлог. Китно и малко е с. Горно 
Драглище, скътано в полите на Рила, разположено от двете страни на река Клинощица. Най-ранното писмено 
свидетелство за съществуването на Горно Драглище е от 1576 г.  

Интересни за гостите на селото са старата църква “Въведение Богордично” /1835 г./, която е с богато исто-
рическо минало. В началото на селото е построен параклис “Св. Николай Чудотворец”.

Живописно и интересно е село Добърско (550 жители). Разположено е в южните склонове на Рила на 1070 м над-
морска височина с прекрасен изглед към Разложката котловина, величествения Пирин и безкрайните Родопи. Се-
лото е най-старото в района, доказателство за което е новооткрита римска пещ от ІІ-ІV в. сл. Хр. За повечето 
туристи Добърско е известно с един от стоте национални туристически обекта – църквата “Св. Св. Теодор 

Тирон и Теодор Стратилат”, строена през 1614 г. 

Църквата е уникална със своите стенописи, които не са реставрирани, а са запазени непокътнати от времето. 
Най-ярка е сцената “Преображение Христово”, на която Исус Христос е изографисан сякаш в ракета, готова за 
излитане.

Носят се и други легенди за църквата. Под сградата извира малък извор, който според местните хора има лечеб-
на сила. Смята се също, че ослепените войници на цар Самуил успели да стигнат до църквата и някои от тях 
останали там, основавайки школа за пеене. Тя все още съществува. Според друго предание Самуиловите войници 
са основателите на селото. На връщане от битката, довела до ослепяването им, те попаднали на лековития 
извор, който днес се намира в двора на църквата, и останали там, за да се лекуват.

Някои историци смятат, че Добърско е мястото, където Св. Иван Рилски започнал духовното си развитие.

Църквата днес е под защитата на ЮНЕСКО, но е отворена за посетители с работно време: 8:00-17:00; а в събо-
та и неделя – с предварителна заявка на тел.: 074406/ 215

Край двата бряга на р. Златарица в Западните Родопи живописно е разположено село Елешница (1720 жители). 
Интересна е архитектурата на църквата в селото. Строена през 1832 г., тя има формата на кораб с размери 
28 на 12 метра. Музейна ценност представлява Голямото старо евангелие, известно с името “Сребърно еван-
гелие”, печатано в далечната 1743 г. в Москва при царуването на императрица Елисавета Петровна, дъщеря 
на Петър І.

Спортният комплекс в село Елешница разполага с два басейна с минерална вода с температура 37 градуса, кула 
за скокове във вода, тенис на корт, волейболно игрище.

СПА И WELLNESS

Община Разлог е прочута с водното си богатство – множество реки, притоци на р. Места, подземни води, кар-
стови пукнатини. Разложката котловина е “надупчена” от множеството топли минерални извори, концентрирани 
най-вече на територията в с. Баня, в местността “Катарино“ – Разлог, в местността “Ръждавец“ – с. Бачево, 
в с. Елешница. 

Щедростта на природата е уникална и се улавя от всеки посетител в това райско кътче. В региона има 113 
естествени  извора и 23 сондажни кладенци. Този ресурс успешно се прилага за СПА и Wellness туризма.

Лечебните свойства на разложките геотермални води се прилагат в лечението на заболявания от всякакъв вид 
и естество. Новопостроените луксозни хотели предлагат изобилие от реласкиращи услуги – хидротерапия, та-
ласотерапия, благородни камъни, флотация, масажи, обвивания, диетично меню и много други. Всичко това прави 
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община Разлог неповторимо място за почивка, спорт, туризъм, балнеолечение през всички сезони на годината. 

КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ

 Богатата култура на Разложкия край намира изражение в съхранените традиции, празници и обичаи. Такъв е 

кукерският карнавал – “Старчевата”, който от хиляди години се вихри в първия ден на Новата година с мно-

го музика и колоритни костюми. Разлог е член на Международната федерацията на европейските карнавални 

градове.

 Съборът за народно творчество “Пирин пее” е феномен на българската култура с почти половинвековна 

традиция. По време на “Пирин пее” се събират хиляди почитатели на народното изкуство, певци, инструмен-

талисти, танцьори, разказвачи и майстор-занаятчии.

 Особено зрелищни са конните надбягвания на Тодоровден в с. Бачево, на които се организират състезания 

с коне и теглене на натоварени каруци. 

 Разложката кухня предизвиква небивал апетит у туристите, посещаващи уютните механи в Разлог. Най-

популярните традиционни ястия са капама и чомлекът предизвикат интерес и небивал апетит у туристите.

Всеки посетител на Разлог има уникалния шанс да полети в небето с мотоделтапланер, за което не е нужно 

да притежаваш специални спортни умения или физическа подготовка. Достатъчно е силното желание. За ту-

ристите, които се докосват до това усещане за кратко, то оставя незабравим спомен. За други се превръща в 

страст и те се връщат към него отново и отново, искайки за пореден път да вдигнат своя адреналин. Туристи-

ческите полети с мотоделтапланер се извършват в района на Разложката котловина. Полетът включва обикол-

ка на забележителностите в района и други туристически атракции. Въздушните снимки и видео заснемането 

гарантират запазване на спомените от преживяното. 

 Ежегодно в м. Предел се провежда и Национален мотосъбор, на който се събират повече от 2000 рокери.
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Situated between three mountains, the Rila, Pirin and Rhodopes, Razlog Municipality is among the most beautiful places in 
Bulgaria. There are large parts of both national parks Rila and Pirin, with Pirin being a World Heritage by UNESCO since 1983.  
Reserve Bayouvi Dupki-Dzhindzhiritsa, which lies within Pirin National Park, are the largest deposits of alpine edelweiss in 
Europe. Over half of the Pirin National Park is covered with coniferous forests, mostly black and white fir. The average age of 
these trees is 150 years. Many plant species in the natural reserve Bayouvi Dupki-Dzhindzhiritsa are included in the Red Book 
of Bulgaria. Herbs are also an important part of the flora with over 130 species. It is also has rich fauna with wild goats, wild 
boars, brown bears, martens, etc. further complementing the biodiversity in the reserve.

Razlog Municipality is located in an area of 440.314 square kilometers and includes the town of Razlog and 7 villages: Banya, 
Bachevo, Godlevo, Upper Draglishte, Lower Draglishte, Dobarsko and Eleshnitsa.

Razlog Valley is the highest in Southern Bulgaria, at about 900 meters above sea level. Its climate is temperate with a slight 
Mediterranean influence and clearly distinguished four seasons. The average annual temperature is 9.5 degrees Celsius.

Razlog has 13,488 inhabitants and is close to 4 major cities and airports in Bulgaria and Greece It lies 150 km from Sofia, 
148 km from Plovdiv, 220 km from Thessaloniki and 160 km from Kavala.

ECO PATHS

Razlog is a starting point for hiking in the three mountains ranges; Rila, Pirin and Rhodopes. There are well-developed and 
attractive mountain routes, consistent with the interests of tourist groups. These opportunities attract ecotourism enthusiasts 
to the beautiful and serene places in mainly in Rila and Pirin. Eco-trails offer additional attractions and facilities for a pleasant 
experience among local nature. There are amenities and picnic sites for bird watching and animal trails, for horseback riding, 
mountain biking and fishing.

The trail “In the kingdom of edelweiss“ is found in an accessible location. Along the trail nests of imperial eagles, amazing ant 
hill structures and the brown bear can be found along the trail.

The test of a real person is a hike along the steep 150 m ridge of “Kocheto” in Pirin national park.  Also there is an interesting 
waterfall called Shtrokaloto in the Rila Mountains, 200 meters from the village Dobarsko.

GOLF

The region of Razlog Municipality is a first class international golf destination. Surrounded by pine forests and clean air a 
quiet golf resort just outside Razlog offers not only common courses, and a relaxed atmosphere but also has excellent views 
of the Pirin and Rila mountains.

SKI

The area of the Razlog valley is characterized by mild but prolonged winter. Snow cover in areas for winter recreation and 
skiing is averaging 150 days. There is greater potential in Razlog for the development of winter sports because of its proximity 
to the world class ski center in Bansko and the presence of its own ski area Kulinoto whose project for modernization and 
renovation is completed.

CULTURAL TOURISM

Banya (2996 inhabitants) is located in the central part of the Razlog valley between the mountains Rila, Pirin and Rhodopes.  
It is 5 km east of the town Razlog. Its altitude is 800 m. The village is dotted with archaeological remains from the Thracian 
times. These remains are well-preserved. The oldest Renaissance buildings are the Razlog-type houses and a variety of 
Rhodope style houses. There are 11 monuments which are houses.  Also of special interest are the old Roman baths and an 
old Turkish bath.

Bachevo (1758 inhabitants) is located 6 km away from Razlog at the foot of the Rila mountains. Its altitude is 920 m. Research 
and Archaeological finds show that the land around the village has been inhabited since prehistoric man in the Stone Age.  
In the Gramadeto area the oldest remains of human life in the region can be found, they date from the 4th-5th century BC

Godlevo village (600 inhabitants) is located 7 km. away from Razlog in the southern slopes of the Rila mountains at 900 m 
above sea level. In the vicinity of the village there are many remnants of medieval settlements.  Evidence of this is the church 
of St. Elijah in the “Seloto“. The territory around the village has six water reservoirs, which are successfully used for fishing.

Dolno Draglishte (500 inhabitants) has a rich history connected with the Bulgarian national liberation. The village has two 
Orthodox churches – St. Virgin Mary, built in the XVI century and St. Demetrius, built in 1835 both which are included in the 
list of monuments of national importance.

Gorno Draglishte (1057 inhabitants) is located 13 km northeast of Razlog. It is a beautiful little village located at the foot of 
Rila, located on both sides of the river Klinoshtitsa. The earliest written evidence of the existence of Gorno Draglishte is 1576. 
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Guests to the village may be interested in the old church of the Blessed Godmother built in 1835. Which has a rich historical 
past. At the beginning of the village is chapel “St. Nicholas the Miracle Worker“.

