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Въведение

Настоящият план за развитие на екотуризма в община Сандански е
разработен от консултантски екип на фирма ПИБИЕС ЕООД, гр. Гоце
Делчев,

по

поръчка

на

Сдружение

Бизнес

Информационен

и

Консултантски Център - Сандански, в рамките на проект „Цялостен
подход

за

съвместно

управление

на

природните

ресурси

в

трансграничния регион, насочен към насърчаване на екотуризма и
защита

на

екосистемите”

/NATouR/,

който

се

осъществява

с

финансовата подкрепа на „Програма за европейско териториално
сътрудничество Гърция - България 2007–2013”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на настоящия план е да анализира и изясни същността на
екотуризма и приоритетността му в развитието на община Сандански.
Друга основна цел е да се запознаят заинтересованите страни с
екотуристическите ресурси и да спомогне екологичният туризъм в
община Сандански да стане привлекателен за туристите.
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За проекта
Проект NATouR - „Цялостен подход за съвместно управление на
природните

ресурси

в

трансграничния

регион,

насочен

към

насърчаване на екотуризма и защита на екосистемите” е 24 месечна
партньорска инициатива финансирана по „Програма за европейско
териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013”.
Водеща организация на проекта е община Авдера от Република
Гърция, като партньори от България са Бизнес Информационен и
Консултантски Център – Сандански и Регионална Дирекция по горите
– Кърджали. Основните цели на проекта са популяризирането на нови
алтернативни и устойчиви подходи за развитие на туризма (в частност
екотуризма) и подобряване на трансграничното сътрудничество в
сектора на екотуризма и управлението на природните ресурси.
Реализацията на проекта цели да се подпомогнат природозащитните
организации за опазване на околната среда и природните ресурси,
както и да се информира и мобилизира обществеността, посредством
създаването на единна и интегрирана трансгранична дестинация за
екотуризъм в целевия трансграничен район на България и Гърция.
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I. Екотуризмът като нетрадиционна форма на туризъм
Същност
Индустриализацията, глобализацията и технологичното развитие са в
основата на нарастващата необходимост на обществото за общуване с
природата. Благоприятното й въздействие върху психиката на хората
води до зареждането им с положителна енергия и до възстановяването
на техните физически сили. С нарастването на необходимостта от
общуване и връщане към природата, човек ще използва всяка
свободна минута за почивка. Тази тенденция от последните години ще
продължи и за в бъдеще.
Исторически

всяка

индустрия,

създадена

от

човека

оказва

въздействие върху околната среда. Туристическата индустрия не е
изключение от това правило. Туризмът е най-голямата индустрия в
света, която генерира 10% от общата заетост в световен мащаб и
формира 11% от световния БВП. До 2020 г. се очаква увеличение на
туристическите пътувания с над 1.6 млрд. Световната организация по
туризъм е регистрирала 924 милиона международни туристи през 2008
г., т.е. абсолютен рекорд.
Туризмът има голямо и засилващо влияние, както върху хората, така и
върху природата. Ефектите от това влияние може да бъдат, както
отрицателни, така и положителни. Въздействията върху околната
среда, причинени от масовия туризъм са известни от много години
насам. Тези въздействия върху околната среда и екосистемите са
почти неизчислими и техните неблагоприятни ефекти са безкрайни.
Неправилното развитие на туризма може да доведе до деградиране на
местообитанията
ресурси,

както

и
и

ландшафта,
до

до

генериране

нарушаване
на

отпадъци

на

естествените

и

замърсяване.

Отговорният туризъм е този, който може да спомогне за повишаване
на осведомеността и подкрепа за опазване на природата и местната
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култура, както и да създаде икономически възможности за страните и
общностите.
Доколкото екотуризмът е относително нов сектор в туристическата
индустрия, той е предизвикал, както значителен интерес, така също
спорове и дискусии, много от които все още продължават да се водят
по различни въпроси.
Едно от първите определения за „екотуризъм” е даденото през 1983 г.
от

световноизвестния мексикански експерт по екотуризъм Ектор

Себальос-Ласкурайн и е дефинирано от Международния съюз по
опазване

на

околната

среда

като:

„Пътуване

или

посещение,

отговорно към околната среда, до сравнително непокътнати природни
територии с цел удоволствие и възприемане на природата (и всички
съпътстващи я културни забележителности – както минали, така и
настоящи), което подкрепя опазването на природата, при което
посетителите оказват ниска степен на негативно въздействие, и което
осигурява активно и рентабилно социално-икономическо развитие на
местното население”
Според някои автори понятието “екотуризъм” се свързва с Hetzer,
който го е въвел през 1965 г. Макар че споменаването и обяснението
на екотуризма може да бъде проследено повече от 20 години назад,
полемиките върху точна, прецизна, и много добре формулирана
дефиниция не са спирали през цялото това време.
Международното
Ecotourism

Общество

Society

(TIES)

за

Екотуризъм

определя

-

екотуризма,

The
като

International
"отговорно

пътуване до природните райони, което опазва околната среда и
подобрява благосъстоянието на местните общности" (TIES, 1990).
Екотуризъм представлява набор от принципи, които са били успешно
приложени в различни глобални общности, и са подкрепени с богат
опит в индустрията и академичните изследвания. Екотуризмът, когато
8
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се упражнява правилно, въз основа на тези принципи, е пример за
ползите от социалното и екологосъобразно развитие на туризма.
Екотуризмът се отнася до обединяване на опазването на околната
среда, общностите и устойчивото пътуване. Това означава, че тези,
които организират или участват в екотуристически дейности трябва да
прилагат следните принципи:
•
•
•
•
•
•

Намаляване на въздействието.
Изграждане на съзнателно отношение и уважение към
околната среда и културата.
Осигуряване на запомнящо се изживяване.
Осигуряване на преки финансови ползи за опазване на
околната среда.
Осигуряване на финансови и социални облаги за местните
общности.
Повишаване отговорността при разработване на
социалните и екологични политики.

Най-значителното усилие за осигуряване на глобално съгласие върху
понятието “екотуризъм” бе осъществено по време на Световната
Екотуристическа Конференция в Квебек през 2002 г. – година,
обявена

от

ООН

като

Международна

година

на

екотуризма.

Конференцията приема, че екотуризмът обхваща принципите на
устойчивия туризъм, що се отнася до икономическите, социалните и
свързаните с околната среда (т.е. екологични) влияния на туризма.
Също така се приемат и следните специфични принципи, които
разграничават екотуризма от по-широката концепция на устойчивия
туризъм:
Активно допринася за опазването на природното и културно
наследство.
• Включване на местните общности в неговото планиране,
развитие
и
прилагане,
допринасяйки
за
тяхното
благосъстояние
• Запознаване на посетителите с природното и културно
наследство на дадената дестинация
• По-подходящ
за самостоятелни, свободно пътуващи и
независими туристи, както и за турове на малки по размер
групи.
•
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Значение на екотуризма
Както видяхме по-горе в световен мащаб туристическата индустрия е
една от основните индустрии. В същото време са налице постоянни
темпове на нейното развитие. Най-голям дял в това развитие се пада
на

екотуризма.

международни

Според

СТО

пътувания,

от

всички

приблизително

разходи,

свързани

7%

дължат

се

с
на

екотуризма. Ако туризма, като цяло бележи средно годишен темп на
нарастване от 4%, то нарастването на пътуванията сред дивата
природа имат ставка от 10 до 30%.
Колкото повече обществеността е осведомена за крехкостта на
околната среда, толкова повече тя е наясно с проблемите на околната
среда. Колкото обществото е по-наясно с проблемите на околната
среда, толкова повече неговите представители искат да знаят повече
за

застрашените

предизвикателствата

местообитания
за

опазване

и
на

искат

да

екосистемите,

разберат
чрез

своя

практически опит. С течение на годините, екотуризмът доказа, че е
важен инструмент за защита и опазване на околната среда.
С въвеждането на този сравнително нов вид туризъм се заражда и нов
образ на туриста, търсещ тези услуги. Екотуристът е по-взискателен и
по-внимателен към околната среда и местните общности. Световната
организация по туризъм и Международното дружество по eкотуризъм
дефинират образа на екотуриста така:
- има голям опит в пътуванията;
- пътува в малки групи, най-често със семейството си;
- има по-високо образование (в сравнение с масовия турист);
- има по-високи доходи;
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- предпочита съчетаване на природното богатство с културноисторическото наследство на посещаваните места;
- предпочита малки хотели, къщи за гости и хижи;
За един екотурист са важни както природните, така и антропогенните
ресурси, местата за настаняване

и дори хората, живеещи по тези

места.
Екотуризъм и опазване на околната среда
Екотуризмът може да допринесе за опазването на околната среда по
различни начини. Първо, той може да генерира средства, които да
бъдат използвани за опазване на защитените територии. На второ
място, може да създаде работни места за околните общини и по този
начин да се създадат икономически стимули за защита на защитените
територии. Трето, може да предостави знания за околната среда на
посетителите. Четвърто, може да осигури необходима обосновка

за

защита на определени природни зони или увеличаване на целеви
помощи за тях. Пето, екотуристическите програми могат да доведат до
намаляване

на

отрицателното

въздействие

на

туристите

върху

природата. Екотуризмът може да помогне за предоставяне на статут на
закрила на области, които все още не са официално защитени.
Развитието на екотуризма, като всяка друга форма на туризъм изисква
развитие на инфраструктурата и наплив на хора с различни култури,
ценности и потребности. Поради това населението, предприемачите и
природозащитниците

трябва

активно

да

противодействат

на

нежеланите последици, защото екотуризмът може да има негативни
последствия за околната среда.
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Въздействия и ограничения на екотуризма
Въздействие върху екосистемите
Неправилното развитие на екотуризма води до деградиране на
местообитанията и ландшафта, дисбаланс в екосистемите, както и до
генериране

на

отпадъци

и

замърсяване.

В

същото

време

упражняването на този вид туризъм много често позволява обществото
да се информира за проблемите на заобикалящата го среда. Това от
своя страна води до осъзнаване на необходимостта от опазване на
тази среда и генерира активно поведение в тази насока.
Въздействие върху икономиката
Екотуризмът

може

да

генерира

значителни

приходи,

както

за

населението така и за регионите. Екотуризмът също така създава
работа за местното население, свързана със защита и опазване на
природни паркове, обслужване на туристите и т.н. Екотуризмът може
да

бъде

възможност

за

регионите

да

разнообразяват

своите

икономически дейности.
Социално въздействие
Бързото нарастване на броя посетители в определено място има
социално

и

културно

въздействие

върху

местните

общности.

Разнообразяването на икономическите дейности, генерирането на
допълнителни приходи, води до подобряване на качеството на живот в
тези райони. От друга страна нарастването на посетителите оказва
влияние върху традициите и обичаите на местните общности.
Ограничения на екотуризма
Въпреки, че екотуризмът има много предимства по отношение на
защитата на околната среда, подобряване на качеството на живот на
приемните общности и опазване на културата, много често проблем е
12
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постигането
печалбите,

на

устойчивост

които

се

в

неговото

реализират

развитие.

посредством

Обикновено

развитието

на

екотуризъм са относително ниски, което от своя страна води до
демотивация на инвеститорите и влияе върху устойчивостта на този
вид туризъм.
В България, макар и през последните няколко години да има силно
раздвижване в областта на екотуризма, той все още остава слабо
развит, тъй като няма ясни законодателни рамки и добра реклама,
които да насърчават туроператорите, местните власти и населението
да го развиват. България е изключително богата на природни и
антропогенни ресурси, които поддържани и използвани правилно,
бързо ще спомогнат за превръщането й в една от най-привлекателните
и известни екотуристически дестинации.
Туризмът в общината е един от главните икономически отрасли, в
който са заети по-голямата част от населението. Залегнал е като
основна точка и във визията на общината, описана в Стратегията за
развитие

на

община

Сандански.

Поради

изключително

богатото

наличие на минерални извори, тук успешно се развива балнеологията
и спа туризмът. Такива извори се намират в административния център
– град Сандански, край село Рожен, Хотово, Лебница и Катунци.
Успешно се развиват и планински, културен и селски туризъм. Районът
притежава голямо разнообразие от природни и антропогенни ресурси
– главен двигател на туристическото предлагане.
Територията

на

общината

попада

в

рамките

на

Югозападната

екотуристическа дестинация, която се отличава с богато биологично и
природно разнообразие. На територията на общината са обособени 2
природни

забележителности,

един

резерват,

както

и

части

от

Национален парк „Пирин”. Като стратегически цели за Югозападната
екотуристическа дестинация, заложени в изготвената Национална
13
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стратегия за развитие на екотуризма, са определени следните:
съхраняване

на

биоразнообразието,

опазване

на

природното

и

културно наследство, развитие на екотуристическия пазар, регионално
и местно развитие.
Важно е да се отбележи, че една голяма част от общината е включена
в НАТУРА 2000. Очертани са няколко защитени зони, делящи се на
Зони за опазване на птиците: Пирин буфер, Кресна, Мелнишки скални
пирамиди,

Славянка,

местообитанията:
Илинденци,

Рупите

Пирин,

и

Защитени

Среден

Огражден-Малешево

Пирин
и

зони
–

за

защита

Алиботуш,

на

Кресна–

Рупите-Струмешница.

Други

обекти, защитени от националното законодателство са Мелнишките
пирамиди и Попинолъшкия водопад, както и резерватът „Алиботуш”.
Освен

защитените

места,

в

рамките

на

общината

влизат

и

изключително красиви езера, водопади и реки. В центъра на град
Сандански и град Мелник, както и в някои от околните села могат да
се намерят вековни дървета, най-старите жители в региона.
Общината е изключително богата и на археологически и архитектурни
паметници. С най-голямо значение са откритите епископски базилики
и

раннохристиянски

комплекс

в

центъра

на

град

Сандански,

възрожденските къщи в град Мелник, Деспот-Славовата крепост и
Болярската къща отново в Мелник, повечето църкви в Сандански,
Мелник и околните села. Все още са запазени редица занаяти,
практикувани в миналото, а всяка година се провежда Фестивал на
занаятите

в

град

Сандански.

Региона

е

популярен

със

своите

самобитни фолклорни дейци, прочули своя край из цяла България.
Ежегодно тук се провеждат фестивалите „Пирин фолк”, Балкански
младежки фестивал, „С песните на сестри Бисерови” и редица не
толкова известни фолкорни събития.
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Защо е нужен устойчив екотуризъм на община Сандански? Богатството
от туристически забележителности, защитените територии, добрата
туристическа инфраструктура на общината – всичко това

поражда

нуждата от по-строг контрол и повече внимание. Тези ресурси също
както петролът, златото, водата не са неизчерпаеми. Природата е
създала един кръговрат, който не бива да прекъсваме. Състоянието на
водите, почвите и въздуха влияе пряко върху растителността. Тя от
своя

страна

оказва

влияние

върху

ерозиите,

наводненията,

свлачищата. Прекъснем ли природният кръговрат вредим не само на
околната среда, но и на себе си. Ето защо, най-добрата форма на
туризъм, който може да бъде практикуван в регион с голямо наличие
на защитени територии е екотуризъм, тъй като основните му елементи,
изброени по-долу, не са в разрез с нито едно от изискванията за
поддържане на доброто състояние на тези чувствителни зони:
•

съхраняване на биоразнообразието;

•

повишаване благополучието на местните хора;

•

опазване на околната среда;

•

опознаване и съхраняване на природата, традиционния бит и
култура;

•

отговорно поведение на туристите и туристическия бизнес към
природното и културно богатство;

•

предоставяне на туристически услуги от малкия бизнес на
малки туристически групи;

•

минимално използване на природни ресурси, които не могат да
се самовъзстановят.
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1. Стратегии и програми за развитие, засягащи екотуризма в община
Сандански
Туризмът в региона, в който се намира община Сандански е една от
основните точки, поставена в следните документи:

1.