The picturesque and interesting village of Dobarsko (550 inhabitants) is situated on the southern slopes of the Rila Mountain at 
1070 meters altitude with wonderful views of the Razlog valley, the majestic Pirin and endless Rodopi wilderness. The village is the 
oldest in the region, evidenced by the newly discovered Roman furnace, which was built sometime in the 2nd-4th century A.D. For 
most tourists Dobarsko is known for the Church St. Theodore Tyron and Theodore Stratilat built in 1614.

The church is unique with its murals, which are not restored and have remained intact over time. Most vivid is the scene of the 
Transfiguration of Christ, which Jesus Christ is looks as if it Jesus was painted in a rocket ready for takeoff.

Under the building rises a small spring that, according to local people has healing powers. It is also true that the blinded 
soldiers of Tsar Samuil managed to reach the church and some of them remained there and built a school for singing, which 
still exists. According to another legend Samuil’s soldiers were the founders of the village. Returning from the battle that led to 
their blindness, they come to the healing spring, which today is located in the churchyard, and remained there to be treated.

Some historians believe that Dobarsko is where St. Ivan Rilski began his spiritual development.

The church is now under UNESCO protection, but is open to visitors Opening hours: 8:00 to 17:00, and Saturday and 
Sunday  – by appointment on tel: 074 406 / 215

At the ends of both sides of the Zlataritsa river in the Western Rhodope is the picturesque village of Eleshnitsa (1720 inhabitants). 
Interesting architecture of the church in the village which was built in 1832. The museum’s worth is a great old gospel, known as 
“Silver Gospel”, printed back in 1743 in Moscow during the reign of Empress Elizabeth Petrovna, daughter of Peter I.

The sports complex in the village Eleshnitsa has two swimming pools with mineral water at 37 degrees Celsius, diving tower, 
tennis, volleyball.

SPA AND WELLNESS

Razlog Municipality is renowned for its wealth of water. It has a wealth of rivers which are tributaries of the Mesta River and 
groundwater. In addition, the Razlog Valley is “riddled“ with many hot springs concentrated mostly in the territory of Banya, 
Katarino, Bachevo and  in Eleshnitsa.

The generosity of the nature is unique and is the draw for most visitor to this paradise. The region has 113 natural springs and 
23 wells. This resource is successfully applied for Spa and Wellness tourism.

The healing properties of the Razlog geothermal water is applied in the treatment of diseases of every kind and nature. Newly 
built luxury hotels offer an abundance of relaxing services such as, hydrotherapy, thalassotherapy, precious stones, floatation, 
massage, body wrap, diet menu and many others. All this makes Razlog a unique place for recreation, sport, tourism, medical 
treatment in all seasons of the year.

CULTURE AND TRADITIONS

 The rich culture of Razlog is expressed in the well-preserved traditions, holidays and customs. This is the Kukeri Carnival, 
which for thousands of years occurs on the first day of the New Year with lots of music and colorful costumes. Razlog is 
a member of the International Federation of European Carnival Cities.

 The Folk Art Fair “Pirin Sings” is an event of Bulgarian culture with nearly half-century tradition. During the “Pirin Sings“ 
a collection of thousands of fans of folk art, singers, instrumentalists, dancers, storytellers and craftsmen come together 
for an entire weekend.

 Particularly spectacular are the horse races of Theodore in Bachevo, which organizes races and competitions with 
horses and towing loaded carts.

 Razlog cuisine produces a huge appetite among tourists visiting the cozy pubs in Razlog. The most popular traditional 
dishes are kapama and chomlek, which create huge interest and appetite among tourists.

Every visitor of Razlog is a unique chance to fly in the sky in a paraglider. No special skills or sports physical training is needed 
only a curious spirit. For tourists it leaves an unforgettable memory. For others it becomes a passion and they return to do it 
again and again wanting to once again to raise their adrenaline. Tourist flights in the paraglider are in the area of the Razlog 
valley. The flight includes sightseeing trips in the area and other tourist attractions. Aerial photography and video filming 
ensure preservation of memories from their experiences.

 Annually in the area of Predela there is a National Motorcycle Festival, which collects more than 2000 bikers..
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The Municipality of Sandanski

In municipality lies part of the 
picturesque Sandanski – Petrich valley, 
the middle course of the Struma River 
and the western and southwestern 
slopes of the three parts of the Pirin 
Mountains, north slopes of Mount 
Slavyanka and lower mountain areas 
of Maleshevska and Ograzhden. 
The resort of Sandanski is located 
approximately equal distance from 
Sofia and Thessaloniki.

Национален парк Пирин 
Ползи за хората и природата

Pirin National Park  
Benefits for People and Nature

Община Сандански

В нея се включва голяма част от живописната Санданско-
Петричка котловина, средното течение на река Струма 

и западните и югозападните склонове на трите дяла 
на Пирин, северните склонове на планината Славянка и 

най-ниските планински райони на планините Малешевска 
и Огражден. Курортът отстои на почти еднакво 

разстояние от София и Солун.
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Община Сандански се намира в югозападна България и е най-голямата община в област Благоевград. Простира 
се на площ от 1002 кв. км, а жителите й наброяват 46 113 човека, разпределени в 54 населени места, включител-
но най-малкият град в България – Мелник.

В община Сандански се включва голяма част от живописната Санданско-Петричка котловина, средното те-
чение на река Струма и западните и югозападните склонове на трите дяла на Пирин, северните склонове на 
планината Славянка и най-ниските планински райони на планините Малешевска и Огражден. Курортът отстои 
на почти еднакво разстояние от София и Солун.

Град Сандански (30 175 ж.) е главен административен и културно-икономически център на община Сандански, 
разположен по долината на р.Санданска Бистрица, в подножието на Пирин планина. Важно предимство за града 
е неговият изключителен преходно-средиземноморски климат и богатсвото на лековита минерална вода. Не е 
случайна славата му на най-добрата естествена лечебница за бронхиална астма в Европа. Римско селище на 
мястото на днешния град се наричало Дезудава, а дошлите след византийците славяни го нарекли Свети Врач 
в чест на светите лечители безсребърници Козма и Дамян, които живеели в града. Разположен на 220-240 м 
надморска височина, градът е известен като най-топлото селище в Република България, със средна годишна 
температура 13.90 С.  

ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ в парка, с изходен пункт от община Сандански 
(вкл. зимни преходи)

 Хижа “Яне Сандански” – хижа “Беговица” – Беговишко (Кукленско) езеро – еднодневен преход

 Хижа “Яне Сандански” – заслон “Спано поле” – еднодневен преход

 Хижа “Беговица” – върховете “Куклите” и “Зъбът” – х. “Пирин” – с. Рожен – 3 дневен преход

 Хижа “Яне Сандански” – хижа “Беговица” – заслон “Тевно езеро”

 Заслон “Спано поле” – Винарска порта – заслон “Тевно езеро”

 Заслон “Спано поле” – х. Беговица – х. Пирин

 х. Пирин – х. Малина – х. Папазчаир

ВЕЛОТУРИЗЪМ

На територията на Санданска община съществуват следните възможности за практикуване на велотуризъм:

 Село Дебрене – село Бождово – село Джигурово – село Дебрене

 Село Петрово – село Голешово – Момина поляна 

 Село Горно Спанчево – село Бельово – село Храсна – село Калиманци – село Катунци

 Град Мелник – Роженски манастир – село Златолист – село Катунци

 Село Рожен – село Любовище – село Кашина

 Село Кърланово – село Сугарево – село Пирин 

 село Златолист – Роженски манастир

КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛ ТУРИЗЪМ

Археологическото наследство в общината е едно от най-богатите и разнообразни в България с декларирани 
и съхранени над 5000 паметника на културата, застъпващи периода от най-ранните епохи до Късното Сред-
новековие.

В град Сандански се намира един от 5-те археологически музея в България, уникален с това, че е разположен “ин-
ситу” върху една от откритите в града ранно-християнски базилики. Основан през 1936 г., той е специализиран в 
областта на античната археология. В него се съхранява рядка колекция от римска надгробна мраморна пластика, 
датирана от I-III в. – най-голямата в България. Колекцията от мозайки /IV-VI в./ е с площ над 350 кв. м.

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Сандански / The Municipality of Sandanski
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В САНДАНСКИ СА: 

 Раннохристиянски комплекс – архитектурно-строителен паметник на културата от античността с наци-
онално значение. Ескпониран на открито.

 Базиликата на епископ Йоан – разположена в сградата на Археологическия музей.

 Епископска базилика от ІV-V в. (частично реставрирана). Свързана с църковния живот и ритуали през 
епохата на ранното християнство. Най-представителната и монументална сграда, откривана досега в 
античния град за тази епоха. Комплексът включва и баптистерий (кръщелня) – единствен в България по 
форма и размери.

Град Мелник е най-малкият град в България, признат за архитуктурно-исторически резерват с характерните си 
къщи от Възрожденския период. Красивите пясъчни пирамиди, които заобикалят града, правят атмосферата му 
още по-чудна и удивителна. Изградена е пешеходна екопътека Мелник – Златолист – Роженски манастир – Мел-
ник, която обхваща основните части на защитената местност “Мелнишки скални пирамиди”. По маршрута мо-
гат да се видят: най-причудливите скални форми, изваяни от природата; местност “Ключа”; красивата, вкопана 
църква “Свети Георги” – национален паметник на културата; специфична флора и фауна за района.

Места за посещение в Мелник:

 Исторически музеи – включен в Стоте туристически обекта на България. Може да се види етнографска 
експозиция и находки от праисторията до новото време. 

 Кордопулова къща – най-голямата възрожденска постройка в България, строена през 1754 г. Избите, издълбани 
в скалата под и зад къщата представляват своеобразен завод за приготвяне и отлежаване на прочутото 
мелнишко вино.

 Болярската къща – Архитектурно-строителен паметник от Средновековието с национално значение. Една 
от най-старите сгради на Балканския полуостров, макар и частично запазена.

 Славова крепост – Датира от началото на 11 век, но през периода 1215-1218 г. е преустроена и доукрепена от 
деспот Алексий Слав, поради което носи и неговото име.

 Църкви и манастири в и около Мелник: манастир “Света Богородица Спилеотиса” (Св. Зона) – източния край 
на хълма “Св. Никола”, Митрополитска църква “Св. Никола”, Църква “Св. Николай Чудотворец”, Църквата “Св. 
Антоний” и др.