Национална стратегия и план за развитие на екотуризма

2.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма

3.

Общински план за развитие 2007-2013

4.

Областна стратегия за регионално развитие 2005-2015

5.

План за управление на Национален парк “Пирин”

6.

Програма

за

устойчиво

развитие

на

туризма

в

община

Сандански

II. Обща характеристика на общината
1. Разположение
Община Сандански /1002 кв. км; 41167 ж./ е най-голямата по
територия в Благоевградска област. Обхваща 54 селища – градовете
Сандански и Мелник и 52 села. Разположена

сред величествения

Пирин и граничните с Гърция и Македония, Славянка, Огражден и
Малешевска, тя заема голяма част от обширната Санданско-Петричка
котловина с живописната долина на Средна Струма. Разположението
на община Сандански на равни разстояния от икономическите и
транспортни центрове София и Солун (Гърция) 160 км., осигуряват
интензивен транспортен трафик. През територията й преминават
международният път Е-79 и международната жп линия София – Кулата
– Атина. Граничи с общините Петрич, Струмяни, Кресна, Банско, Гоце
Делчев, Хаджидимово.
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Административен, стопански и културен център на общината е град
Сандански. Разположен е в югозападните склонове на Пирин планина,
по двата бряга на река Санданска Бистрица.
Под съвременния град лежат останките на античен град. Селището
около минералните извори е възникнало през II хилядолетие преди
нашата ера. От тракийското племе меди, обитавало околностите му,
произхожда Спартак - водачът на най-голямото въстание (74 г.) в
Римската империя. До VI век градът е един от първите християнски
епископски центрове в България. В края на VI век е бил разрушен от
варварски племена. От тези времена той носи името Свети Врач в
памет на двамата братя Козма и Дамян - народни лечители. Това име
градът носи до 1947 година, когато е преименуван на Сандански, в
чест на Яне Сандански.
Сандански се гордее с уникалния си градски парк, наречен през
1981г. Свети Врач. На територия от 344 дка виреят над 200
средиземноморски

растителни

вида.

Интересни

са

чинаровите

дървета, две от които природни забележителности – чинарът в
центъра на града (550 г. и вис. 23 м) и чинарът в лятната къпалня
(500 г. и вис. 26 м). Паркът дава отлични възможности за отдих и
развлечения. Тук се намират стадионът, летният театър, открит
басейн, изкуствено езеро с водни колела.
На 24 км югоизточно от Сандански се намира Мелник, а след още 6 км
ще откриете Роженския манастир. На 18 км североизточно, в Пирин е
разположен курортът Попина лъкa и 11–метровия Попинолъшки
водопад.

Курортът

е

отправна

точка

за

различни

туристически

маршрути в планината.
На 24 км югоизточно от Сандански, в югозападните склонове на Южен
Пирин, сред уникалния природен феномен е разположен най-малкият
град в България – Мелник. Мелник е един от най-значителните
17
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средновековни и възрожденски градове в българските земи – голям
административно-стопански и духовен център, с развито лозарство,
винарство,

занаяти

/златарство

и

абаджийство/

и

търговия.

Мелнишкото вино се е продавало не само в съседни и по-далечни
градове на страната, а и в Будапеща, Виена, Венеция и др.

2. Климат и валежи
Климатът

на

община

Сандански

се

характеризира

с

голямо

разнообразие, поради голямата разлика в надморските височини на
планинските и долинните райони - Пирин планина е висока около
3000 м, Славянка и Беласица са над 2000 м, докато надморската
височина на река Струма и административния център - град Сандански
е

около

200

-

240

м.

В

по-ниските

части

преобладава

средиземноморския климат, а планинските райони се характеризират с
умерен климат.
В община Сандански се обособяват четири климатични района –
Санданско-Петрички

климатичен

район,

Малешевско-Пирински

припланински климатичен район, Планински климатичен район среднопланинска

част,

Планински

климатичен

район

–

високопланинска част.
Зимата в района е топла и се отличава с температури над нулата.
Валежите са предимно от дъжд. Снежната покривка рядко се задържа
повече от 10 дни. Това обаче не важи за високопланинските части, в
които снегът се задържа от ноември до април/май, което е около 150
дни годишно. Средната височина на снегът през януари достига 100
см, а през март поради натрупване достига 130-140 см.
През лятото районът е с най-продължително за България слънцегреене
– 2506 часа. Средната годишна температура е +14.7°C, а средната
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относителна влажност на въздуха е 66%, което е най-ниска стойност
за България.
Средният брой на дните с валежи над 1 мм е около 69-70. Средното
годишно количество на валежите е 536 мм за Сандански, 562 мм за
Мелник, 783 мм за с. Пирин и 835 мм за Попина лъка.

3. Водни ресурси
На територията на община Сандански преминават множество реки.
Най-голяма от тях и с най-голямо значение е река Струма. Част от
водите й се използват за напояване на земеделски земи. Водите й се
оценяват като сравнително чисти, тъй като наблизо няма големи
промишлени заводи, които да изливат отпадъци в нея. Подходяща е за
риболов. Други реки, течащи през общината са Санданска Бистрица,
преминаваща през град Сандански и една от атракциите в парка на
града, Пиринска Бистрица, Бождовска река, Склавска, Мелнишка,
Лебнишка река.
Друг важен воден ресурс в общината са минералните извори. Общият
им брой в община Сандански наброява 80 с температура 42-81°C, само
шест

от

тях

обаче

са

по-големи

и

се

използват

пълноценно.

Характеризират се с ниска минерализация и богат химически състав, а
един от изворите в Сандански захранва с вода минералния басейн,
който предлага къпане на открито през цялата година. Минерални
извори има и в селата Левуново, Хотово, Катунци. В Левуново има
изградена минерална пералня, а водата от един от изворите се
използва за бутилиране. Минералните води в общината, съчетани с
климата са идеални за балнеолечение, профилактика на редица
болести на стомашно-чревния тракт, кожни и ставни заболявания,
както и за отдих. Главни потребители на минералните води в град
Сандански и околностите са спа хотелите, санаториума и плувният
басейн.
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4. Балнеолечение
Измежду

известните

български

курортни

центрове,

балнео-

терапевтичният център в Сандански е най–популярен и от световна
значимост. Град Сандански е известен още в древността с чудодейния
си климат и лековитите минерални извори. Заради уникалните си
климатични характеристики и лечебните свойства на водите, гр.
Сандански е утвърден климатичен и балнеоложки курорт с национално
и международно значение. Сандански е идеално място за модерна
климатотерапия на научна основа, балнеолечение, рехабилитация,
първична и вторична профилактика и рекреация. Тук се лекуват:


Неспецифични хронични и алергични заболявания на

дихателната система: бронхит, астма, алергичен ринит, синузит,
фарингит;

състояния

след

пневмония,

хронична

заболявания:

болест

обструктивна

белодробна болест /ХОББ/;


Хронични

ставни

на

Бехтерев,

спондилоартрози, следфрактурни състояния, ревматоиден артрит;


Заболявания на периферната нервна система: невралгии,

неврити, плексити; рехабилитация след инсулти.

III. Природни обекти, подходящи за екотуризъм
По-долу следва кратко описание на най-интересните природни обекти
с потенциал за развитие на екотуризма на територията на община
Сандански. Някои от тях са добре познати и на българските и на
чуждестранните

туристи,

а

на

други

обекти

им

трябва

повече

публичност, за да станат интересна дестинация за туристите.

1. Скални и земни образувания
Климатът, времето и ерозията, породена от природата са причината за
образуването на множество скални обекти на територията на община
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Сандански. Интересната им форма и легендите, предавани за тях са
добър повод да бъдат посетени.
1.1 Мелнишките пирамиди
Най-известните скални образувания в
община Сандански са Мелнишките земни
пирамиди. Освен над град Мелник, се
простират и над землищата на селата
Кърланово, Рожен и Сушица и условно
се
Кърлановски

пирамиди.

делят

на

Мелнишки,

Представляват

пясъчни

Роженски

и

образувания,

образувани под ерозионното действие на вятъра и водата. Със своите
различни форми и очертания наподобяват скални гъби, минарета,
мечове, пирамиди, конуси. Най-високи са при село Кърланово, където
пирамидите достигат 100 м. Цялата красота на Мелнишките пирамиди
може да се види най-добре от Роженската седловина. Скалните
образувания се намират на надморска височина от 350 до 850 м и са
изградени от слабоспоени пясъчници и конгломерати с неогенкватернерна възраст. Учените предполагат, че някога на това място е
имало обширно, но плитко езеро, по чието дъно са се утаявали
глинесто-песъчливи материали. В един момент обаче планините
Пирин, Беласица и Огражден се издигнали и водите на езерото
трябвало да се оттекат на юг. Често се случвало в изсушената езерна
котловина да се свлекат скални материали и върху езерната утайка се
образувала

дебела

покривка

от

слабо

споени

червеникави

конгломерати. Тези нови скални обекти препречвали пътя на временно
течащите реки, които пробивайки си нов път, образували днешните
Мелнишки

скални

пирамиди.

Оформянето

на

пирамидите

не

е

приключило и все още продължава под ерозионното действие на
реките и дъждовете. Обявени са за природна забележителност през
1960 г. с обща защитена територия 1165 ха.
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1.2 Кърлановски пирамиди
Кърлановските пирамиди са земни форми, намиращи се над село
Кърланово, от което идва и името им. Представляват величествени
пясъчни

сипеи и се

простират до

град Кресна. Кърлановските

пирамиди не са отделно скално образувание, а част от комплекса
Мелнишки пирамиди, в който са включени още и пирамидите над
Мелник и Рожен. Имат форма на огромни пясъчни кули или обелиски,
както някои хора ги оприличават. Някои от тях достигат до 100 м. За
разлика от Мелнишките и Роженските пирамиди, Кърлановските
пирамиди са по-високи, съставът им е еднороден и им липсва
разнообразието от форми. Заедно с другите пирамиди от комплекса са
обявени за природна забележителност през 1960 г.
1.3 Роженски пирамиди
Роженските пирамиди се намират на юг от село Рожен. Част са от
скалния комплекс Мелнишки пирамиди, заедно с пирамидите над
Мелник и Кърланово. Роженските пирамиди представляват стотици
малки и големи скални гъби.
1.4 Гарванова скала
Намира се край село Кашина в близост до водопад “Скоко”. Наречена
е така от местните хора, които бъркали гнездящите белоглави орли с
гарвани. Днес тук вече не се среща този вид орли. Скалата е с
внушителната височина от

100

метра и

причудливи

форми

на

отделните каменни блокове. За тази скала се носи следната легенда:
Имало някога в село Кашина неземно хубава девойка. Много момци я
искали, но тя все чакала някой богат кандидат от далечно място.
Забелязали я обаче два змея, всеки я искал за себе си и не я
отстъпвал на другия. Сбили се за нея и черни облаци надвиснали над
селото. При всеки сблъсък свистяли светкавици и млади и стари
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гледали

лютата

битка

ужасени.

Една

нощ

девойката

излязла

преоблечена в сватбени одежди, качила се на скалата и скочила от
нея с думите: „Мили селяни, прощавайте. За вас курбан ставам, млада
и зелена, още неженена”.
1.5 Облата скала
Сред скалите, намиращи се в местността „Облата скала” със своята
характерна форма изпъква скалата, която се намира в северния край
на стената и която в горната си част има заоблена форма, от където
идва и името й. Местността, заедно със скалата се намира над
местността Тремошница, на 14

км

от

Сандански, по

маршрута

Сандански – Попина лъка. В района има букови гори. Обектът е
подходящ за еднодневни туристически излети.

2. Пещери
Пещерите в община Сандански наброяват около 40. Никоя от тях
обаче не е достъпна за масовия турист и поради тази причина са
безизвестни за повечето хора. За хората с добра екипировка и интерес
към скалното катерене биха били привлекателни следните обекти:
2.1 Яворова дупка
Пещерата се намира на 4 км от село Пирин, в близост до друга пещера
– Змейова дупка. Името „Яворова дупка” идва от преданието, че Пейо
Яворов се е крил тук, за да се спаси от турците. Говори се също, че е
написал

и

едни

от

най-хубавите

си

стихове

тук.

Пещерата

е

труднодостъпна и е нужна добра екипировка.
2.2 Змейова дупка
Пещерата се намира на 4,5 км от село Пирин и е разположена срещу
Яворова дупка – друга известна пещера в района, като пътят и за
23

ПРОЕКТ „ Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към
насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ”
(NATouR)

План за развитие на екотуризма в община Сандански
Изпълнител: ПИБИЕС ЕООД
Договор за услуга № 04 – NATOUR /B1.11.13/ GR-BG 2007 - 2013

двата обекта е един и същ. Името на пещерата е свързано с
преданието за змей, който живял в нея. Легендата разказва, че змеят
се влюбил в най-красивата девойка в селото и всяка вечер идвал при
нея, като й носел по един голям камък, за да й направи къща. Майката
на девойката разбрала за това и за да отърве дъщеря си от змея,
сварила отровно биле и го изсипала върху дъщеря си. Змеят разбрал
за това и се разлютил. Загърмяло, светкавици раздирали небето,
настанала страшна буря. В това време неговата любима била на
реката, за да напълни вода. Реката обаче я повлякла и змеят щом
видял това, се превърнал в дърво и застанал по средата на реката.
Девойката се хванала за него, а реката завлякла и двамата и никой
повече не ги видял.

3. Реки
3.1 Река Струма
Реката води началото си от Витоша. Тя е най-голямата река в Западна
България и е на пето място по големина в България. Реката тече в
посока юг, като крайната й дестинация е Гърция - преминава през
община Серес. Името на реката идва от залива, в който се влива –
Струмски залив. Общата й дължина е 415 км. На територията на
България реката преминава най-вече през височинни местности.
Бързите води на реката при Кресненското дефиле, което е на около 24
км от община Сандански, са се превърнали в атракция за любителите
на екстремни спортове. Бреговете на реката са удобно място за излети
и палаткови лагери. Реката предлага добри условия и на запалените
риболовци, като възможен улов са следните видове риба: речен
кефал, черна мряна, бабушка, каракуда, скобар, шаран, сом ,щука,
костур, уклей и др.
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3.2 Санданска Бистрица
В миналото реката е била известна като
Светиврачка Бистрица и е ляв приток на
река Струма. Бистрица се образува от реките
Сърчалийца,

Башлийца,

Мозговица

Беговица

и

Чаирска
(Крива

река,

река).

Те

извират от циркусите Големо и Мало Спано
поле, Башлийски, Чаирски, Белемето и Беговишки в Пирин. Бистрица
минава през село Лиляново, през град Сандански и се влива в Струма.
Дължината на реката е 33 км и е един от най-пълноводните притоци
на р. Струма. Интересна забележителност е Попинолъшкият водопад,
който се намира в горното й течение. По нейното течение също така
има и три изградени ВЕЦ-а. Средният отток на реката е 2,9 м3/сек.
3.3 Пиринска Бистрица
Реката е дълга 53 км и е един от най-големите притоци на река
Струма. Образува се от реките Голенска, Башмандра и Демиркапийска,
които последователно се вливат една в друга при местността Трите
реки. Горното и средното течение, което минава през село Пирин, са
буйни. По долината на реката е прокарано шосе от с. Пирин до хижа
Пирин. В реката има пъстърва и мряна. Река Пиринска Бистрица се
използва за напояване и производство на водноелектрическа енергия.
Пълноводието

е

през

март -

май,

а

маловодието

през

август -

септември. Водосборният басейн на реката е с площ 507 км2 , а
средният й наклон е 43‰.
3.4 Мелнишка река
Реката е ляв приток на р. Струма. Образува се от реките Доленска и
Сугаревска, вливащи се една в друга между с. Сугарево и гр. Мелник.
Смята се, че реката е една от причините за образуването на
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Мелнишките пирамиди. Дори и в днешно време, реката, както и
дъждовните

води

продължават

да

обрaзуват

нови

пирамиди.

Мелнишка река минава през центъра на град Мелник, но лятото често
пресъхва.
3.5 Река Лебница
Реката е десен приток на р. Струма. Долината й разделя планината
Огражден

от

Малешевска

планина.

Дължината

й

на

българска

територия е 50 км, площта й е 318 км2. Долината й е със стръмни,
обезлесени, ерозирани склонове. На левия й долинен склон е
резерватът „Соколата”. В река Лебница се срещат риби като мряна,
скобар, речен кефал, зарибена е и с американска пъстърва.
3.6 Доленска река
Реката се образува от притоците на реките Бялата вода и Черната
вода, минаващи южно от село Долени. След сливането си със
Сугаревска река образува Мелнишка река. Дължината на Доленска
река е 13,5 км. Пълноводието на реката е през пролетта, а най-малко
вода има през есента. От двете страни на реката растат иглолистни и
широколистни гори.

4. Минерални води и извори
Минералните извори на община Сандански представляват неоценимо
природно богатство. Общият им брой е около 80, но само някои от тях
са по-големи и се използват пълноценно. Благодарение на своите
качества Санданските, Левуновските, Хотовските и Катунските извори
са лековити за изключително широк кръг от заболявания.
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4.1 Минералните извори в Сандански
Още от древността град Сандански е известен със своите минерални
извори. Древните римляни са оценявали превъзходните им качества и
ги ползвали както за къпане, така и за питейни нужди, а народните
лечители Козма и Дамян изцерявали всяка болест чрез лековитата им
вода. Броят на изворите в град Сандански е 11 - осем се намират в
района на градския парк, а три от другата страна на Санданска
Бистрица. Водата е с температура между 42 и 81°C, в зависимост от
извора. Най-известни извори са Парилото, Турската баня и Мирото,
където са открити и залежи на лечебна кал. Водата се ползва също и
от редица хотели в града, от Спортния плувен интернат, към който има
изградени 2 минерални басейна, както и от Санаториума, в който
целогодишно

прииждат

хора

от

цяла

България

за

лечение

на

белодробни заболявания. Минералната вода в Сандански е бистра, без
цвят и мирис, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатнонатриева, флуорна и силициева. Има положителен ефект върху
заболявания на стомашно-чревния тракт, белия и черния дроб,
бъбреците, нервната и сърдечната система. Минералните басейни в
града предлагат добри условия за къпане на открито през цялата
година, което превръща Сандански в идеално място за модерна
климатотерапия,

балнеолечение,

рехабилитация,

профилактика

и

отдих.
4.2 Хотовски минерални извори
В село Хотово има няколко минерални извора, минерална баня, както
и минерална пералня. Водата е с температура 38°-40°C, има ниска
концентрация на разтворени минерални вещества. Съдържа голямо
количество флуорид и не е годна за бутилиране като минерална вода
за всекидневна употреба. Дебитът на водоизточника е около 6.4 л/сек.
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4.3 Левуновски минерални извори
От незапомнени времена жителите на село Левуново използват водите
от минералните извори в селото. Температурата на водата им варира
от 40°C до 80°C. Новият и старият сондаж се различават коренно в
температурата си и количеството флуорид. Хипотермалната вода от
новия сондаж е с температура 36оС и има по-нисък флуорид - 6.0-6.6
мг/л, докато хипертермалната от стария сондаж съдържа почти двойно
количество – 10.2-11 мг/л.
4.4 Минерални извори село Катунци
В Катунци има няколко сондажа с различни по състав води, но общото
за всички е ниското съдържание на флуорид. Минералната вода се
характеризира

като

хидрокарбонатно-натриева,
замърсяване.

Поради

тези

термална,
без
си

слабоминерализирана,

санитарно-химични
качества

водата

се

признаци
използва

на
за

бутилиране на минерална вода. Водата от този извор извира от 280 м
дълбочина и е с температура 27.2 °C. Тя е бистра, безцветна, без
мирис, с отличен вкус. Общата й минерализация е 0.350 г/л.
4.5 Карстов извор край село Петрово
Край село Петрово се намира третия по дебит на вода в България
карстов извор с температура на водата около 20°С. Разположен е на
около 5 км от селото, в местността Извора, а само на 15 мин. от него
се намира хижа „Извора”. Водата му е чиста и с отлични физични и
химични свойства. Може би това е причината местните хора да го
нарекат „Бистрец”. Чистотата на извора най-вероятно се дължи на
масивните мраморни скали, около които е формиран. За да се стигне
до изворчето, първо трябва да се премине през заслон с дървени
пейки и маси, в близост до тях има и детска площадка. Самият извор е
изграден в красива, планинска обстановка. Всяка година на 29 юни –
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Петровден, на това място жителите на село Петрово организират своя
празник на селото.

5. Езера и язовири
5.1 Главнишки (Башлийски) езера
Това е малка езерна група от 4 езера в Пирин, принадлежаща към
басейна на Санданска Бистрица, приток на Струма. Намират се в
обширен циркус между върховете Башлийски, Бъндеришки, Превалски
чукар и Типиците. Големината им е съвсем скромна - 19,4 декара, от
които най-голямото е едва 7,8 декара. Най-високото е на 2461 м и е
едно от десетте най-високи пирински езера. Оттичат се чрез река
Башлийца.
5.2 Демиркапийски езера
Тази езерна група се състои от две
езера – Митрово и Аргирово.
обаче

са

заради

наричани

Демиркапийски

разположението

едноименния

циркус.

Често
им

По-голямото

в
от

двете е Митровото езеро, което е с площ
34,7

дка

и

има

триъгълна

форма.

Намира се на надморска височина от 2291 м. Аргировото езеро е
голямо едва 6,9 дка, има неправилна форма и се намира на 2365 м
надморска височина.
5.3 Кукленско (Бегово) езеро
Езерото е разположено в циркусно задълбаване между върховете
Бегова капа, Зъбът и Куклите, на 2392 м надморска височина. Има
триъгълна форма, дължината му е 125 м, ширината му е 75 м, а
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площта му е 7,5 дка. Езерото е дълбоко, заобиколено с каменни
блокове. Водите му се оттичат в Козя река.
5.4 Тевното (Белеметско) езеро
Езерото е разположено в циркуса Белемето на 2512 м надморска
височина. Дължината му е 450 м, широко е 175 м, а площта му е 60
дка. Максималната му дълбочина е 3,9 м. Водният му обем възлиза на
116 570 м3. То е най-голямото езеро от Малокаменишката езерна
група и на осмо място по големина в Пирин. Има издължена, леко
крива форма.
5.5 Чаирски езера
Западно от главното било на Пирин, в
циркуса Чаира, е разположена група
от

9

езера.

Намират

се

между

върховете Мозговишки и Превалски
чукар и лесно могат да бъдат открити,
тъй като се намират
до

хижа

„Яне

на екопътеката
Сандански“.

Представляват сравнително малки езера, с обща площ от 92 дка и
воден обем от 16 000 м3. Разположени са на различна надморска
височина. Най-високо разположеното се намира на 2430 м и е с площ
1,2 дка. Следващото по височина езеро се намира на 2427 м и заема
площ от 9,2 дка. Третото езеро е разположено на 2416 м надморска
височина, а площта му е 22,6 дка. Разликата в надморската височина
на третото и четвъртото езеро е само метър, като четвъртото езеро е
съвсем малко – площта му е само 1,2 дка. Петото езеро се намира на
височина от 2413 м и е с площ от 1,6 дка. Шестото езеро от тази
езерна група се намира на височина от 2412 м и има съвсем малка
площ от 1,2 дка. Седмото езеро, което е наречено още Дълговидно, се
намира на 2355 м и е с площ 18,9 дка. Осмото езеро е най-голямото от
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тези езера и от там идва названието му Голямото езеро. Площта му е
25,2 дка и е разположено на 2235 м. надморска височина. Последното,
девето езеро, което се намира най-ниско, на надморска височина 2205
м е разположено върху площ от 11,8 дка. Чаирските езера са в
близост до туристическия маршрут, водещ от хижа Демяница до хижа
Яне Сандански. Пътеката е маркирана в зелено.
5.6 Спанополски езера
Спанополските езера са група от девет постоянни и две временни
езера в централната част на Северен Пирин. Осем от постоянните са
разположени в циркуса Голямо Спано поле, а едно от тях - в циркуса
Малко Спано поле. Средната им надморска височина е 2350 м. Имат
ледников произход. Геоложката им основа е от гранити. Водата през
лятото е с температура 10-12°С и е слабо минерализирана - съдържа
предимно хидрокарбонатни йони. Дават начало на Спанополска река
(Сърчалийца) и Малка Спанополска река (Малка Сърчалийца). От
езерата в Голямо Спано поле първото езеро (надморска височина 2451
м) има продълговата форма – дължина 75 м, ширина 25 м и площ 1,2
дка. Най-голямо е езерото на надморска височина 2302 м. То е слабо
сплеснато - дължина 175 м, ширина 120 м и площ 12,6 дка. Третото
езеро е на надморска височина 2402 м. Има продълговата форма дължина 150 м, ширина 75 м и площ 8,4 дка. Четвъртото езеро е на
надморска височина 2212 м. Има продълговата форма - дължина 250
м. и ширина 100 м. Площта му е 11,3 дка. Събира водите на горните З
езера. Петото езеро е на надморска височина 2221 м. Има кръгла
форма - дължина 75 м и ширина 70 м. Останалите езера в циркуса не
са

проучени.

Малкото

Спанополско

езеро

е

единственото

в

едноименния циркус, което попада в рамките на община Сандански и
е на надморска височина 2368 м, разположено е в местността Плитко
и има продълговата форма - дължина 125 м, ширина 75 м и площ 5,1
дка. Всички постоянни Спанополски езера са зарибени с пъстърва.
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5.7 Язовир Бели брег
Обектът е изграден в красива, планинска местност, идеална за
разходки и пикник. Заема площ от 96 дка. Подходящ е за риболов,
който не се забранява дори и в размножителните периоди.

6. Водопади
6.1 Попинолъшки водопад
На 18 км от Сандански и само на 5-6
минути от хижа „Яне Сандански“ в
местността

Попина

лъка

се

намира

Попинолъшкият водопад. Разположен е
на надморска височина от 1230 м и на
стотина метра от мястото, където река
Башлийца и Санданска Бистрица се вливат. Висок е около 15 м и се
отличава с пълноводие през всички сезони. Обявен е за природна
забележителност на 11 октомври 1965 г.
6.2 Кашински водопад „Скока“
Водопадът се намира на 2 км от с. Кашина, на 10 км от Роженския
манастир и на 30 км от гр. Сандански. Пътят, водещ до него не е
подходящ за коли и единственият начин да се стигне до обекта е да се
ходи пеша. Пътеката е обозначена с табели и дори неопитен турист
няма да се загуби. Името му идва от високия близо 20-метров скок,
който водопада прави. В близост е до „Гарванова скала“ – друг
интересен обект, който

заслужава да бъде видян.

Местните хора

вярват, че въздуха на това място дава сила на уморените, развеселява
нещастните и помага на болните да забравят страданията си.
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6.3 Водопад „Бяла река”
Водопадът е разположен на 17 км от село Пирин в местността Нишков
камък и съвсем близо до хижа „Пирин“. Пътеката за този обект
започва от село Пирин и лъкатуши покрай река Пиринска Бистрица.
Преди време на това място ежегодно са се провеждали фестивали,
организирани от Горското стопанство. Името му идва от реката, по
чието течение се намира.

7. Села с туристическо значение
За българина селото винаги е било равнозначно на гостоприемност и
сплотеност. Българските села са малки и хората се познават. Дойде ли
чужд човек, той непременно трябва да бъде нагостен с домашна
баница и домашно вино, такива каквито не могат да бъдат купени от
магазина. Всяко село си има свой собствен бит и фолклор, своя
традиционна кухня и занаяти, а фактът, че повечето от тях са
закътани някъде в планината, далече от градския шум, сред красива
природа, ги прави все по-предпочитана дестинация. Едни от найкрасивите села в община Сандански – Голешово, Кашина, Петрово,
Горна Сушица, Бождово, Храсна, Рожен отговарят точно на горното
описание. Всяко от тях има собствена история, собствен дух и
легенди, предавани за тях. Посетителят сам може да се убеди – в тези
села има нещо магично, нещо, което те кара да се върнеш пак!
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7.1 Село Голешово
Село

Голешово

се

намира

в

подножието на планина Славянка, в
близост

до

резерват

„Алиботуш”.

Отстои на 46 км от град Сандански и
на 14 км от
богато

Петрово, друго село с

историческо

минало

и

красива природа. Пътят до селото е
асфалтиран и лесно може да се стигне до него, но влезе ли човек в
самото село, установява, че тук времето е спряло. Съхранена е
старинната архитектура, а пътищата са тесни и неасфалтирани. Над
реката в селото впечатление правят четирите каменни моста от края
на XVIII в. В близост до селото са открити няколко антични селища,
най-ранното, от които датира още от бронзовата епоха. На няколко
километра от него, в местността Езерища е открит античен некропол с
гробове от каменни плочи. В местностите Солището и Перинарски лъки
е открито селище от късния период на желязната епоха. Още антични
селища са намерени и в местностите Тучидол, Бъза и Черешар, в
местността Пазлак е открит некропол, а в местността Градището –
крепост. Голешово се свързва с известния български поет и писател
Пейо Яворов. В селото все още е запазена Хаджисимеоновата плевня,
в която Яворов се е укривал, заедно със своята чета от турските
войници. В своята книга „Хайдушки копнения” поетът пише за селото
и за своите преживявания там. Името на селото идва, според някои, от
думата „голеш”, което означава ненаселено място, а според една
легенда, тук пръв се е заселил човек на име Гольо.

През 2009 г.

Голешово печели конкурс на БНТ САТ за най-красиво и слабо познато
място в България. Този конкурс даде шанс на селото да развие
туристическите

си

дейности.

Бяха
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брошура и клип, които да популяризират непознатото за голяма част
от българите село.
7.2 Село Кашина
Село

Кашина

югозападните
планина
Рожен.

се

намира

склонове

на

в

Пирин

на 8 километра от село
В

близост

до

селото

се

намира водопад „Скока”. Пътят до
Кашина е неасфалтиран, но въпреки
това има пряка транспортна връзка.
Смята се, че селото е било с българо-влашко население, но ясни
доказателства

за

създаването

и

историята

на

селото

няма.

Впоследствие власите се изселили и село Кашина останало изцяло
българско.