На 6 км от Мелник се намира малкото китно селце Рожен и извисяващия се до него Роженски манастир. Той е най-
голямата религиозна обител в Пиринския край и едно от най-старите духовни средища в България.

БАЛНЕО-ТУРИЗЪМ

В продължение на години Сандански се е утвърдил като важен национален и международен балнеоложки център. 
Съчетанието на минерална вода и благотворен климат е помогнало на немалко хора, част от които дори оста-
ват да живея в Сандански. В балнеосанаториумът в града, както и в балнеоцентровете но по-големите хотели 
в града се провеждат разнообразни процедури за лечение на белодробни, кожни, бъбречни заболявани и проблеми 
на опорно-двигателната и периферната нервна система. Част от методите на лечение и процедурите включ-
ват: климатолечение, кинезитерапия, аерозолотерапия (инхалация с мин. вода, билки и медикаменти), (апаратна) 
физиотерапия. 

МЕСТА ЗА ПИКНИК

 Роженски манастир

 Пикникместа нагоре срещу течението на р. Сандански Бистрица, посока вилно селище Попина лъка

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

Община Сандански разполага с голяма леглова база, като част от хотелите са на международно ниво, което е 
доказано от престижните награди, спечелени през последните години. Част от тях са:

 Парк-хотел “Пирин” ***** – част от хотелска верига “Шарлопов”

 Интерхотел “Сандански” **** – утвърден балнео и спа център
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 Спа-хотел “Медите” **** – построен на мястото на бившата ботаническа градина, с прекрасен изглед над гр. 
Сандански

 Спа-хотел “Св. Никола”*** – намира се в цeнтъра на гр. Сандански 

 Хотелски комплекс “Свети врач” – бившата резиденция на Тодор Живков

Има и много семейни хотелчета на достъпни цени, както и квартири, самостоятелни стаи, апартаменти.

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

 Фестивал “Пирин фолк” – запазена марка на община Сандански, Балкански фестивал на авторската песен 
с етноелементи от Балканите. Място на провеждане: Летен театър, гр. Сандански през първите дни на 
септември. 

 Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите” – първите седмици на септември, провежда се 
в Летен театър, Сандански и други места в общината (гр. Мелник, с. Рожен и др.)

 Международен фестивал “С песните на сестри Бисерови” – провежда се през месец юни за три дни, ка-
топрограмата се провежда в с. Пирин, гр. Сандански и др. места в региона.

 Празник на гр. Сандански – провежда се в първия четвъртък след Великден. Започва с литургия в манастир 
“Св. Св. Козма и Дамян”, след което следва фолклорна програма, която включва и борби, и завъшва с концерт 
на площада. 

ДРУГО (специфично за общината)

Гордостта на санданчани е красивият градски парк, един от най-големите в България и от 1981 носещ  старото 
име на града – “Свети врач”. В парка виреят над 200 средиземноморски растителни вида, между които вековни 
чинари, обявени за природни забележителности. Това е единственият парк в България с пясъчни алеи, а над пре-
минаващата през него река Санданска Бистрица са провесени няколко люлеещи се мостове. Сред парка можете 
да намерите и дървени беседки, детски кътове, множество малки водни басейни, както и голямото изкуствено 
езеро с водни колела, което прави мястото още по-необикновено. В сърцето на парка се намират летният те-
атър и стадионът. 

Следи от праисторическо, тракийско, елинистично, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно 
присъствие могат да бъдат открити разпръснати по цялата територия на общината. Историческа легенда 
разказва, че в околностите на днешния град Сандански е роден и израсъл храбрият тракийски вожд Спартак от 
племето Меди. 

На 18 км североизточно от Сандански, в Пирин планина, е разположен планинският курорт “Попина лъка” и забе-
лежителният, висок 11 метра, Попинолъшки водопад.

За повече информация за настаняване, туристически забележителности и занимания:

Туристически информационен център – Сандански

Ул. “Македония” №28 

Тел.: 0884 89 89 76

Ел. поща: tic.sandanski@gmail.com

Facebook: Туристически информационен център Сандански

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Сандански / The Municipality of Sandanski
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The municipality of Sandanski is situated in southwestern Bulgaria and the largest municipality in Blagoevgrad. It stretches 
over an area of 1002 sq. km. And it has 46,113 inhabitants distributed in 54 towns and villages, including the smallest town 
in Bulgaria – Melnik. 

In municipality lies part of the picturesque Sandanski – Petrich valley, the middle course of the Struma River and the western 
and southwestern slopes of the three parts of the Pirin Mountains, north slopes of Mount Slavyanka and lower mountain 
areas of Maleshevska and Ograzhden. The resort of Sandanski is located approximately equal distance from Sofia and 
Thessaloniki. 

Sandanski with 30,175 people is the main administrative, cultural and economic center of Sandanski municipality, located 
in the valley of the Bistrica river at the foot of the Pirin Mountains. An important advantage of the city is its outstanding 
transitional Mediterranean climate and the abundance of healing mineral water. It is known for the best natural clinic for 
asthma in Europe. A Roman settlement in the same place was called Dezudava and Slavs who came after the Byzantines 
called it Saint Vrach in honor of the holy healers Cosmas and Damian, who lived in the city. Located 220-240 meters above 
sea level, the city is known as the hottest city in Bulgaria, with an average annual temperature of 13.90 C. 

HIKING

Walking routes in the national park, with a starting point in the Sandanski Municipality (including winter hikes) 

 Hut “Yane Sandanski – hut Begovitsa – Begovishko (Kuklensko) lake – one-day transition 

 Hut “Yane Sandanski – shelter Spano pole” – one-day transition 

 Hut Begovitsa – Kukulite and Zubut peaks – hut Pirin – village Rozhen – 3 day transition 

 Hut Yane Sandanski – hut Begovitsa – shelter Tevno Lake 

 Shelter Spano Pole – Port Wine – shelter Tevno Lake 

 Shelter Spano pole – hut Begovitsa – hut Pirin 

 Hut Pirin – hut Malina – hut Papazchair 

BICYCLING 

The territory of Sandanski Municipality offers the following possibilities for biking: 

 Village Debrene – village Bozhdovo – Dzhigurovo village – village Debrene 

 Peter Village – village Goleshovo – Lily Meadow 

 Village of Gorno Spanchevo – Belyovo village – village Hrasna – Kalimanci village – village Katuntsi 

 Town of Melnik – Rozhen Monastery – Zlatolist village – village Katuntsi 

 Village Rozhen – Lyubovishte village – village Kashina 

 Village Kurlanovo – Sugarevo village – village Pirin 

 Village Zlatolist – Rozhen Monastery 

CULTURAL TOURISM 

Archaeological heritage in the municipality is one of the richest and most diverse in Bulgaria with declared and stored over 
5000 cultural monuments, overlapping the period from earliest times to the Middle Ages. 

In Sandanski is one of the five archaeological museums in Bulgaria. It is unique in that it is located “in-situ” on top of one of 
the city’s discovered Christian basilicas. Founded in 1936, it specializes in classical archaeology. It kept a rare collection of 
Roman marble tomb sculptures dated from the I-III century, which is the largest in Bulgaria. The collection of mosaics / IV-VI 
century covers an area exceeding 350 square meters 

Archaeological and cultural sites in Sandanski are: 

 Early Christian Complex – architectural monument of the antiquity of national importance. It is exposed to the outdoors. 

 Basilica of Bishop John – located in the Archeological Museum. 

 Episcopal Basilica of 4th-5th century. (Partially restored) – related to church life and rituals in the era of early Christianity. 
It is the most representative and monumental building ever found in ancient city of that era. The complex includes a 
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baptistery, which is the only one in Bulgaria in that shape and size. 

Melnik is the smallest city in Bulgaria, recognized for the architectural and historical buildings from the Revival period. 
Beautiful sand pyramids, which surround the city, make the atmosphere even more wonderful and amazing. There is a 
pedestrian eco trial from Melnik to the village of Zlatolist, the Rozhen Monastery and returning to Melnik. The trail goes 
through the main parts of the protected area of the Melnik sand pyramids. The route can be described as the most bizarre 
rock formations created by nature.

Places to visit in Melnik 

 Historical museums – included in the hundred tourist destinations in Bulgaria. It can be seen ethnographic exhibition and 
artifacts from prehistoric to modern times. 

 Kordopulova house – the biggest in Bulgaria Revival building, built in 1754. Wine cellars are carved in the rocks below and 
behind the house are used for making and aging of the famous Melnik wine. 

 Boyar house – architectural monument of the Middle Ages of national importance. One of the oldest buildings on the 
Balkan Peninsula, at least partially preserved. 

 Slavova Fortress – dates from the early 11th century, but during the period 1215-1218 was reconstructed by Despot Alexius 
Slav and thus bears his name. 

 Churches and monasteries in and around the Melnik: Monastery of the Virgin Mary Spileotissa, Church St. Anthony and 
others. 

6 km of Melnik is the small picturesque village of Rozhen and towering beside it is the Rozhen monastery. It is the largest 
religious sanctuary in the Pirin region and one of the oldest religious centers in Bulgaria. 

SPA-TOURISM 

For years, Sandanski has established itself as an important national and international spa center. The combination of 
mineral water and beneficial climate has helped many people, some of which even still live in Sandanski. Hydropathic and 
balneological spas and the larger hotels in town host a variety of procedures for treatment of lung, skin, kidney diseases and 
problems of the peripheral nervous system. Part of the treatment methods and procedures include: climatic, physical therapy, 
inhalation of mineral water, herbs and medicines, and physiotherapy. 

PICNIC AREAS

 Rozhen Monastery 

 Picnic area on the shores of the river Bistrica in the direction of Holiday Village Popina Luka. 

ACCOMMODATIONS 

Sandanski Municipality has more beds as part of the hotels are of international level, as demonstrated by the prestigious 
awards won in recent years. Some of them are: 

 Park Hotel Pirin, 5-star 

 Interhotel Sandanski, 4-star, established spa center 

 Spa Hotel Medite, 4-star, built on the site of the former botanical garden with splendid views over the town of Sandanski 

 Spa Hotel St. Nicholas, 3-star, located in center of Sandanski 

 Hotel complex Saint Vrach – the former residence of Todor Zhivkov 

There are many family hotels at affordable prices as well as accommodations, rooms, apartments. 