Името

на

селото

означаваща „лъжица”. В

идва

миналото

от

турската

кашинците

дума

са се

„кашик”,

славели

с

изработените от тях дървени лъжици, които продавали по пазари и
събори. Купувачите ги наричали „кашици”, но в течение на времето
видоизменили думата на „кашинци”. Съборът на селото е на 28 август,
когато се чества празникът на Света Богородица. Всяка година тук се
събират десетки родове, чиито корени водят началото си от Кашина.
7.3 Село Петрово
Село Петрово се намира на 35 км югоизточно от град Сандански, в
северните разклони на планината Славянка. Близо до селото е хижа
„Извора”, която е изходна точка за няколко маркирани пътеки към
Славянка, както и местността Извора, от където води началото си
Петровска река, снабдяваща с вода 15 села в района. Няма данни за
възникването на селото, но се знае, че на това място е имало селище
още от римско време. На два километра от селото се намира
35

ПРОЕКТ „ Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към
насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ”
(NATouR)

План за развитие на екотуризма в община Сандански
Изпълнител: ПИБИЕС ЕООД
Договор за услуга № 04 – NATOUR /B1.11.13/ GR-BG 2007 - 2013

местността Пещери, където е имало селище от 14-17 в. с развито
земеделие и грънчарство. Все още има следи от старото селище, а
жителите на Петрово частично са възстановили намиращия се там
храм. Селото има три черкви – „Свети Петър и Павел”, „Свети
Атанасий” и „Света Богородица”. Други подходящи за туризъм обекти
в близост до селото са пещера Рупата и карстов извор „Бистрец”.
7.4 Село Горна Сушица
Селото се намира на 15 км от град Сандански и на 4 км от град
Мелник, но до него се стига изключително трудно, тъй като пътят до
него прилича по-скоро на горска пътека. Не се знае кога е възникнало
селото,

но

се

предполага,

че

е

основано

от

преселници

от

Неврокопския край. За да запазят вярата си и българските си имена,
те били принудени да избягат на безопасно място. Традиционният
събор на селото се провежда на 14 октомври - Петковден. На площада
пред църквата се прави курбан за здраве и всеки желаещ може да си
вземе. Друг празник, на който се прави курбан е празникът на селото
– 29 юни, Петровден. Село Горна Сушица е изходен пункт за маршрути
към хижа „Пирин”.
7.5 Село Бождово
Село Бождово се намира на 8 км от град Сандански. Няма точни данни
за възникването му, но името Бождово се среща в турски документи от
1660 г. В миналото жителите на селото са били предимно власи.
Селото има красива, стара църква, строена през 1850 г. Край
Бождово, в местностите Гарван и Оградата има следи от антични
селища от желязната епоха. Днес селото е вилно място, а населението
му наброява едва петима души.
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7.6 Село Храсна
Селото е разположено в западните склонове на Южен Пирин, между
селата Горно Спанчево и Бельово. Намира се високо в планината на
150 м надморска височина. То е едно от селата, образувани от
българи, бягащи от турските завоеватели. За първи път се споменава в
турски документи от 1451 г.-1481 г. Името му идва, според местните
хора, от многото храсти, които били изсечени, за да ползват земята за
стопански цели. Жителите са християни, а заслуга за това имат
атонските монаси, които достигат до това място и поддържат будна
християнската вяра. През турското робство Храсна е свободно раетско
село.
7.7 Село Рожен
Село Рожен се намира на 31 км от град Сандански, 6 км източно от
Мелник и на 1 км от Роженския манастир. Жилищният фонд е почти
изцяло във възрожденски стил, а около центъра на селото има
архитектурен ансамбъл. Влияние има от родопската и мелнишката
архитектура. Единадесет от къщите са обявени за паметници на
културата, а от известно време в селото се извършва усилено
строителство на хотели и механи в същия старинен, възрожденски
стил. Заради непосредствената си близост с Роженския манастир,
селото се радва на интерес от страна на туристите. Само в този регион
се отглежда известния сорт грозде широка мелнишка лоза, от което се
прави превъзходно вино. До селото има изградени туристически
маршрути, тръгващи от Мелник и село Златолист.
7.8 Село Пирин
Селото е разположено на двата бряга на река Пиринска Бистрица, на
около 700 м надморска височина. От селото води началото си
третокласен път до хижите Малина и Пирин. В близост до село Пирин
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се намират пещерите Яворова и Змейова дупка, както и параклисът
„Свети Дух”, където всяка година на празника се провежда събор.
7.9 Село Любовище
Селото

се

намира

на

25

км

югоизточно

от

град

Сандански.

Разположено е в склоновете на Южен Пирин и има шосейна връзка за
град Мелник, минаваща през село Рожен. Къщите са построени в
обичайния за района огражденско-малешевски стил. В селото се
открояват пет къщи, които са обявени за паметник на културата.
Сградата на училището, строено през 1905 г., както и Антиловичевата
къща също се отличават с интересна архитектура и са местна
забележителност. В близост до селото, в местността Чифлик са
открити останки от селище, което по всяка вероятност датира още от
бронзовата епоха. Близо до селото се намира и Роженският манастир само на 1,5 км.
7.10 Село Лозеница
Село Лозеница се намира на 14 км югоизточно от град Сандански и на
3 км югозападно от град Мелник. Разположено е в подножието на
Среден Пирин на надморска височина от около 350 м. На днешното
място се установява през 1956 година, тъй като старото село е било на
брега на Мелнишка река и често се е случвало земята, заедно с
къщите на нея да се свлекат. До селото са намерени останки от
селище от новокаменната епоха – в местността Лозята. В други две
близки

местности

има

останки

от

селище,

съществувало

през

желязната епоха. Край селото личат и останките от средновековна
църква.
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7.11 Село Златолист
Село Златолист се намира на 32 км югоизточно от град Сандански и на
16 км от Мелник. Северно от селото е разположена природната
забележителност Мелнишки скални пирамиди. Къщите са построени
във възрожденски стил и се усеща силното влияние на родопския тип
къщи. Единадесет сгради от селото са обявени за паметници на
културата. Край селото има запазени останки от средновековна
църква и селище, съществувало през средновековието и османския
период. Селото е известно с църквата „Свети Георги”, в която е
живяла

известната

пророчица

Преподобна

Стойна.

В

двора

на

църквата се намира и едно от най-старите дървета в община
Сандански – 1300-годишен чинар.
7.12 Село Горно Спанчево
Село Горно Спанчево се намира на 40 км югоизточно от град
Сандански. През него минава междуградския път Петрич - Гоце
Делчев. Селото е разположено в западното подножие на Южен Пирин,
на надморска височина от 340 м. През него тече река Пиринска
Бистрица, а край селото е построена ВЕЦ „Спанчево”. В близост до
Горно Спанчево са открити множество останки от антични селища,
датиращи от различни епохи. Такива са намерени в местностите
Страшника, Умни дол, Креч. Интересен обект в селото е късноантична
и средновековна крепост "Терзиев чукар". Намира се на 1,5 км
северно по права линия от центъра на село Горно Спанчево. Заема
площ от около 1 дка. По-добре е запазена южната й част. В момента
централната част на крепостта е обрасла с трева.
7.13 Село Хърсово
Село Хърсово се намира на 25 км от град Сандански и на 9 км от град
Мелник. През землището му тече река Мелнишка. Селото е известно с
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хубавото си вино, което се приготвя от местните жители. Общо около
1200 дка около Хърсово са засети с лозя. Важна забележителност е
местната църква, построена в края на 18 в. в най-високата част на
селото. Село Хърсово е разположено в близост до защитените
територии на Национален парк „Пирин”.

8. Местности с туристическо значение
8.1 Десети километър
Намира се на 10 км източно от гр. Сандански и на 10 км от местността
Попина лъка, по поречието на р. Санданска Бистрица. Живописна
местност с чинари и борова гора. „Десети километър” предоставя
добри условия за риболов, разходки сред природата, пикник и др.
8.2 Туричка черква
Местността Туричка черква се намира над
Попина лъка, по пътя за хижа Каменица.
В миналото тук е имало църква, изградена
от влашкото племе тури, но днес няма
останали руини или други останки, които
да напомнят за съществуването й. От
Туричка черква може да се стигне до Солището, от където се разкрива
чудна гледка към околните върхове, както и към вр. Вихрен и вр.
Синаница. Наскоро там беше построен параклис на Света Петка.
8.3 Тремошница
Тремошница

е

местност

в

Северен

Пирин,

на

три

километра

югозападно от хижа „Яне Сандански”. Разположена е в близост до
шосето, водещо до град Сандански. На това място има изграден
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параклис, посветен и носещ името на Свети Иван Рилски, но хората го
знаят повече като „Свети Отец”.
8.4 Попови ливади (Папазчаир)
Местността

Попови

представлява
Среден

ливади

седловина

между

Южен

Пирин.

и

Надморската й височина е 1430 м и
в нея се включват няколко помалки

местности

поляна,

-

Влашката

Гълъбова
черква,

Васильова мандра, Пункта и Сейрянлъка. В нея е изградена курортнотуристическа база, съставена от хижа „Попови ливади”, почивните
станции на Булгартабак и Горското стопанство, няколко хотела и
множество частни вили, някои от които предлагат настаняване. Базата
се намира на 12 км от границата с Национален парк „Пирин”.
Местността е обявена за климатичен планински курорт с важно
значение през 1967 г. Подходяща е за посещение както през летния,
така и през зимния сезон. Местността е изходна точка за връх Ореляк
и връх Свещник, както и за хижите Малина, Пирин и Славянка. През
Попови ливади минава международният планински маршрут Е-4
(Пиринеи-Пелопонес).

9. Защитени територии
В пределите на община Сандански има пет защитени от закона обекта,
като общата им площ е 140 км2, което е 14% от общината. Това са
Национален парк „Пирин”, Резерват „Али ботуш”, Мелнишките скални
пирамиди, защитена местност „Славянка” и
Санданска
защитените
ограничат

Бистрица
територии
човешката

(Попинолъшки
е

да

дейност.

водопад).

опазват
Тези
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водопада на река
Функцията

биоразнообразието,

територии

са

на
като

потенциален
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източник на доходи за местното население, защото представляват
интерес за екотуристите.
9.1 Национален парк „Пирин”
Историята на парка започва, когато
през 1962г. със заповед № 3074 е
създаден Народен парк “Вихрен”, който
13 години по-късно е преименуван в
Национален парк “Пирин”. Флората на
Национален парк Пирин е представена
от около 1300 вида висши растения, което е около 1/3 от българската
флора. Освен тях се срещат около 320 вида мъхове, множество видове
водорасли. Характерна особеност за парка е богатото наличие на
ендемични видове. Тук се срещат 18 локални ендемити, 35 български
ендемити и 86 балкански ендемити.
Площта му, която се намира на територията на община Сандански е
12 354,4 ха. и е разделена на два паркови района – Каменица и Трите
реки. Парков район „Каменица“ е разположен в Южен Пирин, по
поречието на река Санданска Бистрица. На територията му се намират
редица красиви езера като Спанополските, Башлийските, Чаирските,
Кукленското и Тевното. В парков район „Каменица“ все още могат да
се срещнат диви кози, кафяви мечки, вълци, сърни. От тези видове, с
особено внимание се подхожда към мечките и дивите кози, тъй като в
последните години броят им тук драстично е намалял.

От редките

птици, интерес у орнитолози и туристи будят двойките скални орли,
орелът змияр и ветрушката. Другият парков район „Трите реки“
граничи с парковите райони „Безбог“ на север и „Каменица“ на запад,
на изток и юг граничи с държавните лесничейства на град Гоце Делчев
и село Катунци съответно. Парковите райони се охраняват, за да не се
злоупотребява с природните богатства.
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9.2 Мелнишки скални пирамиди
Пирамидите са обявени за природна забележителност през 1960 г. с
обща защитена територия 1165 ха. Районът се характеризира с голямо
разнообразие

от

мозаечни

местообитания

със

значително

средиземноморско влияние. Основна част от територията е покрита с
пасища и храсталаци, като се срещат и широколистни гори от космат
дъб, благун, цер и келяв габър. Установени са и 113 вида птици. От
тях 12 са включени в Червената книга на България, 49 са с
европейско значение. Мястото осигурява подходящи местообитания за
32 вида.
9.3 Резерват „Али ботуш”
Резерватът се намира в планината Славянка, като в територията на
община Сандански спадат 939,7 ха, а останалата част се намира в
община Хаджидимово. Обявен е за резерват през 1951 г., за да се
опази най-голямото находище на балканския ендемит - черна мура.
Тази

зона

е

един

от

районите

с

най-интензивно

флористично

формообразуване у нас. Основен лесообразувател в резервата между
1000 и 1450 м.н.в. е черният бор. Над пояса на черния бор, до 1800
м.н.в. започват горите от черна мура– един от редките, защитени и
най-интересни

представители

на

българската

дендрофлора.

В

резервата се срещат също отделни индивиди бяла мура, обикновен
тис– терциерен реликт, защитен от закона, борисовата ела – ендемит,
кошаниновото вълче лико–терциерен реликт и балкански ендемит.
Изключително голямо е разнообразието и на средиземноморските
представители на безгръбначните животни – повече от 1200 вида. От
тях особено интересни са пеперудите, между които има и нови за
науката видове. Поради разнообразието на местообитания районът на
Славянка се характеризира и с разнообразие на орнитофауната.
Установени са 134 вида птици, от които 21 са включени в Червената
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книга на България. От срещащите се видове птици 53 вида са от
европейско значение.
9.4 Защитена местност Славянка
Защитената местност започва над село Голешово и е с обща площ от
701.3 ха. Обявена е за защитена територия на 18.06.2007 г. със
заповед No.РД-425. В рамките на Славянка се

забраняват следните

дейности:
1. Забранява се изгаряне на тревната и храстовата растителност;
2. Забранява се изграждане на нови сгради, пътища и въжени линии;
3. Забранява се разкриване на кариери, добив на инертни материали,
полезни изкопаеми и други дейности, с които се нарушава естествения
облик на местността;
4. Забранява се използване на химически препарати за борба с
вредителите или за торене на пасищата;
5. Забранява се ловуване;
9.5 Попинолъшки водопад
Водопадът е обявен за природна забележителност на 11 октомври
1965 година с цел опазване на естествения водопад.

10. Защитени зони по НАТУРА 2000
Натура

2000

мрежа,

съставена

територии,

е

общоевропейска

целяща

от

защитени

да

осигури

дългосрочното оцеляване на найценните и застрашени видове и
местообитания

за

съответствие

с

44

Европа

в

основните
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международни договорености в областта на опазването на околната
среда и биологичното разнообразие.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие
с две основни за опазването на околната среда Директиви на
Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко
Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

10.1 Защитени зони за опазване на дивите птици в община Сандански
10.1.1 Защитена зона – Пирин BG0000209
Защитената зона обхваща изцяло територията на Природен парк
„Пирин“. Тук се срещат 129 гнездящи вида птици, 19 от които са
включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се
видове 44 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife
International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 е
включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория
SPEC2 - 13 вида и в SPEC3 - 30 вида.
Пирин планина е от световно значение като представителен район за
алпийския биом, поради срещащите се тук три биомно-ограничени
вида, характерни за този биом, от общо 4 описани за България скалолазката,

жълтоклюната

гарга

и

алпийската

завирушка,

представена тук с ендемичния подвид Prunella collaris subalpina. Тя е
едно от най-ценните места в страната от значение за Европейския
съюз

за

опазването

на

лещарката,

врабчовата

кукумявка,

пернатоногата кукумявка, трипръстия кълвач, скалния орел, глухаря,
сокола скитник, черния кълвач, белогърбия кълвач

и сивия кълвач.

Пирин е едно от най-значимите места в Европа за опазването на
пъстрия

скален

дрозд,

планинския
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червеногръдката, белогушия дрозд, пойния дрозд и жълтоглавото
кралче.
10.1.2 Защитена зона Кресна BG0002003
В района на Кресна са установени 147 вида птици, основно гнездящи.
От тях 22 са включени в Червената книга на България. От срещащите
се видове 64 са от европейско природозащитно значение (SPEC)
(BirdLife International, 2004), като световно застрашен в категория
SPEC1 е включен 1 вид (ливадния дърдавец), а като застрашени в
Европа - в категория SPEC2 – 22 вида и в SPEC3 – 40 вида. Кресна е
от

световно

значение

като

предстaвителен

пример

за

Средиземноморския биом. Тук се срещат 8 биомно ограничени вида –
планинският кеклик, големият маслинов присмехулник, белочелата
сврачка,

черноглавата

червеногушото

овесарка,

коприварче,

малкото

испанското
черноглаво

каменарче,
коприварче

и

скалната зидарка. За късопръстия ястреб районът на Кресна е едно от
най–важните за гнездене места в България. За планинският кеклик,
градинската

овесарка,

големият

маслинов

присмехулник,

червеногърбата сврачка, белочелата сврачка, горската чучулига,
сивата овесарка, синия скален дрозд, жалобния синигер, гургулицата,
пъстрия

скален

популация

за

дрозд

и

страната.

чухала
През

мястото

поддържа

Кресненския

пролом

значителна
преминава

миграционния път ViaAristotelis, който има регионално значение за
мигриращите птици – основно грабливи и пойни видове, но също така
е важен за миграцията на водолюбивите птици.
10.1.3 Защитена зона – Мелнишки пирамиди BG0002072
В района на Мелнишките пирамиди са установени 113 вида птици. От
тях 12 са включени в Червената книга на България (1985). От
срещащите се видове 49 са от европейско природозащитно значение
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(SPEC) (BirdLifeInternational, 2004). Като застрашени в Европа са
включени съответно в категория SPEC2 - 19 вида и в SPEC3 - 30 вида.
Мелнишките пирамиди са от световно значение като представителен
район

за

Средиземноморския

биом.

Тук

се

срещат

5

биомно

ограничени вида, характерни за този биом – черноглавата овесарка,
големият

маслинов

присмехулник,

испанското

каменарче,

червеногушото коприварче и малкото черноглаво коприварче. За
дебелоклюната чучулига районът на Мелнишки пирамиди е едно от
най–важните

гнездови

находища

в

България

от

значение

за

Европейския съюз. Районът поддържа представителни за страната
гнездови популации на осояда, белоопашатия мишелов, късопръстата
чучулига,

ястребогушото

коприварче,

големия

маслинов

присмехулник, червеногърбата сврачка , горската чучулига и пъстрия
скален дрозд.
10.1.4 Защитена зона – Славянка -

BG0002078

В Славянка са установени 134 вида птици, от които 21 са включени в
Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 53 са от
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International,
2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид –
ливадният дърдавец, срещащ се в ниските части на планината, а като
застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 33 вида. Славянка е едно от най-важните места в страната за
дебелоклюната

чучулига,

глухаря

и

пернатоногата

кукумявка,

гнездящи тук в значими количества. Врабчовата кукумявка и горската
чучулига имат представителни за страната популации в района.
Застрашеният от изчезване в света ливаден дърдавец също гнезди в
района, макар и с ниска численост.
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10.1.5 Защитена зона – Рупите -

BG0002098

В района на Рупите са установени 141 вида птици. От тях 33 са
включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 63
са

от

европейско

природозащитно

значение

(SPEC)

(BirdLife

International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория
SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи
местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за
защита. От тях 52 са вписани също в приложение І на Директива
79/409 на ЕС. Рупите са едно от най-важните места в България от
значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите тук
късопръст ястреб, орел змияр и белия щъркел. Районът поддържа
представителни

за

страната

популации

на

големия

маслинов

присмехулник, белочелата сврачка и черночелата сврачка. По време
на миграция и зимуване тук се среща и световно застрашения малък
корморан.
10.1.6 Защитена зона – Пирин буфер - BG0002126
Зона Пирин Буфер е разположена в ниските части на Пирин планина,
като обхваща основно територии южно и западно от Национален парк
Пирин. Територията има средно- и нископланински характер.
В Пирин Буфер гнездят 17 вида от Приложение 1 на Директивата за
дивите птици, като през територията преминават 20 вида мигриращи
птици, които също са включени в Приложение 1 на Директивата за
дивите птици. Зоната поддържа значителни в национален мащаб
популации на осояд, сокол скитник, пернатонога кукумявка, черен
кълвач,

както

и

допринася

в

голяма

степен

за

опазване

на

популациите на орел змияр, скален орел, белоопашат мишелов,
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лещарка, козодой, горска чучулига и червеногърба сврачка на
територията на Пирин планина и ОВМ „Пирин”. Съвместно със СЗЗ
Пирин, зона Пирин Буфер цели ефективното опазване на популациите
от консервационно-значимите видове птици в Пирин планина и ОВМ
Пирин.

10.2 Защитени зони за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна
10.2.1 Защитена зона – Пирин - BG0000209
Пирин

планина

като

морфоструктурна

единица

представлява

хорстово-блокова високо планинска структура, която се издига в
средната част на Рило-Родопския масив между грабеновите долини на
реките Струма и Места. Пирин се характеризира с изключително
биологично разнообразие, действащи формообразуващи процеси и
висок процент на ендемичния компонент: 14 висши растения са
пирински ендемити, което е повече от половината от всички български
ендемични растения,17 висши растения и 2 животни са български
ендемити, 86 висши растения и 6 представители на гръбначната фауна
са балкански ендемити.
От всички установени на територията на Пирин хабитати, скалният
хабитат
циркусни

най-добре

представя

долини,

118-те

особеностите

глациални

на

езера,

планината.

35-те

пирамидалните

и

конусовидни върхове, зрелищните скални феномени са убежище на
уникална скална флора и фауна. 9 вида бозайници, 1 вид влечуго, 1
вид земноводно, 1 вид риба, 4 вида безгръбначнии 1 вид растение от
Приложение

II

местообитания

към
от

Директива

Приложение

92/43/EEC
I

към

и

25

Директива

типа

природни

92/43/EEC.

По

критериите застрашени видове, застрашени хабитати и флористично
богатство, НП Пирин е определен като едно от 114-те важни места за
растенията в България.
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10.2.2 Среден Пирин – Алиботуш - BG0001028
Защитената зона обхваща средната и южна част на Пирин планина и
граничната с Гърция планина Алиботуш (Славянка). Представлява
естествено продължение на Национален Парк Пирин на юг. Зоната е
много слабо населена и с много добре запазена природа. Съдържа два
резервата: Алиботуш и Ореляк и редица защитени местности и
природни забележителности. В зоната се осъществява прехода от
алпийската

към

средиземноморската

планинска

иглолистна

растителност и се срещат и двата типа местообитания.
Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се
изискват специални мерки за защита. От тях 33 са вписани в
приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Зоната е най-важното място
за опазване на местообитание Гръцки букови гори с българска ела
(цар-борисова ела). Тя е едно от двете места с опазване на горите от
черна мура. В зоната се осъществява прехода от алпийската към
средиземноморската планинска иглолистна растителност и се срещат и
двата типа местообитания, като южните подтипове проникват и по на
север докато за местообитанията със северен произход това е южна
граница на разпространение. Зоната е едно от двете места в България
за опазване на местообитание Средиземноморски влажни съобщества
на

високи

треви

от

съюз

Molinio-Holoschoenion.

Типовете

местообитания са изключително разнообразни. Зоната е едно от найважните места за опазване на местообитание Източни гори от космат
дъб. В редица речни долини почти не са осъществявани човешки
дейности и има напълно запазенa естествена зоналност в горските
съобщества, започвайки от най-долният пояс на източните гори от
космат дъб, през балкано-панонски церово-горунови гори, дъбовогабърови гори от типа Galio-Carpinetum, буковите гори, гръцките
букови

гори

с

българска
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ела

(цар-борисова

ела),
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субсредиземноморските борови гори с ендемични подвидове черен
бор, до най-високият оропояс с местообитания ацидофилни гори от
смърч в планинския и доалпийския пояс, гори от бяла и черна мура.
Зоната е ключова за опазване на мечката, като този вид до голяма
степен е решаващ за определяне на нейните граници и площ. Зоната
има значение за достигане на нужното покритие и за редица видове
влечуги и природни местообитания.
10.2.3 Кресна - Илинденци -

BG0000366

Защитената зона има няколко самостоятелни ядра, свързани чрез
речни долини в единна зона: зоната, обхващаща като буфер от запад
Национален парк „Пирин”, високите части на Малешевска и Влахина
планина към границата с Република Македония и между тях дълбокото
Кресненско дефиле по долината на река Струма. В зоната се
концентрира уникално биологично разнообразие.
Зоната съхранява 99% от националната площ на приоритетното
местообитание Ендемични гори. То опазва едно от трите най-важни
места за местообитание на годишни чинарови дървета около Горно
Брезнишкият поток. В планините към Македонската граница се срещат
стари дъбови и букови (до 180 годишни) гори, като някои от дъбовите
гори са със семенен произход. В буфера на Националният Парк Пирин
са разположени ключови летни местообитания на всички мечки от тази
част на планината. Зоната е важен стъпков биокоридор за видовете
риба.

В

пролома

е

северната

граница

на

разпространение

на

местообитания Ендемични гори от хвойна и гори от източен чинар и на
видовете леопардов смок и ивичест смок. В зоната е разположена найвисоко живеещата известна жизнена популация на шипобедрена
костенурка в сухи светли борови гори, хвойнови храсталации, горски
поляни до 1400 м.н.в. Рядко се намират гигантски костенурки и от
двата

вида,

дълги

повече

от

30

см

–

световният

рекорд

за

шипоопашата костенурка 357 mm е оттук. Важни прилепни колонии
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живеят в пещери до Националният Парк и в скални цепнатини и
изоставени сгради в пролома.
10.2.4 Огражден - Малешево -

BG0000224

Защитената зона обхваща по-голямата част от граничната с Република
Македония планина Огражден и най-южната част от Малешевска
планина. В билните части са запазени стари букови и дъбови гори и
значителни по площ слабо населени зони. Значими са долините на
реките Лебница и Рибник. Ихтиофауната е богата и разнообразна
(важен източник на храна за популацията на видра). Има 11 вида, 3 от
които са включени в Приложение ІІ на Директива 91/43/ЕЕС и 9 вида
херпетофауна, 5 от които са включени в Приложение ІІ на същата
Директива. Това прави зоната Огражден – Малешево една от найценните

за

естествените

опазването

на

местообитания.

ихтиофауната,
Зоната

херпетофауната

съхранява

непроменени

и
от

човешка дейност крайречни местообитания – Гори от Източен чинар,
преминаващи във високите части (над 500 – 600 м.н.в.) в Алувиални
гори с черна елша и планински ясен. По долината на Лебница се
намират едни от трите най-представителни места за Гори от Източен
чинар в България – вековни чинарови гори без човешка намеса, освен
традиционна паша на животни по околните склонове. Зоната е едно от
малкото места в България, където има съхранени семенни дъбови
гори. В ниските части на зоната в миналото са се срещали гори от
дървовидна хвойна (приоритетно местообитание), които са били
унищожени в миналото (вероятно опожаряване и свръх паша) и сега
се

срещат

единични

дървета,

но

има

добри

условия

за

възстановяване. Доколкото се съди по съвременната растителност по
долината на река Лебница те са били от уникален тип за България с
участието на балканският ендемит Amigdalus webbii (вебиев бадем),
каквито има по долината на река Вардар (Република Македония) и
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различаващи се от сега представените гори от този тип в Кресненски
пролом. В откритите и ниско разположени местообитания в зоната са
установени

едни

от

най-високите

известни

плътности

за

вида

шипобедрена костенурка (около 20 индивида на хектар), като на погористи места шипоопашатата костенурка също достига подобни
плътности на големи площи. В зоната е мястото с най-високото
установено находище на вида шипоопашата костенурка в България 1450 м.н.в. Ниските части до 500-600 метра, в близост до долини с
наличие на вода и през сухите месеци, са важни за опазването на
леопардов смок и ивичест смок.
10.2.5 Рупите - Струмешница -

BG0001023

Зоната включва долината на река Струма с околните ниски хълмове,
част от тях с вулканичен произход, преди влизането на реката в
Гърция. Към зоната се включва и притока Струмешница до границата с
Република Македония и свързващите тази река малки притоци към
съседните

планини.

представителни

Зоната

сама

местообитания,

по

но

себе

освен

си
това

носи
е

важни

и

непрекъснат

биокоридор по реката, свързващ обкръжаващите района по-високи
планини.

В

зоната

се

намира

най-представителната

площ

с

местообитание бяла върба в цяла Западна България, като извън тази
зона то е представено само с малки фрагменти.
Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се
изискват специални мерки за защита. Тук се опазват вековни гори от
чинар, растящи в по-горното течение на река Струмешница и нейните
по-малки притоци – едно от трите най-представителни места за
опазването на този тип местообитание Гори от Източен чинар в
България. На много места, даже в най-ниските части, има и вековни
галерии с черна елша. Зоната е едно от двете места в България с
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наличие на местообитание Средиземноморски влажни съобщества на
високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion. Зоната е единственото
място в Западна България за опазване на много редкия за България
вид

каспийска

местообитания

блатна
по

костенурка.

хълмовете

и

Храсталачните

склоновете

на

и

тревни

речните

долини

формират естествена мозайка от местообитания и биокоридори за
термофилната фауна – леопардов смок, ивичест смок, шипобедрена и
шипоопашата костенурка.

11. Вековни дървесни видове
На територията на община Сандански са регистрирани около 10
вековни дървета в регистъра на РИОСВ – Благоевград. С дълга
история са чинарите в град Сандански и град Мелник. Стари дървесни
видове се намират и в селата Хърсово, Враня, Джигурово, Лешница и
Златолист. Всяко едно вековно дърво представлява само по себе си
една екосистема. То предотвратява ерозията, предпазва от свлачища и
наводнения, тъй като изсмуква влагата от почвата. В миналото
вековното дърво е било своеобразен храм. Около него са ставали
всички важни събития за местните и то често носело името на светец.
Вековното дърво не расте на случайно място, в много случаи то расте
там, където има лечебен извор. По-долу са изброени най-известните
вековни дървета в общината:
11.1 Чинари в град Мелник
В центъра на Мелник и в близост до реката се намират двата чинара
столетници в Мелник. Първият е с обиколка 3.5 м и височина 15 м.
Вторият е с обиколка 7 м и височина 25 м. Възрастта им е около 500 г
и на двете дървета. Обявени за вековни дървета през 1950 г.
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11.2 Чинари в град Сандански
В Сандански се намират две вековни дървета. Едното дърво е с
обиколка 4.3 м и височина 26 м. Възрастта му е 500 г. Другото дърво е
с диаметър 4.6 и височина 23 м. Старо е около 550 г. Обявени за
вековни дървета през 1950 г.
11.3 Чинар – село Джигурово
Чинарът се намира в центъра на село Джигурово. Обиколката на
дървото е 14.5 м, а височината му е 12 м. Възрастта му е 650 г.
Обявен е за вековно дърво през 1976 г.
11.4 Чинар в село Златолист
Дървото

-

от

рода

Източен

чинар

(Platanusorientalis) - е високо около 30
метра, а обиколката при основата му - 6 м.
Възрастта му е около 1300 г. или почти
колкото

е

Намира

се

стара
на

българската

метри

от

държава.

църквата

на

Преподобна Стойна и хората смятат, че има лечебна сила. Други пък
смятат, че изпълнява желания. Независимо обаче дали човек е дошъл
тук да се изцери или да сподели своето неосъществено желание,
всеки трябва да се полюлее на двете люлки, вързани на дървото.
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12. Туристически маршрути
12.1 Екопътека „Към Башлийца”
Тази екопътека е сравнително нова и е слабо
позната на повечето туристи. Води началото си от
хижа „Яне Сандански”, а крайна точка е заслон
„Спано поле” и се обхожда за около 2.30 часа.
Следва долината на река Башлийца, а по пътя се
минава през интересни обекти като Попинолъшкия
водопад.