HOLIDAYS AND CUSTOMS 

 Festival Pirin Folk – a trademark of Sandanski Municipality, Balkan festival. Venue: Open Air Theatre, Sandanski during 
the first days of September. 

 Balkan Youth Festival “Youth of the Balkans” – the first weeks of September, held in the Open Air Theatre, Sandanski 
and other places in the municipality (town of Melnik, Village Rozhen, etc.). 

 International festival “With songs of Bisserov sisters” – takes place in June for three days  held in the village of Pirin, 
Sandanski and others places in the region. 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Сандански / The Municipality of Sandanski
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 Feast of Sandanski – takes place on the first Thursday after Easter. It begins with Mass at the “St. Cosmas and 
St.  Damian” monastery followed by a folklore program and a concert on the square. 

OTHER 

The pride of Sandanski is the beautiful urban park, one of the biggest in Bulgaria since 1981 bearing the old name of the city, 
“St. Vrach”. The park has over 200 Mediterranean plant species. This is the only park in Bulgaria, with sandy paths that wind 
through the park where the Bistrica River passes through with several suspended swinging bridges crossing it. Among the 
park you can find wooden gazebos, children's playgrounds, numerous small ponds and large pond with water wheels, which 
makes the place even more extraordinary. In the heart of the park are a summer theatre and stadium. 

Traces of prehistoric Thracian, Hellenic, Roman, Byzantine, Ottoman, Renaissance and modern presence can be found 
scattered throughout the municipality. Historical legend says that in the vicinity of present-day town of Sandanski was born 
and raised brave Thracian leader of Spartak tribe. 18 km northeast of Sandanski, Pirin Mountains, a mountain resort located 
Popina luka and the striking 11 m high Popina waterfall. 

FOR MORE INFORMATION ABOUT ACCOMMODATION, TOURIST ATTRACTIONS AND ACTIVITIES

Tourist Information Centre – Sandanski Municipality

28 Makedonia Str.

Tel.: +359 884 89 89 76

E-mail: tic.sandanski@gmail.com



Община Симитли

Разположена е на площ от 533  кв.  км 
в северозападната част на 
Благоевградска област. Намира се 
на 110 км югозападно от столицата 
София и на 14 км от областния център 
Благоевград.

Национален парк Пирин 
Ползи за хората и природата

The Municipality of Simitli

Simitli municipality covers an area 
of 533 sq. km and is located in the 
southwest region of Blagoevgrad. 
Located 110 km southwest of the 
capital Sofia and 14 km from the 
county town of Blagoevgrad.

Pirin National Park  
Benefits for People 
and Nature
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Община Симитли е разположена на площ от 533 кв. км в северозападната част на Благоевградска област. Общински 
център е гр. Симитли с население 7 556 жители и е разположен на двата бряга на р. Струма в предпланинския район на 
планина Влахина. Намира се на 110 км югозападно от столицата София и на 14 км от областния център Благоевград.

Общината граничи с общините Благоевград, Кресна и Разлог, като западната й граница изцяло съвпада с национал-
ната граница на Р. България с Р. Македония. Общият брой на населението в общината по постоянен адрес към месец 
декември 2010 г. е 15 705 души.

На територията на общината се намират 18 населени места: общинският център гр. Симитли, с. Брежани, с. Бресто-
во, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Докатичево, с. Долно Осеново, с. Железница, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полена, с. Полето, 
с. Ракитна, с. Сенокос, с. Сухострел, с. Сущица, с. Тросково и с. Черниче.

За първи път в историческите справки град Симитли се споменава в средата на XV век под името село Баня. В запад-
ната стена на манастира “Събор Свети Архангел”, в село Тросково се чете: “Ктитор Тоше от село Баня, Горноджумай-
ско”. През XVI век градчето вече се споменава като Симитлу, Симитлий. Съществува тълкувание, че името на града е 
свързано с географското положение на селището – Симен-център, кръстопът на двете най-големи реки в Югозападна 
България – Струма и Места. Според други източници, името идва от бялото хлебче симит.

РЕЛЕФ

Релефът е разнообразен – от равнинен до високопланински, като в преобладаващата си част е планински и котлови-
нен. Средната надморска височина е 956 м. На територията на Общината се намират Симитлийската котловина по 
средното течение на р. Струма, част от източните склонове на планина Влахина, северозападните склонове на Пирин, 
северните на Малешевска планина (до Кресненския пролом) и южните на Рила (до Орановския пролом на р. Струма).

КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

В някои части на общината климатът е преходносредиземноморски, a в други части – планински. В ниските части на 
планините зимата е сравнително мека, с горещо лято. Валежите са около 550-750 мм годишно, което позволява от-
глеждане на светло- и топлолюбиви култури: тютюн, мак, етерични и овощни насаждения, зърнени култури и  зеленчуци.

В териториите над 1000 м надморска височина (за Рила и Пирин) и над 1500 м надморска височина (за планините Влахина и 
Малешевска) климатът е планински. Характеризира се с обилни валежи, ниски температури и малка температурна ампли-
туда. Климатичните условия са благоприятни за отглеждане на ръж, картофи, за развитие на пасищното животновъдство.

ВОДНИ РЕСУРСИ

Територията на община Симитли се отводнява от р. Струма, третата по водосборен басейн у нас, леви притоци от 
Рила и Пирин са реките Брежанска, Сенокоска и Градевска, а десни притоци от Влахина и Малашевска планини – реките 
Стара, Сушична, Брезнишка.

Разломната структура на релефа обуславя появата на термоминерални извори при гр. Симитли, с. Долно Осеново и с. 
Крупник. Сравнително високата температура на минералните извори ги прави подходящи за балнеолечение, оранжерий-
но производство. Изворите при гр. Симитли са алкални, сулфатни, богати на натрий и флуор , със слаба минерализация 
(около 0,5 – 0,6  гр/л), а температурата им е от 200 C до 630 C. Водата на тези извори се използва за балнеолечение при 
заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и кожни заболявания, както и за напояване-при оранжерийно 
производство на зеленчуци.

Минералните извори при с. Долно Осеново са с алкална, сулфатна, хидрокарбонатна, богата на натрий и флуор вода, 
слабо минерализирани (0,5 – 0,6 гр/л), с температура от 360 C до 57,50 C. 

Минералният извор при с. Крупник се намира на десния бряг на р. Струма. Има температура 210 C и малък дебит. Вода-
та е хидрокарбонатна, богата на натрий и калций със слаба минерализация (0,4 гр/л).

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

На територията на общината се намират части от Национален парк “Пирин” и Национален парк “Рила”. Националният 
парк “Рила” попада на територията на община Симитли (с. Горно Осеново, с. Долно Осеново) с 1071,9 ха горски фонд 
и 573,0 ха високопланински пасища и ливади. Флората и фауната са представени от много редки, защитени видове, 
включително ендемични за Балканите и страната животни и растения.

В Национален парк “Пирин” попадат землищата на с. Градево, с. Сенокос и с. Брежани. В землищата на с.  Градево са разположе-
ни 109.4 ха горски фонд или 0.3% от площа на парка, землището на с. Сенокос – 662.1  ха горски фонд или 1.7% от площа на парка 
и землището на с. Брежани – 135.5 ха. горски фонд  или 0.3% от общата площ на НП “Пирин”. Поради уникалността си НП “Пи-
рин“ e обявен за обект на Световното наследство според Конвенцията за природното и културното наследство на ЮНЕСКО.

Наличието на части от националните паркове, попадащи на територията на общината представлява ресурс за екоту-
ристическо предлагане и засилена икономическа активност за развитие на малките населени места.

Национален парк Пирин ползи за хората и природата
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ПРИРОДНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

Археологическата карта все още не е пълна. Известни са следи от праисторическо селище в м. “Равен”, намираща се на 2 
км източно от с. Брежани. В същата местност части от съдове и оръдия на труда датират за селище от античността.

На 300 м южно от с. Полето е запазена част от римски път по долината на р. Струма /40/ м с настилка от речни 
камъни, а разрушени видове в близките околности документират съществуването на праисторическо селище в мест-
ностите “Гробаница” и “Св. Неделя”.

В землището на с. Долно Осеново са открити стара баня и гробове от времето на римското владичество. Антични и 
късноантични селища в м. ”Драмче”, намираща се 1,5 км югозападно от с. Градево и в с. Крупник.

В околностите на с. Крупник в м. “Св. Георги” е открита градена с тухли късноантична гробница от V в., а на 2,5 км 
западно от същото село в м. “Градище” е съществувала антична и средновековна крепост, от която личат руини от 
кула, зидове и части от път с каменна настилка. Останки от късноантично селище в м. “Горно Тросково” и на крепост-
ни стени в м. “Градо” в Орановския пролом. Останки от старини в м. “Старото селище” западно от Симитли.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Просветни и културни дейности общината развива чрез 9 читалища:
1. гр. Симитли – читалище “Св. Климент Охридски”
2. с. Брежани – читалище “Христо Ботев”  
3. с. Полето – читалище “Н. Й. Вапцаров”
4. с. Д.Осеново – читалище “Възраждане”
5. с. Черниче – читалище “Н. Й. Вапцаров”
6. с. Железница – читалище “В. Коларов”
7. с. Крупник  – читалище “В. Маяковски”
8. с. Градево – читалище “Н. Парапунов”
9.  с. Полена – читалище “Н. Вапцаров”
като всяко едно ото тях разполага с библиотека. 

Освен честването на традиционните събори на гр. Симитли и на селата в общината, други традиционни културни 
прояви са специфични празници като:

ПОИМЕННО ИЗБРОЯВАНЕ Дата ОРГАНИЗАТОР /адрес, телефон/

Празник на кукерските и маскарадни игри 1 Януари и 14 Януари Читалища и кметства по места
Честване на деня на родилната помощ 
“Бабин ден”

21 Януари Читалище гр.Симитли и Кметства

Национален празник на Република България 03 Март Читалища и кметства по места
Общински събор на народното 
творчество

м. Април Кметство гр. Симитли и читалище

Ден на славянската писменост и култура 24 Май Училища, читалища и кметства
Първи юни – ден на детето, Детски 
празник

01 Юни Училища, читалища и кметство гр. Симитли

Курбан – Байрам – честване неуточнена Кметство с. Долно Осеново
Георгьовден – честване 06 Май Читалище гр. Симитли
Събор ”Свети Дух” 04 Юни Кметство и читалище с. Железница, с.  Сушица и с. 