Пътеката

е

обогатена

с

интересна

информация за геоложките особености, растителния и животинския
свят на Пирин планина.
12.2 Гр. Сандански – хижа „Яне Сандански”
Начална точка на пътеката е град Сандански, а крайната дестинация е
хижа „Яне Сандански”. По продължение на този маршрут са ловнорибарската

хижа,

водно-силова

каскада

„Пирин”,

летовище

Тремошница, местността Попина лъка, старата и новата хижа Яне
Сандански,

Попинолъшки

водопад

(обявен

за

природна

забележителност).
12.3 Хижа Яне Сандански – поречието на река Беговишка - Хижа
Каменица (Беговица)
Начална точка е хижа „Яне Сандански”. След нея се минава през
местността Туричка черква, в която в миналото е имало църква.
Минава се още през долините на река Беговица и река Сърчалийца,
местностите Долен разкол и Меча поляна, след които е хижа
„Каменица”. Пътеката е маркирана в синьо. Продължителността на
прехода е 2 часа.
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12.4 Хижа „Яне Сандански“- хижа „Вихрен”
Пътеката е маркирана в жълто. Води началото си от хижа „Яне
Сандански“ и преминава през местността Душевадника, след което се
навлиза в оголения

циркус Голямо Спано поле. Пътеката пресича

циркуса в посока североизток. При Муратов връх се минава през
Бъндеришка

порта,

следва

спускане

покрай

Муратовите

езера,

Равнако и се стига до крайната точка - хижа „Вихрен“.
12.5 Хижа „Яне Сандански” - хижа”Синаница”
Пътеката следва жълтата маркировка, която води до хижа „Вихрен“. В
южната част на циркус Голямо Спано поле, при кръстопътя с
маркираната в кафяво пътека (за хижа „Беговица“ и хижа „Пирин“) се
поема вляво (северозапад). Следва изкачване на Синанишка порта и
слизане до хижа „Синаница“.
12.6 Хижа „Беговица” – заслон „Тевното езеро”
Продължителността на прехода е около 3.5 ч. Следва се синята
маркировка,

а

след

циркуса

Белемето

се

тръгва

по

зелената

маркировка.
12.7 Хижа „Беговица” - хижа „Демяница”
Маршрутът е маркиран в синьо и е с продължителност около 6 часа.
12.8 Хижа „Беговица” – хижа „Синаница”
Маршрутът е маркиран в кафяво. Продължителността на прехода е
около 5 ч. Денивелацията на маршрута е 882 м.
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12.9 Хижа”Пирин” - хижа „Каменица” - заслон „Спано поле”
Маршрутът води началото си от хижа „Пирин”. Пътеката минава през
Беговишки рид и река Мозговица в местността Бански гроб. След това
заобикаля през Мозговишкия рид и преминава през местностите
Башлийца и Арнаутски гробища. Крайна точка на прехода е заслон
„Спано поле”. Следва се кафявата маркировка.
12.10 Хижа „Пирин“ - долината на река Демиркапийска – Митрово
езеро - Краледворска лява порта - заслон „Тевно езеро“
Преходът

е с продължителност около 4 часа. Денивелацията на

маршрута е 1048 м, от които 960 м изкачване и 88 м слизане.
Пътеката е маркирана в червено.
12.11 Хижа „Пирин” - поречието на Башмандревска река - Кукленско
езеро - превал между върховете Зъбът и Куклите - поречието на река
Беговишка - хижа „Беговица”
Маршрутът се изминава за 5 часа. Денивелацията на маршрута е 1750
м - 930 м изкачване и 820 м слизане. Следва се жълтата маркировка.
12.12 Хижа „Пирин“ - Аргирово езеро (през седловината Демиркапия)
- Попово езеро - хижа Безбог
Маршрутът е маркиран в зелено. Продължителност - около 6 ч.
Денивелация на маршрута - 1480 м - 1040 изкачване и 440 м слизане.
12.13 Хижа „Пирин“ - местността Лопово - Келява река - местността
Солището - хижа „Беговица“
Маршрутът е маркиран в кафяво. Времето, за което се обхожда, е
около 5.5 ч. Денивелацията на маршрута е 1370 м, от които 740 м
изкачване и 630 м слизане.
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12.14 Хижа „Извора”- Голешово – Парил – хижа Славянка
Туристическият маршрут започва от хижа „Извора”. Върви се по
асфалтиран път до село Голешово, а след това се минава по черен път
през Парилската седловина до село Парил. Хижа „Славянка” се намира
на 3.1 км от селото. Преходът е дълъг около 15,5 км и се минава за
около 3 часа.
12.15 Хижа „Извора”- Сухото езеро-Гоцев връх
Изходна точка за този преход е хижа „Извора”. Маркировката започва
на 3.5 км източно от хижата по асфалтово шосе, водещо до село
Голешово. След шосето следва черен, коларски път, който води до
местността „Ливада”. Оттам се поема за връх Шабран през добре
маркирана пътека. Маршрутът минава през местността Сухото езеро,
за да се стигне до крайната точка – връх Гоцев връх. Маршрутът

е

маркиран в синьо и трае около 4 часа.
12.16 Мелник – Рожен
Пътеката започва след град Мелник. От Мелник се стига до Роженския
манастир, a оттам до село Златолист, където се намира църквата на
Преподобна Стойна. Възможен е и вариантът първо да се мине през
село Златолист и след това да се иде на Роженския манастир. На места
има

дървени

продължение

укрепления,
на

пътеката

поради
има

опасността
изградени

от

пропадане.

пейки,

По

беседки

и

чешми. Целият маршрут може да се обходи за около 4 часа и
половина. Пътеката е маркирана в зелено.
12.17 Мелник – Златолист
Преходът в участъка Мелник - Златолист започва край най-новата
църква на град Мелник и преминава през местността "Ключа". В края
на пътеката е малкото село Златолист, в което е живяла известната
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пророчица Преподобна Стойна, и красивата вкопана църква "Св.
Георги" - национален паметник на културата.
12.18 Е-4: Пиринеи – Алпи – Карпати – Витоша – Верила – Рила –
Пирин – Славянка – Олимп - Пелопонес
Маршрутът е изграден и поддържан от Български туристически съюз.
Той започва от Испания, преминава през Франция, Швейцария,
Германия, Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия, през България и Гърция
– до остров Крит. В рамките на община Сандански влиза участъкът
Пирин - Славянка. Пунктове на евромаршрута са заслон Тевното
езеро, хижа „Пирин” и хижа „Извора”- бивша гранична застава.

По

пътя е изградена лентова и стълбова маркировка – с дължина около
650 км.

IV. Антропогенни туристически ресурси
1. Историко-археологически ресурси
В културно и историческо отношение, община Сандански се намира в
много интересна област. Разположението на района между тракийски,
гръцки и македонски територии го превръща в контактна зона с важно
значение

за

Средиземноморската

цивилизация.

Археологическото

наследство в общината е едно от най-богатите и разнообразни в
България с над 5000 паметника на културата, датиращи от найранните епохи до Късното Средновековие. Свидетелство за богатото
историческо наследство на общината са праисторическите селища при
селата Ковачево и Дамяница, античният и късноантичният град
Пратикополис под днешния Сандански. Специален интерес в неговите
граници представляват Епископската базилика, Базиликата на епископ
Йоан, раннохристиянския комплекс. Извън границите на античния град
ценен археологически обект е гробницата-мавзолей на аристократ от
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римската епоха (II-IV в.), намираща се на 15-20 мин. североизточно от
центъра. На 1 км от град Мелник се намира друга историческа
забележителност,

която

буди

интерес

у

посетителите

–

средновековната Славова крепост, а също и останки от вековни
манастири и църкви.
1.1 Епископска базилика – град Сандански
Обектът се намира в центъра на града, до
Археологическия
представлявала
трикорабна
вътрешна

музей.

Базиликата

класическа

сграда

със

архитектура

елинистична

скъсен
в

е

наос

и

римо-коринтски

стил. Към нея е имало и баптистерий, който
служел за кръщаване, който е единствен по рода си в България. Била
е сравнително голяма сграда за онова време, а богато изрисуваните
стени, както и мраморната декорация предполагат, че сградата е била
построена за епископа на тогавашната област. Добре запазен е
атриума (вътрешен двор), в който според някои летописци, ранните
християни

са

се

събирали

преди

литургия.

Следващ

обект

в

композицията на сградата е притворът, който е разкрит напълно през
1998 г. Намира се в непосредствена близост до наоса и е с размери
22/4.5 м. През него хората са се изкачвали до втория етаж на
базиликата. Подовото му покритие е добре запазено и ясно могат да се
видят растителни мотиви. Основният обект в базиликата, върху който
се

гради

цялата

композиция

на

сградата

е

наосът.

Той

има

необичайна, почти квадратна форма и е с размери 22/23 м. Състои се
от три кораба – един главен и два странични. През раннохристиянския
период в централния кораб е била поставяна и катедра – амвон,
какъвто има и в Епископската базилика. От IV век амвонът е мястото
на певците и свещениците, когато произнасят проповедите си. Оттук
се е четяло Евангелието и други свещени книги от специални четци.
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1.2 Базиликата на епископ Йоан – град Сандански
Базиликата е открита през 1960 г. от проф. Теофил Иванов и неговия
екип. Разположена е на централната улица на град Сандански.
Намиращите

се

в

базиликата

подови

мозайки

в

стил

„опус

вертикулатум” и „опус тесалатум” с изображения на птици, риби и
геометрични фигури им посочва, че сградата е била от голяма
значимост за онова време, а други факти ги водят до извода, че
базиликата е построена от епископ Йоан. Базиликата не е напълно
проучена все още, но от разкопки през 1982 г. се предоставят нови
данни, които сочат, че сградата е имала отходни канали за мръсната
вода. Друго интересно откритие са останките от още два строителни
периода, което доказва, че тук е съществувал град още от римско
време. Обектът е от национално значение и е удобен за разглеждане,
тъй като се намира в сградата на Археологическия музей.
1.3 Раннохристиянски комплекс – град Сандански
Обектът

се

намира

в

центъра

на

град

Сандански, непосредствено до сградата на
Археологическия музей и в близост до други
историко-археологически обекти. Комплексът
включва

трикорабна

базилика,

стоа

и

антична улица, датиращи от V-VI в. Целият
комплекс е изложен на открито и всеки желаещ може да се разходи из
улиците му. Забележителни са изящните подови настилки, които са
експонирани в Археологическия музей. Друга забележителност е
базилика от V-VI в., от която са запазени мозайки с площ 100 кв. м.,
но все още не е добре проучена и е с неизяснени функции. Западно от
базиликата се намира антична улица, която най-вероятно е била
главната за този комплекс. Комплексът е от национално значение и е
един от малкото на територията на България.
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1.4 Праисторическо селище – с. Ковачево (8-7 в. пр.н.е.)
На около 1,5 км източно от село Ковачево, в местността Ковачевски
подини има следи от антично селище – намерен е мраморен жертвеник
с посвещение на Тракийския конник (162 г.). На 2 км югозападно от
селото

се

намира

тракийска

надгробна

могила.

Останки

от

средновековни селища са открити на много места край селото. В м.
Дъбая пък личат останки от средновековен манастир, който на
няколко пъти е бил опожаряван и възстановяван наново.
1.5 Праисторическо селище – с. Дамяница (8-7 в. пр.н.е.)
На 3 км от град Сандански, край село Дамяница, в местността Асеница
са

намерени

останки

от

голямо

селище

от

късния

период

на

новокаменната епоха и от каменно-медната епоха. Местността е била
населена и през елинистичната и римската епоха.
1.6 Деспот-Славова крепост край Мелник
На километър от архитектурния резерват Мелник се намират останките
на Деспот-Славовата крепост. Смята се, че е построена през XIII век,
а по-късно по времето на Деспот Слав е разширена и укрепена и се
превръща в добре укрепен форт, в който съхранявали богатствата на
региона. Крепостта е била с площ около 3000 кв. м и е имала формата
на неправилен многоъгълник. Днес от нея е запазена част от
източната стена, както и малки части от южната и западната стена.
Останките на тази крепост са открити в основите на църквата Свети
Николай, която е друг важен историко-археологически обект. На
същото място, при археологическо проучване, са открити и останки от
древен храм на Артемида.
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1.7 Болярската къща – град Мелник
В

източната част на град Мелник, в

близост до центъра се намира най-добре
запазената

византийска

къща

на

Балканите. Смята се, че къщата е била
построена

като

резиденция

на

деспот

Алексий Слав през първата половина на
XIII в., когато Мелник е бил процъфтяващ
културен център и столица на княжеството на деспот Алексий Слав.
Като част от Славовата крепост, сградата на Болярската къща е
заемала най-важната стратегическа позиция в първото ниво на
отбраната на крепостта и е играела ролята на ядро и централна зона
на външния град. През годините, къщата е била преустроявана
няколко пъти. През Късното Средновековие и Възраждането тя е била
най-богато обзаведената и добре изглеждаща сграда както в Мелник,
така и в района. Вътрешният двор е бил облицован с мраморни плочи
и в него са били изградени фонтани с мраморни статуи, залите и
стаите са били с мозаечни подове, стенописи, прозорци с цветни
стъкла. Болярската къща е била обитавана до началото на XX век.
Днес

обаче

от

нея

едновремешните
фасадните

стоят

само

северозападна

стени

на

внушителни

руини

-

части

от

както

и

и

югоизточна

стени,

кулообразно

помещение

с

голяма

изба,

последните от които притежават забележителна тухлена декорация,
ярък

пример

археологически

за

средновековната

разкопки

българска

непосредствено

до

живопис.

При

кулообразното

помещение са били разкрити стопанска постройка, водохранилище и
малка църква, датираща от началото на XIII век. Обектът е от
национално значение.
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1.8 Старата баня в Мелник
Върху стари основи, най-вероятно от предишна баня, е изградена
Старата турска баня в Мелник. Построена е преди Освобождението, а
до днес от нея са останали само руини. Банята се е състояла от две
отделения – едно топло и едно студено. Водата е била загрявана в
голям, вграден в източната стена казан, а самата баня е работила на
принципа на скачените съдове. Подът е бил изграден от мраморни
плочи, повдигнати на половин метър от земята с помощта на каменни
стълбове. Под пода са били вградени тръбите, които отвеждали навън
пушека. Тази антична система от канали се е наричала хипокауст.
Другите помещения от банята са напълно разрушени.
1.9 Манастир „Света Богородица Спилеотиса” – град Мелник
Манастирът, намиращ се на хълм „Свети Никола”, е един от найранните

образци

на

градското

манастирско

строителство

в

българските земи. Три пъти е бил разрушаван и отново възстановяван,
просъществувал е до началото на XX в. Това е единственият манастир
в България, който през 1220 г. получава статут на „деспотски и
царски” със специална грамота от деспот Алексий Слав и така става
втори по значимост след търновския „Св.Четиридесет Мъченици”. По
онова време е носел името „Богородица на Светия пояс”, както и
„Света Зона”.

Добре запазена е западната стена, а при разкопки са

открити и останки от две църкви: „Св.Богородица Спилеотиса” и „Св.
Спиридон”.
1.10 Митрополитска църква „Свети Никола”
Построена е в началото на XIII в. като митрополитска църква от
севастократор Владимир, брат на деспот Алексий Слав и представлява
трикорабна сграда, базилика с три предверия от източен тип. Висока
художествена стойност имат стенописите, някои от които все още
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личат по стените, а други се съхраняват в Софийския археологически
музей. Интересни археологически находки, открити в руините са
оброчна плочка на тракийската богиня на лова Бендида (Артемида),
тракийска надгробна плоча с посвещение на римския император
Траян, датираща от 117 г., както и археологически материал от
ранното Средновековие. Днес от манастира са останали само руини,
но все още мястото се почита като свято.
1.11 Църква „Света Варвара”
Църквата "Света Варвара" се намира
в

североизточна

част на

град

Мелник под Кордопуловата къща. Не
е известно със сигурност кога е била
построена църквата, но това найвероятно е било през XIII - XIV век,
по времето на разцвета на град
Мелник.

Тя

е

била

голяма

трикорабна едноабсидна сграда. Самата църква не е запазена до днес,
останали

са

само

стените,

олтара

и

абсидата

при

олтарното

пространство. Местните жители са поставили икона на Света Варвара
на олтара.
1.12 Манастир „Свети Харалампий”
Манастир "Св. Харалампий" се намира близо до Мелник на хълма
Свети Никола, южно от града. Той е паметник на културата с
национално значение. С този манастир са свързани,

най-ранните

засега в Мелник, три преписки в Изборно евангелие от XI век, което се
намира в Националната библиотека на Гърция в Атина. Първата от тях
сочи евентуалната година на построяването му 1206 и предполагамия
ктитор севаст Василий Вамбулинос. Манастирът се е състоял от две
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помещения "Свети Архангели" и "Свети Харалампий" без притвор и
под общ покрив. Те са били богато украсени с двуслойна стенна
живопис. Сега на мястото, където се е намирал манастирът, може да се
намерят само руини. Запазени са само незначителни части от стените
и основите.

2. Музеи
2.1 Археологически музей – Сандански
Музеят е основан през 1936 г. и е разположен над основите на
базиликата на епископ Йоан, която е открита по-късно. Той е един от
четирите музея, специализирани в областта на античната археология и
притежава

уникална

колекция

от

римска

надгробна

мраморна

пластика. Колекцията включва експонати като плочите на Юлий
Максимум

и

Асклепий,

колекция

мозайки

от

раннохристиянския

период, включително и уникален надпис на гръцки, доказващ, че под
сградата на музея се намира базиликата на епископ Йоан. Други
важни предмети, включени в колекцията на музея са различни
посветителни оброчни плочки на Артемида, Афродита, Зевс, както и на
местното божество Теос Саленос. Във фонда му се съхраняват над
5 500 археологически и етнографски материали.
2.2 Градски исторически музей Мелник
Музеят в Мелник е филиал на археологическия музей в Сандански и е
включен

като

интересна

забележителност

в

Стоте

национални

туристически обекта. В миналото експозицията се е намирала в
Пашовата къща, строена през 1815 г., но сега е преместена в нова
сграда. В историческия музей може да се види основният поминък в
района на Мелник - винопроизводството. Експозицията включва
снимки на мелнишки изби и съоръжения, свързани с обработката и
съхраняването

на

мелнишкото

вино.
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етнографска експозиция, включваща предмети, свързани с историята
на Мелник - от праисторията до новото време.
2.3 Музей Яворов - село Голешово
В запазената Хаджисимеонова плевня, в която през 1903 г. поетът
революционер Пейо Яворов с група четници се укрива от турските
войници, се намира музей на Яворов. Експозицията му включва
информационно

табло,

снимки

на

известни

личности

и

места,

факсимилета, а също и писмо от Гоце Делчев до Пейо Яворов. В
момента експозицията е занемарена.
3. Архитектурни туристически ресурси
Ценно богатство на община Сандански са запазените и до ден днешен
архитектурно-строителни паметници от Античността, Средновековието
и Възраждането, като най-запазени са антични и ранносредновековни
жилища и крепости. В някои села като Бождово, Вихрен, Голем Цалим,
Голешово, Горна Сушица, Долен, Кашина, Ковачево, Кръстилци,
Кърланово и Сугарево почти напълно е запазена възрожденската
селищна структура. Повечето къщи-архитектурни паметници в този
регион, са родопски тип къщи. Модерната архитектура също е дала
своя принос за пъстрия облик на общината. Град Сандански може да
се похвали с модерен и просторен парк, който е един от най-големите
в България.
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3.1 Градски парк Сандански
Най-любимото

място

за

жителите

на

Сандански и туристите на града несъмнено
е парка, който е втория по големина след
Варненската

„Морска

градина”

и

единствения с пясъчни алеи. Площта му е
400 дка, като 275 дка са разположени по
река

Санданска

Бистрица.

Самия

парк

започва

след

края

на

търговската улица. Първото нещо, което привлича вниманието е
минералният басейн, който се крие зад ограда от пъстри детски
мозайки. На около 50 метра от басейна има изградена модерна,
обезопасена детска площадка, която не остава празна дори и в найтоплите или студени дни. В парка се намира и известния летен театър,
където всяка година се провежда фестивала „Пирин фолк”. Друга
атракция е градския стадион „Спартак”, където ПФК „Вихрен” тренира
и

играе

своите

домакински

срещи.

Има

изградено

живописно

изкуствено езеро с водни колела. Паркът е дом на около 200 редки
растителни видове, които са добре аранжирани и поддържани и
превръщат мястото в главна забележителност на града.
3.2 Мелнишки архитектурен ансамбъл
Освен Мелнишките пирамиди, надвиснали над Мелник, друга важна
отличителна черта на града са възрожденските къщи, обявени за
архитектурни

паметници.

Къщите,

съчетани

с

други

историко-

археологически и архитектурни забележителности, са подредени в
няколко архитектурни ансамбъла:


Ансамбълът на десния бряг на Мелнишка река, разположен

северозападно от центъра на град Мелник обхваща римският мост,
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църквата

"Св.

Йоан

Предтеча",

Воденичаровата,

Въчковата,

Вангеловата, Льолевата, Анговата къщи.


Ансамбълът по двата бряга на Роженски дол до площада,

западно от центъра обхваща къщите на Николаки Доктор, Гърчевата,
Чавковата, Коцевата, Сивовата и Пашовата, както и църквата "Св. Св.
Петър и Павел" (в реставрация).


Ансамбълът на десния бряг на Роженски дол, разположен след

площада

на

североизток

от

центъра.

Обхваща

Спандониевата,

Попташевата, Каменовата къща.


Ансамбълът на левия бряг на Златолистки дол, югоизточно от

центъра обхваща църквата "Св. Николай Чудотворец", разрушената
турска баня, Кушковата, Керезиевата, Сандъкчиевата къща.


Ансамбълът на възвишението Разклона, разположен източно от

центъра обхваща Болярската къща с часовниковата кула, църквите
"Св. Богородица" и "Св. Антоний", Янковата, Кехайовата, Менчевата,
Кордопуловата къща.


Ансамбълът в подножието на Разклона, разположен източно от

центъра обхваща църквата "Св. Варвара", Куртевата, Филиповата
къща.
Освен

тези

къщи,

извън

ансамблите,

се

открояват

и

отделни

възрожденски къщи като Велевата, Панайотовата, Делевата, както и
останки от по-големи ранновъзрожденски къщи като Марковата и
Кременлиевата.
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3.3 Кордопулова къща
Кордопуловата

къща

е

най–известната

мелнишка къща. Построена през 1754 г. от
богатата мелнишка фамилия Кордопулови,
днес къщата е реставрирана изцяло с
оригиналната си вътрешна архитектура с
украси от стенописи, резби и стъклописи.
Къщата се състои от приземен етаж, в който има вкопани изби за вино
с капацитет

- 250-300 тона вино. Влизайки в къщата, впечатление

прави една от стаите – дневната, която е впечатляваща със своите 24
прозореца в 2 реда един до друг. Горният ред е украсен от цветни
стенописи във венециански и ориенталски стил. Таванът на стаята е
направен от дърво.Той изобразява слънцето с дванадесет заострени
правоъгълника - броят на месеците в годината. Друго забележително
нещо в къщата е скривалището, където се е крил Яне Сандански близък приятел на домакина. Понастоящем къщата е реституирана и
функционира като частен музей, но по-голямата част от експонатите
се намират в градския музей. Кордопуловата къща е под номер 4 от
Стоте национални туристически обекта.
3.4 Пашовата (Ибрахим бейовата) къща
Къщата е построена през 1815 от един от най-богатите спахии в
Серско и Мелнишко - Ибрахим бей. Състои се от каменно приземие и
паянтов етаж. Западната половина на приземието е превърнато в
полуетаж с две стаички, в които е живяла прислугата. Еднораменна
стълба извежда в салона на еркерно издадения етаж. От салона са
достъпни всичките осем помещения, разположени на етажа. Северната
стена на салона - цялата остъклена и замрежена от дървена решетка,
свидетелство, че къщата е била харем на всесилния бей. През 1912 г.,
след оттеглянето на турците от Мелник, в къщата се настанява да
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живее Яне Сандански със сестра си. След убийството му през 1915 г.
сестра му продължава да живее тук, като едновременно с нея къщата
е обитавана и от семейство Праматарови. През 1926 година къщата
става собственост на мелничанина Янчо Пашов, откъдето произлиза
сегашното й име.
3.5 Турски конак – град Мелник
През османската епоха, Мелник е бил голям административен център и
конакът е служел за главна сграда на тогавашната областна управа.
Предполага се, че е построен през 1821 г. По-късно служи за
училище, но е построена нова училищна сграда през 1972 и конакът
се превръща в училищен пансион. В момента, конакът е изоставен.
4. Религиозни туристически обекти
В общината са концентрирани голям брой религиозни обекти, като в
миналото само в Мелник те са наброявали 70. Те са паметник на
изкуството, изразяващ развитието на уникалната художествена школа,
известна като Мелнишко художествено средище. Църкви с историческо
и архитектурно значение има в селата Виногради, Горно Спанчево,
Бельово, Голешово, Ковачево, Враня, Хърсово, Хотово, Белевехчево,
Бождово, Малки Цалим (легенди разказват, че край селото в една
пещера е живял като отшелник Свети Иван Рилски), Пиперица и
Златолист, в чиято черква е живяла монахинята Преподобна Стойна.
Най-голям

религиозен

обект

за

общината

обаче

е

Роженският

манастир – уникална забележителност за туристи и поклонници.
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4.1 Роженски манастир – село Рожен
Роженският манастир е един от найголемите

средновековни

запазени

и

до

манастири,

днес. Намира се

в

живописна местност, на 6 км източно
от град Мелник и само на няколко
минути от село Рожен. В миналото е
бил ставропигиален, което означава, че е бил под пряката юрисдикция
на Светия синод, а в днешно време Неврокопската епархия отговаря
за него. Смята се, че е възникнал през 890 г. с дарения на жители от
съседните места. През XVII в. в манастира избухва пожар, който
изпепелил манастирския архив и поради тази причина няма много
сведения за манастира. Единственият документ, косвено сочещ поранното съществуване на манастира, е една преписка с гръцки
ръкопис. Най-ранният документ, удостоверяващ съществуването му е
ръкопис от библиотеката на Великата Лавра в Атон. Знае се, че през
16 в. манастирът е бил в своя разцвет – тогава са построени южното
манастирско крило и главната църква, украсена със стенописи. След
пожар през 17 в. обаче манастирът е почти унищожен. Отново е
възстановен през 18 в. с финансовата помощ на богати българи и е
изцяло завършен през 1732 г. Манастирът е с форма на неправилен
шестоъгълник, а във вътрешния му двор се намира манастирската
църква

„Рождество

Богородично”,

украсена

със

стенописи

и

стъклописи. Икзлючително ценно произведение, намиращо се в храма
е Голямата Богородична икона - точно копие на чудотворната икона
„Богородица-Портарница”.

В

църквата

„Рождество

Богородично”

интерес будят иконите „Богородица Умиление”, „Св.Св.Петър и Павел”,
„Христос Пантократор” и др. Храмов празник е Кръстовден – 14
септември, когато стотици поклонници се стичат, за да присъстват на
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Роженския

събор.

Манастирът

е

включен

в

Стоте

национални

туристически обекта.
4.2 Манастир „Св.св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян” Сандански
Манастирът се намира на 2 км от центъра на град Сандански, в
близост до десния бряг на река Санданска Бистрица. Местността, в
която е изграден се нарича Смилово, намираща се в курортната зона
на града. Няма точни сведения кога е построен манастира. Смята се,
че е построен през IV-Vв., но това са само догадки. Предание
разказва, че в него са живели братята Козма и Дамян, които лекували
болните

с

водите

водопроводни

тръби

от

минералните

свидетелстват

за

извори
ранното

на

града.

Стари

съществуване

на

манастир тук. Сегашният манастир е издигнат върху основите на
стария през 1928 г. от местните граждани на Свети Врач (дн.
Сандански). През 1998 г. манастира е достроен, като е издигната
ограда около него, поставени са манастирските порти и са построени
два параклиса, посветени на Св. Димитър и Св. Петка.
4.3 Манастирска църква „Св.св. Безсребреници и Чудотворци Козма и
Дамян” - Сандански
Църквата е построена през 1861 г. и за това свидетелства надписа над
входната й врата. Намира се в местността Смилово, до едноименния
манастир. Представлява трикорабна базилика с абсида. Църквата
впечатлява с красиво изработения иконостас и стенописи, направени
от зограф Андон от Мелнишката школа през 1900 г. По иконостаса са
резбовани релефно форми на птици, гроздове, листа. Таваните са
касетъчни и плоски с апликации над централния кораб. Църквата е
обявена за паметник на културата.
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4.4 Параклис „Света Петка” – Сандански
Параклисът се намира до манастира „Св. св. Безсребреници и
Чудотворци Козма и Дамян” в местността Смилово. Датира още от IVVв. и свидетелство за това са намерените останки на стара гробница и
водопровод. Местните хора казват, че параклисът има чудотворна
сила и лекува безплодие.
4.5 Църква „Свети Георги” – Сандански
Църквата „Свети Георги” се намира
в близост до центъра на града.
Историята

й

започва

от

неврокопския митрополит Борис.
Митрополитът

имал

право

да

избере земя, на която да построи
църква и той избрал най-хубавия
парцел в центъра на Сандански с
площ 8 дка. Там била построена голяма двуетажна сграда, която
служела за архиерейско наместничество. Първият камък на новата
църква е положен през 1938 г. с намерение да е умалено копие на
софийския храм-паметник „Александър Невски”, но поради военните
години и високите цени на материалите, парите не достигнали за
напълното построяване. Цялостното й завършване се осъществява
през 1952 г. с помощта на ловчанския митрополит Филарет. Църквата
е изографисана от художника Николай Шелехов и е единствената
сграда в града, останала от периода на българското Възраждане.
Празникът на храма е 6 май, когато се отслужва литургия и се прави
курбан на открито.
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4.6 Църква „Свети Николай” - Мелник
Митрополитска

църква,

строена

през

XIII

в.

и

се

намира

в

югоизточната част на Мелник. Първоначалният й вид няма нищо общо
с това, което е сега. През Средновековието тя е била еднокорабна
малка сграда, но през годините църквата е била преустроявана и
разширявана няколко пъти. През 1756 година придобива днешния си
вид -

доказателство за това е надпис върху олтарната стена в

източната част на църквата. През 1895 г. е опожарена, но в началото
на ХХ в. е възстановена от Националния институт по паметниците на
културата. Църквата е построена от камъни и тънки тухли. Била е
изписана от майстора Лазар Зограф - мелничанин, чието изображение
е все още запазено по стария иконостас. Храмът съхранява ценни
икони като „Богородица Одигитрия”, „Свети Антоний Великий с
жития”,

„Влизане

в

Йерусалим”

и

други

уникални

образи

на

мелнишката зографска школа.
4.7 Църква „Св. св. Петър и Павел” - Мелник
Църквата се намира югозападно от центъра на града. Построена е през
1840 г. и притежава изключително красиви и исторически ценни
предмети като изографисани иконостас, амвон, епископски трон,
декоративен стенопис, икони и др. Впечатление правят иконите
„Въведение в храма” от втората половина на XV в. и „Рождество
Богородично” от XVII в. В храма се намира мраморна плоча, на която
са изобразени апостолите Петър и Павел. Намиращият се в църквата
епископски трон е единствения в България митрополитски трон от XIX
век. Църквата е обявена за паметник на културата от национално
значение.
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4.8 Църква „Свети Йоан Предтеча” - Мелник
Църквата се намира в северозападната част на град Мелник и лежи на
десния бряг на Мелнишка река. Построена е през XVIII-XIX век.
Храмът е богато украсен с цветни стенописи. Интересна гледка е
изобразения стар град Ниневия с високи дворци, изографисан от
незнаен автор. Колекцията от икони, част от които са били написани
от зографите Лазар Аргиров и Яков Николай, са с изключителна
художествена

стойност.