Черниче
Събори “ Петровден” 29. Юни Кметство и читалище с. Брежани
Събори посветени на Илинден 20 Юли Кметство и читалище гр.  Симитли
Дни на Пирин м. Юли Туристически празник,  организиран от ДНП “Пирин” 

съвместно с Пирински туристически форум и 
общините от Пирински регион

Събор на народното творчество “Пирин пее” м. Август Кметство и читалище гр.  Симитли
Традиционен младежки събор с.  Крупник 29 Август Кметство и читалище с. Крупник
ПРАЗНИК НА ГР. СИМИТЛИ 08 Септември Кметство и читалище гр. Симитли
Приемственост и традиция м. Септември Фестивал на народното творчество на 

Симитлийския край Провежда се ежегодно в м. “Св. 
Георги” между селата Мечкул и Сенокос

Коледни и новогодишни празници 20-31 Декември Всички Кметства и Читалища
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В с. Брежани има музейна сбирка с 80 броя експонати. Голям и богат на експонати музей съществува и в сградата на 
читалището в с. Крупник. Налице са голям брой експонати с историческа стойност.

Историческото наследство и сравнително богатия културен календар са добра възможност за осигуряване на допъл-
нителен интерес от страна на туристи, посещаващи или преминаващи през общината.

Околностите на град Симитли са богати на църкви и манастири. Във всяко едно от селищата на общината има църква. 
Повечето от тях са обявени за паметници на културата с местно значение, а с регионално значение е тази в село Мечкул.

 Църквата “Света Богородица” в град Симитли е построена през 1923 г. Църквата е построена като храм-паметник 
в чест на загиналите войници от “7-ма Рилска Дивизия” по време на Балканската война. Представлява трикорабна 
псевдобазилика с притвор и камбанария. Иконите в църквата са рисувани през 1929 година. Интериора на църквата 
разкрива добрия художествен вкус на зографа. 

 Църквата “Св. Димитър Солунски” в село Брежани е построена през 1847 г. Иконите в храма са дарения от хората. 
Стенописи няма, защото църквата е била опожарявана 2 пъти-от гърците и турците 

 Манастирът “Свети Архангел Михаил” в село Брестово е построен през 1149 г. по уникална рецепта. Древните 
майстори споявали камъните с хоросан, напоен с мляко. Предполага се, че слагали още захар и яйца. Манастирът 
се намира в долината на Стара река в махала Поповска, на около 20 километра от Симитли, под пътя за село Су-
хострел. Днес от него е останала само църквата. 

 Църквата “Св. Архангел Михаил” в Горно Ораново е построена през втората половина на ХІХ в. (паметник на 
културата). Представлява трикорабна песвдобазилика, балкон, притвор и външна галерия. 

 Църквата “Св. Св. Петър и Павел” в село Мечкул е паметник на културата, строена през 1892 г. Стенописите и 
иконостаса са дело на майстори от Банската иконописна школа. 

 Църквата “Св. пророк Илия” в с. Горна Железница е еднокорабна каменна сграда с полуцилиндричен дъсчен свод. Инте-
ресно изработени са дървената рисувана решетка на балкона и рисуваният амвон. Стенописите, на които са изобразе-
ни 20 сцени, са от 1905г., когато църквата е била възобновена. Рисуваният иконостас е украсен и с едра оцветена резба. 

 Църквата “Св. Илия” в село Градево е каменна трикорабна псевдобазилика с притвор и балкон над него. Над южния 
и западния свод има барелефи на дракони. Украсата на интериора е създадена през различни години от четирима 
зографи с единна, издържана в духа на местната възрожденска традиция. 

 Храмът “Св. Никола” в село Градево махала Овнарци е разположен в подножието на планините Рила и Пирин. Той е 
построен през 1962 г. Църквата е каменна трикорабна псевдобазилика с притвор и външна галерия от запад и от юг.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И МЕСТА

 Останки от римски път и трако-римско селище в село Полето – паметник на културата с национално значение. 
Участъкът от трако-римския път е свързвал Централна Европа и Подунавието със Средиземноморието. 

 Средновековна крепост, известна като Римската стена. Намира се близо до град Симитли, в квартал Ораново в 
Симитлийската котловина.

 Останки от антична и средновековна крепост

 Праисторическо селище в м. “Равен” 

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На територията на общината има басейни с минерални води, от които единият е с олимпийски размери, а също така и 
стадион – футболен клуб “Септември”. Футболни игрища и спортни площадки има в почти всяко от селата в общината.

 Подходящи обекти за развитие на балнео туризъм са – минерална баня гр. Симитли и минерална баня с.  Долно Осеново.

 В гр. Симитли има фитнесзала .На територията на общината се намират рафтинг център и кану-каяк.

 В с. Ракитна, разположено в полите на Пирин се намира волиера с 26 лешояда. Обекта представлява интерес за 
туристите, практикува се фототуризъм и наблюдение на лешоядите в естествена среда.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

На територията на региона има изградена туристическа инфраструктура, но тя не е достатъчна за успешното 
развитие на туризма. Множество хижи в местността “Предела”, в района на Кресненското дефиле се намират мотел 
“Рай”, хотел “Мерина”, хотел “Струма” и комплекс “Митьов хан”. В гр. Симитли се намират мотел “Найс”, които пред-
лагат нощувки на туристите. В селата Сенокос и Брежани се намират къщи за гости с капацитет около 20 места. 

Хижа Моравица – землище на с. Брежани с леглова база за 40 човека.

Съществуват добри примери в разработването на специализирана инфраструктура за екотуризма. Разработени са 
маршрути и реализирани две екопътека в землището на с.Сенокос: едната е от селото до вр.  Пирин, а другата е крат-
котраен маршрут и е нар. “По стъпките на мечката”. 

Национален парк Пирин ползи за хората и природата
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ДРУГО /СПЕЦИФИЧНО ЗА ОБЩИНАТА/

На територията на Община Симитли се намира скалния комплекс “Коматински скали”. Известни са с причудливите 
си форми. 

Природна забележителност “Момина скала”, по посока за Кресненското дефиле.

Simitli municipality covers an area of 533 sq. km. and is located in the southwest region of Blagoevgrad. The municipal center is the 
town of Simitli with a population of 7556 inhabitants and is situated on both banks of the Struma River in the piedmont region of the 
Vlahina mountains. Located 110 km southwest of the capital Sofia and 14 km from the county town of Blagoevgrad.

The municipality borders the municipalities of Blagoevgrad, Kresna and Razlog, as its western boundary is the national border of 
Bulgaria with Macedonia. The total population in the municipality as of December 2010 is 15,705 people.

The municipality has 18 towns and villages: municipal center Simitly, Brezhani, Brestovo, Gorno Osenovo, Gradevo, Dokatichevo, 
Dolno Osenovo, Zheleznitsa, Krupnik, Mechkul, Polena, Poleto, Rakitna, Senokos, Suhostrel, Sushtitsa, Troskovo and Cherniche.

Historically Simitli the town is also mentioned in the middle of the 15th century under the name of the village of Banya. The western 
wall of the Monastery of St. Archangel Festival, in the village Troskovo reads: “Tose founder of Banya, Gornodzhumaysko. In the 16th 
century the town was renamed Simitlu, Simitli. There is a proposal that the town’s name is associated with geographic location of the 
settlement Simen, which was the center crossroads of two major rivers in southwestern Bulgaria – Struma and Mesta. According to 
other sources, the name comes from white bread “Simit”.

TOPOGRAPHY

The landscape is varied from flat plains to high peaks with the majority of the landscape is hills and valleys. The average altitude is 
956 meters. The municipality is located in the Simitli valley along the middle stretch of the Struma River, part of the eastern slopes 
of the Vlahina mountains, the northwest slopes of the Pirin mountains and the north side of Maleshevska mountains to the Kresna 
Gorge and the south end of the Rila mountains to the Oranovskiya Gorge of the Struma River.

CLIMATE

In some parts of the municipality the climate is transitional Mediterranean climate, but elsewhere is an alpine climate. The winter 
is relatively mild in the lower parts of the mountains with hot summers. Precipitation is about 550-750 mm per year, allowing the 
cultivation of thermophilic crops: tobacco, poppies, herbs and fruit trees, cereals and vegetables.

In areas above 1000 meters altitude in the Rila and Pirin mountains and over 1500 m altitude the Vlahina and Maleshevska 
mountains, the climate is alpine. Characterized by heavy rainfall, low temperatures and small temperature range. Climatic conditions 
are favorable for the cultivation of rye, potatoes, and development of grassland farming.

WATER RESOURCES

The municipality is drained by the Struma river, tributaries from the Rila and Pirin mountains are Brezhanska, Senokoska, and Gradevska 
rivers, and from the west the tributaries from Vlahina and Malashevska mountains are the Stara, Sushichna, Breznishka rivers.

The fault structure of the landscape determines the occurrence of thermal springs in the municipality. The village of Dolno Osenovo 
and Krupnik have relatively high temperature hot springs, which makes them suitable for medical treatment and glass production. 
The water sources in Simitli are alkaline, sulfate-rich, have sodium fluoride with low mineralization and a temperature is 200 C to 630 

C. The water of these springs are used for spa treatment in diseases of the musculoskeletal, neurological and skin diseases, as well 
as for irrigation, and for greenhouse production of vegetables.

The mineral springs near the village of Dolno Osenovo are alkaline, sulphate, high sodium and fluorine water, slightly mineralized 
with temperatures of 360 C to 57.50 C.

The mineral spring near the village of Krupnik is located on the right bank of the Struma. It has a temperature of 210 C and weak 
flow. The water is rich in sodium and calcium with low mineralization.