В

храма

се

намира

позлатена

икона,

представяща кръщението на Йоан. Храмът има два реда балкони –
един за жените и един за девойките, а мъжете и младежите са стояли
долу, което е нетипично за православните църкви. Като част от
културно-историческия резерват „Мелник” е обявена за паметник на
културата.
4.9 Църква „Свети Антоний”- Мелник
Наричана е от местните хора „Свети Андон” и е единствената с
подобно име в България. Построена е през 1765 г. и днес е паметник
на културата с национално значение. Съществува легенда, че Свети
Антоний лекувал хора с психологични проблеми. В миналото в
църквата са идвали душевно болни хора, за което свидетелстват
запазеният ствол с железни вериги, с които са връзвали буйстващите.
В средата на пода на храма има поставена плоча с двуглавия орел на
Патриаршията – такива плочи били поставяни там, където лечебните
сили са особено силни. Църквата е изписана с цветя, ангели,
серафими и херувими.
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4.10 Църква „Свети Георги” – село Златолист
Село

Златолист

е

малко

селце,

скътано между Сандански и Мелник.
Жителите му се броят на пръсти и
повечето са възрастни хора. Всеки
един от тях обаче може да те упъти и
да ти разкаже история за църквата в
селото.

Църквата

се

казва

„Свети

Георги” и в нея е живяла Преподобна
Стойна. Когато била на седем години Преподобна Стойна се разболява
от едра шарка и вследствие на това ослепява. Години по-късно насън
й се явява Свети Георги и й заръчва да копае в двора на къщата,
където живее и там ще намери негова икона и кандило. На посоченото
място била построена църква. По време на Междусъюзническата война
цялото семейство на пророчицата се премества от родния й град
Хазнатар (Серско) в България. На път за Петрич, Преподобна Стойна
решава, че трябва да остане в храма „Свети Георги” в село Златолист
и там прекарва остатъка от живота си.
4.11 Храм-паметник „Свети великомъченик Георги Победоносец” –
село Левуново
Църквата е построена още преди Първата световна война – през 1874
г., но по време на войната е опожарена до основи. През 1916 година е
реставрирана от Втора българска армия в памет на загиналите в
Първата световна война. За разлика от другите църкви, които са
изографисани с библейски сцени, две от стените в тази църква са
надписани с имената и родните места на загиналите в района войници.
Църквата е включена във „Военните паметници на културата“.
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4.12 Параклис „Света Троица” – село Левуново
Параклисът съществува
Самото

име

на

на това място още от Средновековието.

местността

„Камбаните”,

където

се

намира,

потвърждава твърдението, че тук е имало свято място. През 2004 г. с
даренията на жителите на село Левуново параклисът е обновен.
Иконите, които се намират в него също са дарение от местните
жители.

Според

една

легенда,

мястото,

на

което

е

построен

параклисът, е чудотворно и лекува. Тук всяка година на празника на
Света Троица се прави курбан за здраве и се провеждат традиционни
борби.
4.13 Параклис „Свети Иван Рилски” („Свети Отец”) – Тремошница
Наименованието на параклиса „Свети Отец”

идва от скалистата

седловина, надвиснала над река Санданска Бистрица, където е
построен. Има предание, свързано с мястото, което разказва, че преди
да се усамоти в Рилския манастир, Свети Иван Рилски е живял тук.
Параклисът е с дължина 8 м и ширина 6 м. Празникът на параклиса е
на 19 октомври и всяка година на тази дата тук се събират жители от
близките села Лиляново, Голям Цалим, Вихрен, както и от град
Сандански, за да почетат светеца.

5. Паметници
5.1 Комплекс – паметник на Спартак
В началото на град Сандански се намира паметникът
на Спартак, който е един от символите на града.
Спартак е живял по тези земи, но е бил продаден
като роб в гладиаторско училище в Капуа, а в
последствие избягва и става водач на най-голямото
въстание

в

Римската
79

империя,

с

което

става
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известен.

Армията, която предвождал наброявала 7 000 души. Те

успели да разбият римската армия и си проправяли път към Галия,
откъдето смятали да се върнат по родните си домове. Успехите на
въстаническата армия плашат Римския сенат и той изпраща осем
легиона,

които

потушават

въстанието.

Съдбата

на

Спартак

е

неизвестна, защото тялото му не е намерено, но се смята, че е загинал
заедно с другите въстаници.
5.2 Гроб на Яне Сандански при църквата „Св. Св. Кирил и Методий”
Гробът на Яне Сандански се намира на 200 м от Роженския манастир в
църквата „Свети свети Кирил и Методий”. Там стои и надпис с думите
му: “Да живееш, значи да се бориш. Робът – за свобода, а свободният
– за съвършенство” Яне Сандански е роден през 1872 г. в село Влахи,
намиращо се днес в община Кресна. През 1901 г. сформира чета, с
което слага начало на своята революционерска дейност. Известен е й
като един от водачите на ВМРО. Яне Сандански е една от найпротиворечивите личности по онова време. От едни е обичан и
възхваляван като велик революционер, а от други е сочен като
престъпник. Убит през 1915 г. при засада на път за град Неврокоп.
5.3 Чешма-паметник на ІІ-а българска армия – с. Левуново
Чешмата е построена през 1916 година
от Втора българска армия в памет на
загиналите

войници

през

Първата

световна война. Намира се на площада
на село Левуново в близост до хрампаметника

„Свети

великомъченик

Георги Победоносец”. Чешмата, както и църквата са вписани в
регистрите на „Военни паметници на културата”. През 2011 г. е
обновена и възвръща предишния си блясък.
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6. Културни прояви
Община Сандански предлага както на местните хора, така и на
туристите редица забавни и оригинални събития. В

културния й

календар присъстват ежегодно събития като:
Пирин фолк” /гр. Сандански/ - Фестивалът се провежда

•

ежегодно през първата седмица на месец септември. Фестивалът
„Пирин фолк” е основан през 1993 г. от Община Сандански, Радио
Благоевград и Телевизионен център Благоевград и вече има зад гърба
си 20 издания. След 2000 г., с вписването му в Културния календар на
Министерството на културата на Република България, форумът все
повече се развива и утвърждава като международен, където се
срещат, състезават и общуват творци от България, Гърция, Македония,
Сърбия

и

Румъния.

С

включването

на

Българската

национална

телевизия и на други национални телевизии от съседни държави, по
линия на международното сътрудничество, фестивалът действително
се превръща в сцена за изява и сътрудничество между културите на
Балканските страни – три от които са членки на Европейския съюз.
•

Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите”

/гр. Сандански/ - Провежда се ежегодно през втората седмица на
месец

септември.

Балкански

младежки

фестивал

„Младостта

на

Балканите” (БМФ) е най-голямото международно младежко събитие в
Югоизточна Европа. Основната цел на БМФ е да подпомага стремежите
на младите хора от България, Балканите и Европа да се опознаят, да
обменят

информация,

да

разширят

контактите

си

в

цялото

разнообразие от интереси и проблеми, умения и възможности за изяви
и сътрудничество. Балканският младежки фестивал включва следните
фестивални прояви: Дефиле; Концерти; Конкурси: Конкурс за найдобър

млад

поп-рок

изпълнител,

Конкурс

за

най-атрактивна

фестивална двойка „Младостта на Балканите”, Конкурс за фотография
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„Всички различни, но не безразлични”; Балканско младежко парти;
Сцена за съвременни улични изкуства; Изложба “Жега, Жажда,
Живот”; Младежки еко-хепънинг; Пикник и спортен празник; Sintica:
Традиции и перспективи; Младежка кръгла маса “Партньорство сега и
за в бъдеще”; Запознаване с исторически, културни, етнографски и
туристически забележителности на Сандански и региона.
•

Мелнишки вечери на поезията /гр. Мелник/ - провеждат се

ежегодно през месец октомври. Освен поети, този празник привлича
художници, музиканти, певци от цяла България и чужбина. Броят на
участниците в поетичния фестивал се увеличава със всяка година и
през 2003 г. те вече наброяват 300 души. През 2005 г. "Мелнишките
вечери на поезията" се превръща в международен фестивал за поезия,
защото

към

българските

поети

се

присъединяват

и

поети

от

славянските страни - Р Македония, Р Сърбия, Босна и Херцеговина и Р
Хърватска и др. и по този начин Мелнишките вечери на поезията се
превръщат във общославянски фестивал на поезията.
•

Фолклорен събор "Леб и вино" в село Спатово - Провежда

се ежегодно през м. юни. Фестивалът "Леб и вино" дава възможност
за изява на автентични изпълнители на песни, музика и танци от
поречието на р. Струма: Беласица, Огражден, Малешевията, Пирин,
Осогово и Витоша. В рамките на фестивал се провеждат конкурсите за
"Селски обед", за най-вкусно ястие и "Убава мома", като същите са
гвоздеите

във

фестивалната

програма.

Целта

е

преживяване

в

атмосферата на „старовремските” събори, които са били празник на
първичното и непредубедено общуване чрез традиционни изкуства музика, песни, танци, храна. От участниците в изявите се изисква да
бъдат облечени с традиционна носия, да си носят храна за пикник на
открито (не се разрешават изкуствени храни, напитки, опаковки и
т.н.), да си носят черга за постилане - традиционна (не се разрешава
използването на одеала или съвременен текстил).
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•

Склавски панаир в с.Склаве – Провежда се около 15 юни,

свързан е с легенда за Спартак. Този панаир е бил пазар на роби,
откъдето произлиза и името на селото "склав" от латински "роб".
Според някои неофициални източници на този пазар е бил продаден
предводителят

на

най-голямото

антиримско

въстание

на

робите

Спартак. Според други неофициални източници тъкмо в това село се е
родил Спартак. В днешни дни панаирът е един от най-големите
регионални пазари за животни.
•

Празник на град Сандански /гр. Сандански/ - По традиция

всяка пролет на Светли четвъртък (първата седмица след Великден)
най-тържествено се почита Празникът на град Сандански. Много хора
се събират

на красивите поляни край манастирчето с името на

братята лечители “Козма и Дамян”. Честването започва с празнична
литургия и водосвет за здраве. След тържествената литургия и
водосвета се изнася празнична програма на поляната на култовата
местност „МАНАСТИРЧЕТО”. В програмата на празника са включени
народни борби, дефиле с духов оркестър и мажоретки и антично
театрализирано шествие. Празникът завършва с концерт на пл.
“България”, последван от тържествена заря.
•

се

Фестивал „Гроздобер в Мелник” /гр. Мелник/ - Изпълняват

автентични

македонски

песни

и

танци

за

гроздобер

и

вино. Пресъздава се ритуала по мачкане на грозде.
•

Международен фестивал „С песните на сестри Бисерови” -

Провежда се всяка година по традиция през месец юни за три дни в
селата Пирин и Левуново, както и в град Сандански, на площад
"България". Прочутите в цял свят сестри Бисерови канят групи от
чужбина, които показват своето фолклорно изкуство. Фестивалът е и
повод да се съберат музиканти и почитатели на песните на фамилия
Бисерови.

Сред

участниците

във

фолклорния

фестивал,

са

представители на Италия, Финландия, Англия, Япония, фолклорни
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състави от различни краища на страната, които представят автентични
музикални изпълнения и танци.
•

Празник на младото червено вино /гр.Сандански / -

Провежда се ежегодно в края на годината - (28-30 Декември ).
Интересна традиция имат жителите на с. Пирин, които организират
своя събор на празника Свети Дух, който се мени всяка година.
Съборът се организира в местността около параклиса „Свети Дух”. Там
всеки дъб е пазител на някоя фамилия и на празника всеки род
застава до едноименния си пазител, където нощуват за здраве. Важна
отличителна черта

на

общината е

фактът, че

нейните

селища

формират самостоятелен район в Пиринската фолклорна област.

V. Туристическа инфраструктура
1. Места за настаняване
Община Сандански има сравнително добре развита туристическа
инфраструктура и може да предложи разнообразие от бази за
настаняване.
съсредоточени

Недостатък
главно

в

може

да

се

централните

счита
части,

фактът,
а

че

те

са

потенциалът

на

периферните части не се използва пълноценно. Легловата база на
територията на общината включва 2760 легла.
Друга добра възможност за нощуване са хотелите. В общината има
41 хотела, от които 26 са семейни хотели. В Мелник и Рожен има по
три хотела. Селата Катунци и Кърланово притежават по един хотел.
Един хотел е категоризиран като петзвезден, два като четиризвездни,
20 са с 3 звезди, две звезди имат 11 хотела в общината, а

с една

звезда са категоризирани 5 хотела.
Мотелите в община Сандански наброяват 10. Седем от тях

са

разположени в Сандански, един в Рожен и два в с. Левуново. Общият
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брой на легловата база е съответно - за Сандански 132 бр., Рожен - 12
и Левуново - 45 легла. Всички са категоризирани с една звезда.
Самостоятелните стаи също са вариант, който присъства в община
Сандански.

Само

самостоятелни

в

стаи

гр.Сандански
е

73.

От

тях

цифрата
51

са

на

предлаганите

категоризирани

като

тризвездни, 14 са с две звезди и 8 стаи са получили една звезда. В
Мелник броят им е 12, а в село Рожен се отдават две стаи.

С една

звезда са категоризирани шест стаи в Мелник, с две звезди са също 6.
Цялата леглова база наброява 401 легла.
Почивните

станции,

в

които

може

да

се

отседне,

допълват

разнообразието. Сградите им са стари и не предлагат повечето
удобства,

които

хотелите

имат,

но

са

добра

възможност

за

туристически групи, тъй като са евтини. На територията на общината
се намират две почивни станции – една в град Сандански, която
притежава една звезда и една в местността Попина лъка, също с една
звезда. Подобни възможности предлагат и двата комплекса с бунгала,
единият от които е в Сандански и е категоризиран с една звезда.
Другият се намира в град Мелник и е с две звезди. Общият брой на
леглата в почивните станции и комплексите с бунгала е 256.
Хотелските къщи на територията на общината са общо 9, като три са
в гр. Сандански, три в гр. Мелник, 1 в село Рожен, 1 в село Пирин и 1
в местността Попина лъка. С три звезди са категоризирани две
хотелски къщи в Сандански, една в Мелник и къщата в Рожен. С две
звезди е една хотелска къща в Сандански, две в Мелник, както и
къщите в с. Пирин и в местността Попина лъка. Общият брой на
легловата база е 125 легла.
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Важно

значение за развитието

заслоните в планините

на екотуризма имат

хижите и

и поради тази причина те са описани по-

подробно спрямо другите настанителни бази.
Хижа Пирин
Хижата се намира в местността „Трите реки” на надморска височина
от 1640 м. Сградата е масивна, триетажна с капацитет от 80 места,
разпределени в стаи по четири и шест легла. Санитарните възли и
банята са външни. Хижата се отоплява с печки на твърдо гориво,
водоснабдена е и електрифицирана от агрегат и ВЕЦ. В близост до
хижата има ресторант, който е сезонен. Изходна точка за хижата е гр.
Мелник.
Други туристически обекти, в близост до хижата са:
− х.Малина - 2.00ч.
− х.Попови ливади - 7.00ч.
− х.Безбог - 6.00ч.
− заслон Тевно езеро - 4.00ч.
− х.Демяница - 6.30ч.
− х.Каменица - 5.30ч.
− Роженски манастир - 4.30ч.
Хижа Яне Сандански
Хижа „Яне Сандански” се намирана 18 км от
град Сандански, в местността Попина лъка.
Разположена е на 1230 м надморска височина
и е най-ниско разположената хижа в Пирин
планина. До хижата се намира старата сграда,
построена през 1931 г. от туристическо дружество „Елин Пелин”. През
1977 г. е построена новата, триетажна сграда, която се ползва и до
днес. Хижата разполага със 70 места, баня и тоалетна на всеки етаж,
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туристическа кухня и столова. Електрифицирана и водоснабдена. В
близост до хижата се намират следните туристически обекти:
− Попинолъшкият водопад/15м./ - 0.10ч.
− х.Каменица - 2.00ч. по маркирана пътека.
− х.Синаница - 5.00ч.
− х.Вихрен - 7.00