PROTECTED AREAS

Within the municipality parts of the Pirin National Park and Rila National Park. Rila National Park falls within the municipality near the 
villages of Gorno Osenovo and Dolno Osenovo with 1071.9 hectares of forests and 573.0 hectares of grassland and meadows. Flora 
and fauna are represented by rare, protected species, including endemic species to the Balkans.

Pirin National Park lies near the villages of Gradevo, Senokos, and Brezhani. In the locality of the village of Gradevo are 109.4 
hectares of forests or 0.3% of the park, the village of Senokos – 662.1 hectares of forests or 1.7% of the park and the village of 
Brezhani – 135.5 ha forest or 0.3% of the total area of the Pirin National Park. Because of its uniqueness, Pirin National Park has 
been declared by the World Heritage Convention as natural and cultural heritage site of UNESCO.
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Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Симитли / The Municipality of Simitli

The presence of parts of national parks within the municipality is a resource for eco-tourism resources and increased economic 
activity for small cities.

NATURAL AND TOURIST ATTRACTIONS

Although an archaeological map is not yet complete there are traces of prehistoric settlements in the “Plain”, situated 2 km east of 
Brezhani. In the same area, vessels and tools dating from antiquity have been found.

300 m south of  the village of Poleto is a preserved part of the Roman road along the valley of Struma. It is approximately 40m long, 
paved with river stones and nearby species of trees and was recorded in prehistoric settlements in localities of Grobanitsa and St. 
Nedelya.

In the village of Dolno Osenovo an old bathroom and graves from the time of Roman rule have been discovered.  Ancient and late 
ancient settlements in the “Dramche”, located 1.5 southwest of the village of Gradevo and the village of Krupnik.

In the vicinity of Krupnik in the area “St. George” is an open tomb built with bricks from the 5th century, and 2.5 km west of the same 
village in the area of Gradishte, an ancient and medieval fortress existed, of which the ruins of a tower, wall and parts of the road 
can be seen.

CULTURAL HERITAGE

Educational and cultural activities in the municipality happens at the village community center and library. Here is a list of the 
community centers in the Simitli municipality.

1. Simitli – Cultural Center “St. Kliment Ohridski”

2. Brejani village – Community Center “Hristo Botev”

3. Village Poleto – Community center “N. Vaptsarov”

4. Village Dolno Osenovo – Cultural Center “Revival”

5. Village Cherniche – Community Center “N. Vaptsarov”

6. Village Zheleznitsa – Cultural Center “V. Kolarov”

7. Village Krupnik – Community Center “V. Mayakovsky”

8. Village Gradevo – Cultural Center “N. Parapunov”

9. Village Polena – Cultural Center “N. Vaptsarov”

Besides the celebration of traditional festivals in Simitli and the smaller villages in the municipality, other traditional cultural activities 
are specific holidays such as:

NAME OF CELEBRATION Date ORGANIZER & LOCATION

Kukeri Festival and Masquerade 1st and 14th of January All mayors and villages in municipality
Baba Day and Day of Childbirth January 21st Mayoralty of Simitli
National Holiday of the Republic of 
Bulgaria

March 3rd All villages

Folk Day April Mayoralty of Simitli
St. George Day May 6th Community center Simitli
Day of Slavic Language and Education May 24th All villages
Day of the Child June 1 Community centers and schools in all villages
Kurban and Bairam Unspecified Dolno Osenovo Mayoralty
Days of Pirin July Tourist holiday organized by Pirin National Park Directorate, 

jointly with surrounding municipalities in the Pirin region
Festival of the Holy Spirit June 4th Mayoralty and community center in Zheleznitsa, Sushitsa 

and Cherniche
St. Peter Day June 29th Brezhani mayoralty and community center
Ilinden Gatherings July 20th Mayoralty and Community center in Simitli
Pirin Singing Festival August Mayoralty and Community center in Simitli
Youth Festival in Krupnik August 29th Krupnik mayoralty and Community center
Continuation and Tradition September Festival of national folklore in the Simitli region held 

annually at a place called “St. George” in between the 
villages of Mechkul and Senokos

Simitli Town Holiday September 8th Mayoralty and Community center in Simitli
Christmas and New Year’s Celebrations December 20th – 31st All villages
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In the village of Brezhani there is a museum collection with 80 pieces for exhibition. In the village of Krupnik there is a museum in 
the community center rich in exhibits, a number of which are artifacts of historical value.

Heritage tourism and a relatively rich cultural event calendar is a good opportunity to provide additional interest from tourists visiting 
or passing through the municipality.

In the outskirts of Simitli is also rich in churches and monasteries. In each of the villages of the municipality there is a church. 
Most of them have been declared cultural monuments of local importance and in the village of Mechkul the church is of regional 
significance.

 Church of the Virgin Mary located in Simitli was built in 1923. The church was built as a memorial to honor fallen soldiers from 
the 7th Rila Division during the Balkan war. It constitutes a pseudo-basilica with narthex and bell tower. The icons in the church 
were painted in 1929. The interior of the church reveals a good artistic taste of the painter.

 Church St. Dimitar in the village of Brezhani was built in 1847. The icons in the temple were donated by people.  The church was 
burned down 2 times, the Greeks and Turks.

 Monastery of St. Archangel Michael in the village of Brestovo was built in 1149 using a unique construction. Ancient masters 
brazed stones with mortar, soaked in milk. Supposedly, they put more sugar and eggs. The monastery is located in the Old River 
valley in the neighborhood Popovska, about 20 kilometers from Simitli on the way to the village of Suhostrel.

 Church of St. Archangel Michael in Upper Oranovo was built in the second half of the nineteenth century (monument). Three-
nave pseudo-basilica, balcony, porch and outdoor gallery.

 Church St. Peter and Paul in the village of Mechkul is a cultural monument, built in 1892. The murals and iconostasis were 
painted by masters of the Bansko School of Painting.

 Church of St. Elijah the prophet in Gorna Zheleznitsa is a nave stone building with wooden semi-cylindrical vault. Interestingly the 
balconies and pulpit are made of painted wood. The murals, which depict 20 scenes from 1905, were painted when the church 
was restored. Painted iconostasis is decorated with large colored thread.

 Church St. Elijah in the village Gradevo is a stone pseudo-basilica with narthex and balcony above it. Over the southern and 
western vault there are carvings of dragons. The interior decoration was created in different years by four painters with a single, 
sustained in the spirit of the local Renaissance tradition.

 Temple St. Nicholas in the village Gradevo, Ovnartsi neighborhood is situated at the foot of Rila and Pirin mountains. It was built 
in 1962. The church is stone pseudo-basilica with narthex and outside gallery of the west and south.

ARCHAELOGICAL SITES
 Remains of a Roman road and Thracian-Roman settlement in the village of Poleto is a cultural monument of national importance. 

The stretch of the Thracian-Roman road is connecting Central Europe and the Mediterranean region south of the Danube river.

 Medieval fortress known as the Roman Wall. Located near Simitli is also in the district in Oranovo Simitli Valley.

 Remains of ancient and medieval fortress

 Prehistoric settlement in the “Plain”

TOURISM INFRASTRUCTURE

The municipality has a swimming pool with mineral water, one of which is Olympic size, and also the stadium for the football club. 
Football fields and playgrounds in almost all the villages in the municipality.

 Suitable sites for development of spa tourism and mineral baths in Simitli and Dolno Osenovo.

 The municipality is located in a hub for rafting and canoeing.

 In Rakitna village situated at the foot of Pirin is an aviary with 26 vultures. The object of interest for tourists, photo tourism and 
monitoring of vultures in the wild.

ACCOMMODATION

The region has built a tourist infrastructure, but it is not sufficient for successful development of tourism. There are many chalets in 
the region of “Predel”. In the Kresna Gorge area there is  “Paradise” Hotel, Hotel “Struma” and “Mityov Inn”. In Simitli there is motel 
“Nice”, which offers accommodations. In the villages and Senokos and Brezhani are guest houses with a capacity of around 20 beds.

Moravitsa Hut in the vicinity of Brezhani can accommodate 40 people.

There are good examples in the development of specialized infrastructure for ecotourism. Two eco-routes have been developed in 
the area of Senokos: one is from the village to Pirin Peak and the other is a short route called “In the footsteps of the bear.“

OTHER SPECIFIC INFORMATION ABOUT THE MUNICIPALITY: 

On the territory of the Simitli municipality is located the rock formation “Komatinski Rocks“. They are famous for their interesting 
form. Nature watching and sightseeing at “Momina Skala“ rock, in the direction of the Kresna Gorge.



Национален парк Пирин 
Ползи за хората и природата

The Municipality of Strumyani 

Located at the foot of the Pirin 
Mountains and Maleshevska 
mountains and divided by the 
Struma River, the municipality 
keeps its wealth hidden in 21 
villages. The municipality is 
362  sq.  km. To the north it borders 
the municipality of Kresna, south 
with the municipality of Sandanski, 
on the east by the municipality 
of Bansko, Municipality Petrich 
southwest and west is the border 
with Macedonia. Located 150  km 
south of the capital Sofia.

Pirin National Park  
Benefits for People 
and Nature

Община Струмяни

Разположена в полите на Пирин и Малешевска планина, разделени 
от река Струма, намира се на 150 км южно от столицата София.
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Разположена в полите на Пирин и Малешевска планина, разделени от река Струма, община Струмяни пази свое-
то богатство, скрито в 21 села. Територията на общината е 362 кв. км. На север тя граничи с община Кресна, 
на юг с община Сандански, на изток с община Банско, на югозапад с община Петрич и на запад е границата с 
Република Македония. Намира се на 150 км южно от столицата София и на около 2 ч. път с кола до още една от 
най-големите градски агломерации на Балканите – град Солун.

Климатът е целогодишно благоприятен за туристическа дейност, по температурни показатели районът се 
характеризира като най-топлия в България. 

Релефът на общината в по-голямата си част е планински и заема 80% от територията й, а останалите 20% са 
по долината на р. Струма.

Оттук минава главния път на прелетните птици, известен като Via Aristotelis.

Община Струмяни има удобно транспортно-географско положение, пресича я една от меридианните европейски 
магистрали Е-79, предстои реализацията на автомагистрала Струма.

Територията на община Струмяни включва малка част от НП “Пирин”, резерват “Соколата”, защитени зони по 
Натура 2000 и вековни дървета на възраст над 500 г. 

НП “Пирин” заема североизточната й част с площ от 184.4 ха. В този участък се намират Георгийските езера, 
Синанишкото езеро, един от най-високите върхове в Пирин – Синаница, хижа Синаница.

Резерват “Соколата”, обявен за такъв през 1985 г. е създаден с цел да запази вековна високостеблена гора от 
благун и характерната за района на Малешевска планина флора и фауна. Благунът в резервата е на възраст над 
250 г. Буферната зона към него е с площ 135.3 ха.

МАРШРУТИ:

 Екопътека “Гости от миналото”

Намира се в околностите на с. Илинденци, единственото от всички села в общината, разположено в пазвите на 
Северен Пирин и на 4 км от общински център Струмяни.

Над селото са и едни от най-големите залежи от мрамор не само в България, но и на Балканския полуостров.

Маршрутът е с продължителност 1 час и е подходящ за всички възрасти. Стартовата му точка е Арт център 
Илинденци. Интересни скални образувания, като най-живописният скален ансамбъл от множество малки и голе-
ми форми “Зандана” може да бъде сравнен с феномена Белоградчишките скали. Следвайки маркировката, стигате 
до извор, който по разкази на местни хора оказва благотворно влияние на хора, имащи проблеми с очите. Наричат 
го още “Лековитата вода”. Тук има устроен импровизиран малък скален параклис. В скалните комплекси над с. 
Илинденци гнездят рядко срещаните в Югозападна България египетски лешояди.

Накрая може да завършите едночасовата си разходка с чаша бяло вино Керацуда, което се пие направо от бъч-
вата.

 Пешеходен маркиран маршрут – Каменица-Кърпелево-Вракуповица-Гореме-Цапарево. Подходящ за преход 
от месец април до ноември. Дължината му е 20 км изцяло по горски пътища. Хижа “Синаница” е добър изходен 
пункт за различни преходи в Пирин планина.

 Веломаршрут – Кресна-Сливница-Струмяни-Кресна. Теренът на маршрута съчетава шосе и полски пътища 
с дължина 28 км. Подходящ сезон – май-ноември.

 Воден маршрут – Кресна-Струмяни-р. Струма. Особеностите на реката и стръмните й брегове са идеал-
но място за спортове като каяк и рафт.

Ловно-рибарско дружество “Голак” в с. Струмяни предлага възможности за ловен и риболовен туризъм.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР:

Информационният център за туристи се намира в с. Струмяни, в сградата на читалище “Будител”. Разполага 
със зала за презентации и срещи, информационни материали за общината и региона, релефен макет на община 
Струмяни. Отдава под наем палатки, бинокли и др.

Национален парк Пирин ползи за хората и природата

PIRIN National Park Benefits for People and Nature

Община Струмяни / The Municipality of Strumyani 



2

ПЕЩЕРИ

В община Струмяни досега са открити 18 пещери, като всички се намират в района на с. Илинденци, под връх 
Шаралия и местността Мурата. За най-атракционна и най-добре изследвана се приема Шаралийската пещера, 
известна и като Мурата. Спелеолози са установили в нея 5 зали с обща дължина 4 км, една от които се нарича 
Бисерна зала, събрала множество пещерни перли с големина на грахови зърна. Пещерата е филмирана, но все още 
труднодостъпна, не е електрифицирана и маркирана за посещения.

ТЕМАТИЧЕН ТУРИЗЪМ

 АРТ ЦЕНТЪР – скулптурният парк на открито е разположен в Пирин планина, над с. Илинденци. Необходимият 
материал за скулптурите се доставя от намиращите се в близост големи мраморни кариери. В него са осъ-
ществени над 50 проекта с участието на автори от цял свят. През 2004 г. е изграден най-мащабният скул-
птурен обект “Форумът” – амфитеатър с около 300 места за зрители и сцена. За непрофесионални любители 
на изкуството се предлагат уроци по каменоделие и рисуване.

 АРХИТЕКТУРА – малките селца, накацали по склоновете на Малешевска планина са с автентична архитекту-
ра – възрожденска къща в огражденско-малешевски тип. Това строителство е силно повлияно от родопската 
къща, изразяващо се в наличието на огнище в жилищното помещение и неизмазани външни стени. Особеност 
са широките чардаци и подстрешните стълби.

Много от тях са паметници на културата.

ЦЪРКВИ

Най-старият храм, строен на територията на общината е църквата “Св. Атанасий” през 1846 г. в с. Горна Риб-
ница. Паметник на културата от национално значение, в нея е поместено първото килийно училище в Мелнишка 
околия. Църквата е вкопана в земята, таваните са дървени, повечето икони са рисувани през 1850-1860 г. от 
зографа Атанас от Мелнишката художествена школа.

 Църквата “Рождество Богородично” в с. Велюшец е паметник на културата от местно значение. Не е 
известно кога е започнало строителството й, но е завършена през 1858 г. Богато декорираният интериор е 
дело на Димитър Сирлещов и майстор Андон от школата в Банско през 1910 г.

 Църквата “Св.Димитър” в с. Палат е паметник на културата от местно значение. Изградена е през 1850 г. 
Разполага с голям трем, който събирал  о 500 души. Камбанарията е отделена от църквата и е строена през 
1860 г. Камбаната е отлята в Самоков от бакър и тежи над 100 кг. Църквата притежава икони от ХVІІІ в.

 Църквата “Св.Марина” в с. Илинденци е построена на мястото на турска джамия през 1913 г. Името си носи от 
намерена икона на светицата, зазидана в стената на джамията. Във вида си днес разполага с женско отделение.

 Църквата “Св. Великомъченик Димитър” в с. Цапарево е издигната в централната част на селото през 
1847  г. В тази църква е осветено знамето на въстанниците през 1902 г., наречено Горемско въстание. Раз-
полага с много стари икони, 6 от тях през ХVІІ в.

КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

На 2,5 км северозападно от с. Микрево, в м. Градището са открити останки от раннохристиянска трикорабна 
епископска базилика от периода ІV-VІ в. При разкопките, продължили няколко сезона е разкрит уникален баптисте-
рий и съоръжението към него, също с уникална форма, единствена досега открита на територията на България, 
с единствен аналог в Тунис.

В землището на с. Илинденци се намират местността “Хилядница” и “Рукалото”, където са открити останки от 
голям античен център. От надпис, в който се говори за храм на египетските богове Изида и Серапис се разбира, 
че градът е носил името Нейне. Предполага се, че градът е съществувал между І-ІІІ век и е имал градска уредба 
от типа гръцки полис. От това  място са намерени оброчни и надгробни плочи на Тракийския конник, Артемида, 
Зевс, около 10 надписа на старогръцки език, монети с образите на римски и македонски царе. Мястото не е со-
циализирано и подходящо за туристически посещения към момента.

Останки от стени на късноантична крепост са намерени над с. Добри лаки, близо до българо-македонската 
граница. Мястото подлежи на проучване, частично е социализирано, подходящо за туристически маршрут с 
помощта на водач. 
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Музейна сбирка “Струмяни” е създадена през 2002 г. В експозицията са застъпени нумизматичните, епиграф-
ските и архитектурните елементи, както и каменната пластика, която е изключително от мрамор. Етнограф-
ската част представя по оригинален и автентичен начин бита на местното население. Част от експозицията 
заема въстанническото въоръжение. Цялата зрителна информация е затвърдена с фотоси и документи.

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

 Празникът на боговете на виното се провежда всяка година, първата събота на м. февруари в с. 
Илинденци,чрез пресъздаване на древна традиция с помощта на боговете на виното и плодородието – Трифон 
Зарезан, Бакхус и Дионисий. Интерес представлява изпълняваният най-древен ритуал от тракийско време 
– преливане на огън с вино. Той датира от преди 4000 г. и е свързан с култа към плодородието. Празникът 
завършва с конкурс за най-хубаво вино и дегустация.

 “Малешево пее и танцува” – безспорно най-голямото събитие в духовния живот на община Струмяни. Меж-
дународният фолклорен фестивал се провежда последната седмица на м.октомври в с. Микрево. Организа-
тори са общината и фондация “Старата България”. Фестивалът на приятелството, както го наричат в 
продължение на 3 дни събира певци, танцьори и разказвачи от България, Сърбия, Македония, Турция, Черна 
гора, Хърватска, Индонезия и др.

 Зурна фест – Национален фестивал с международно участие, който цели да възроди и популяризира най-ста-
рия музикален духов инструмент – зурната. Провежда се през месец май.

 Цветница – една седмица преди Великден чрез обичая Лазаруване. Млади момичета с венчета от цветя и 
върба, обикалят домовете, пеейки песни за плодородие и здраве, като ритуалът завършва с хвърляне на вен-
четата в реката.

 Илинденски събор – най-големият общоселски събор в общината, с празнична литургия и курбан. Празнува 
се първата събота и неделя на месец август в с. Илинденци, в памет на Илинденско-Преображенското въс-
тание 1903 г.

 Християнският празник “Св.Св. Константин и Елена” – всенароден семеен празник, курбан във всяка къща. 
Празнува се във всички села на 21 май.

 Храмов празник “Св. Марина” – отбелязва се с празнична литургия и курбан на 17 юли в с. Илинденци.

 Християнският празник “Голяма Богородица” – всенароден семеен празник, курбан във всяка къща. Празнува 
се във всяко село на 15 август.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 Хотел “Карелия” – категория 3 звезди, капацитет 60 места, непосредствено до главен път Е-79, с.  Струмя-

ни. Разполага с ресторант с традиционна българска кухня, конферентна зала, сауна, фитнес, закрит паркинг.

 Мотел “Тесалоники” – категория 1 звезда, капацитет 30 места, на главен път Е-79, с. Струмяни. Разполага 
с 200-местен ресторант с традиционна българска кухня, паркинг.

 Къща за винен туризъм “Кьосев” – с. Илинденци. Две обзаведени стаи, винарска изба, дегустации, рес-
торант.
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Located at the foot of the Pirin Mountains and Maleshevska mountains and divided by the Struma River, the municipality keeps 
its wealth hidden in 21 villages. The municipality is 362 sq. km. To the north it borders the municipality of Kresna, south with the 
municipality of Sandanski, on the east by the municipality of Bansko, Municipality Petrich southwest and west is the border with 
Macedonia. Located 150 km south of the capital Sofia and about 2 hours drive to one of the largest urban metropolitan areas 
in the Balkan Peninsula, Thessaloniki. The climate is favorable for year-round tourist activity, temperatures in the region are 
the warmest in Bulgaria.  The relief for the most part is mountainous. Mountains occupy 80% of its territory and the remaining 
20% are in the valley of the Struma river. It lies in the path of Via Aristotelis, a main path for migratory birds.  It has convenient 
transportation and geographic position and it is also bisected by one of the meridian European highways E-79, pending 
implementation of the Struma motorway. 

The territory of the municipality includes a small part of the Pirin National Park and Reserve Sokolata, which is a protected area 
in Natura 2000. Reserve Sokolata, named such in 1985 is designed to preserve 500 year old oak forests and other unique flora 
and fauna of the area in the Maleshevska mountains. Blagun (Quercus Frainetto) trees in the reserve are over 250 years old 
and they have an area of 135.3 ha Pirin National Park occupies the northeastern part of the municipality with an area of 184.4 
ha. In this section are Georgiiski lakes Sinanishkoto Lake, one of the highest peaks in Pirin, Sinanitsa Peak and hut Sinanitsa. 

TOURIST INFORMATION CENTRE 

The Information Center for tourists in Strumyani is in the community center „Revival“. It has room for presentations and 
workshops, information materials about the municipality and region, a relief model of the municipality. Tourists can rent tents, 
binoculars and more.

ROUTES 

 Trail – “Guests from the past” 

Located in the vicinity of the village Ilindentsi, only one of all villages in the municipality located in the foothills of Northern 
Pirin and 4 km from the municipal center Strumyani. 

Above the village are some of the largest deposits of marble, not only in Bulgaria but in the Balkan Peninsula. The route 
duration is 1 hour and is suitable for all ages. The starting point is Ilindentsi Art Center. Interesting rock formations, the most 
picturesque display of rocks of “Zandana” can be compared with the Belogradchik rock formations. By following the trail 
marking you reach a spring which local people say has a favorable impact on people having eye problems. It is also called 
“healing water”. There are small rocks arranged makeshift chapel. In the rocks above Ilindentsi lives a rare breed of Egyptian 
vultures. Finally you can complete a one-hour walk, return to the village and have a glass of white wine Keratsuda that you 
drink straight from the cask

 Pedestrian marked route – Kamenica-Karpelevo-Vrakupovitsa above-Tsaparevo. Suitable for hiking from April to 
November. Its length is 20 km entirely on forest roads. Hut Sinanitsa is a good starting point for various tours in Pirin 
mountain. 

 Bike routes – Kresna-Slivnitsa-Strumyani-Kresna. The terrain of the route combines road and field paths with length 
28  km. Suitable season – May to November.

 Water route – Kresna-Strumyani-Struma. The features of the river and its steep banks are ideal for sports like kayaking 
and rafting. 

Hunting and fishing company Golak in Strumyani offers opportunities for hunting and fishing. 

CAVES 

The municipality has found 18 caves, all located near the village of Ilindentsi below the Sharalia peak and in the area called “Fir”. 
The best experience and best exploration is at Sharaliyskata cave, known as “Fir”. Spelunkers have found in it, 5 halls with a total 
length of 4 km, one of which is called Bisserna hall.  In this hall there are a collection of numerous cave pearls the size of peas. 

THEMATIC TOURISM 

 Art Center – The Outdoor Sculpture Park is located in the Pirin mountain, above the village of Ilindentsi.  The material for 
the sculptures comes from the nearby large marble quarries. The park has more than 50 projects involving artists from 
around the world. Built in 2004, the largest sculpture, “Forum”, is an amphitheater with about 300 seats for spectators and 
a stage. For amateur art lovers, lessons are offered in stone-works and painting. 

 Architecture – A small village perched on the slopes of the Maleshevska mountains is authentic architecture. The Revival 
houses are in Maleshevsky-style, surrounded by walls of rock. This construction is strongly influenced by Rhodope-style 
houses, resulting in an trend of unpainted external walls. Specific features include broad verandas and elaborate staircases. 

Many of them are cultural monuments.
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CHURCHES

 The oldest temple, built in the municipality is St. Athanasius in 1846 in the village of Upper Rybnitsa. Cultural monument 
of national importance, it was the first monastery school in the Melnik district. The church is built into the ground, the 
ceilings are wooden, and most icons were painted in 1850-1860 by a painter from Atanas Melnik Art School. 

 Church of the Nativity Church in the village Velyushets is a cultural monument of local importance. It is not known when 
it started its construction, but was completed in 1858. Richly decorated interior is the work of Dimitar Sirleshtov Andon 
and master of the school in Bansko in 1910. 

 Church St. Dimitar in the village of Palace is a cultural monument of local importance. Built in 1850, it features a large 
porch, which holds up to 500 people. The bell tower is separated from the church and was built in 1860. The bell was cast 
in Samokov of copper and weighs over 100 kg. The church holds icons from the eighteenth century 

 Church St. Martyr Demetrius in Tsaparevo village was erected in the central part of the village in 1847. In this church 
was consecrated flag from a rebellion in 1902 called Goremsko uprising. 

CULTURAL-HISTORY TOURISM 

2.5 km northwest of the Village of Mikrevo in Gradishteto are the remains of an early Christian episcopal basilica from the 
period IV-VI c. During the excavations, which lasted for several seasons revealed a unique baptistery, with a unique shape and 
the only one found so far within Bulgaria with a single analogue in Tunisia. 

In the area near the village of Ilindentsi are the “captains” and “RUKAN, where there are remains of a large antique center. From the 
inscription, which speaks of temple of the Egyptian gods Isis and Serapis is understood that the city had the name of “Her Own” 

It is believed that the city existed between 1-3 century and had an urban system of the type Greek polis. From this place there 
have been found gravestones of a Thracian Horseman, Artemis, Zeus, and about 10 inscriptions in ancient Greek coins with 
images of Roman and Macedonian kings. The place is not publicized and not suitable for tourist visits. 

Remains of the ancient fortress walls were found under the village of Dobri Laski, near the Bulgarian-Macedonian border. The 
area is subject to study, slightly publicized to tourists, and suitable for a tourist route with a driver. 

Museum collection “Strumyani” was established in 2002. The exhibition has epigraphic and architectural elements, and stone 
sculpture, which is exclusively of marble. The ethnographic section presents original and authentic bits of the local population. Part of 
the exhibition shows weapons of freedom fighter from the region. All visual information is supported by photographs and documents. 

HOLIDAYS AND CUSTOMS 

 “Feast of the gods festival of wine” is held annually the first Saturday of February in the village of Ilindentsi by recreating 
the ancient tradition with gods of wine and fertility. It is a meeting of the ancient ritual of the ancient Thracian times – 
transfusion fire with wine. It dates from before 4000 and is connected with the cult of fertility. The holiday ends with a 
contest for the best wine and tasting. 

 “Maleshevia songs and dances” – undoubtedly the biggest event in the spiritual life of the municipality. International Folklore 
Festival is held the last week of October in the village of Mikrevo. The festival of friendship, as they call it, for 3 days gathers 
singers, dancers and storytellers from Bulgaria, Serbia, Macedonia, Turkey, Montenegro, Croatia, Indonesia and others. 

 Zurna Fest – National Festival with international participation, which aims to revive and promote the oldest musical wind 
instruments, the zurna. Held in May. 

 Palm Sunday – one week before Easter, by custom, ritual. Young girls with wreaths of flowers and willow walk home, 
singing songs about fertility and health, the ritual ends with a throw of whorls in the river. 

 Ilinden Festival – the largest all-village council in the municipality, with the liturgy and sacrifice. Celebrated the first 
weekend of August in the village of Ilindentsi, in memory of the Ilinden Uprising in 1903. 

 Christian holiday St. Constantine and Elena – nationwide family holiday, Kurban in each house. It is celebrated in all the 
villages on 21 May. 

 Wake “Marina”, noted with liturgy and sacrifice on 17 July in the village Ilindentsi. 

 Christian holiday “Virgin Mary” – nation-wide family holiday, Kurban in each house. It is celebrated in every village on 15 August. 

ACCOMMODATIONS 

 Hotel “Karelia” – category 3 stars, 60 person occupancy, next to the main road E-79, in Strumyani. It has a restaurant 
with traditional Bulgarian cuisine, conference hall, sauna, fitness center, indoor parking. 

 Motel Thessaloniki – 1-star, 30 person occupancy, the main road E-79, in Strumyani. It has a 200-seat restaurant with 
traditional Bulgarian cuisine, parking. 

 Kiossev House Wine Tourism – Village of Ilindentsi. Two furnished bedrooms, wine cellar, wine tasting restaurant. 
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Project № 5655006003 
 “Sustainable natural 
resources management 
based on sustainable 
tourism promotion in Pirin 
National Park” with
financial support by 
Unesco

Проект № 5655006003 
 “Устойчиво управление на 
природните ресурси чрез 
насърчаване на устойчив 

туризъм в Национален 
парк Пирин”, реализиран с 
финансовата подкрепа на 

Юнеско

ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК  “ПИРИН”
Банско 2770, ул. България 4

Тел./Факс: 0749/88 204

Паркови райони:

Банско: 0898 779 981

Разлог: 0899 866 404

Сандански: 0899 866 420

Кресна: 0899 866 430

Добринище: 0899 866 410

E-mail: pirin_np@mail.bg, pirin_np@abv.bg

www.pirin.bg

ADMINISTRATION OF PIRIN NATIONAL PARK

2700 Bansko, 4 Bulgaria Str.

Tel./Fax: (+359) 749 88 204

Park regions: 

Bansko: (+359) 898 779 981

Razlog: (+359) 899 866 404

Sandanski: (+359) 899 866 420

Kresna: (+359) 899 866 430

Dobrinishte: (+359) 899 866 410

E-mail: pirin_np@mail.bg, pirin_np@abv.bg

www.pirin.bg


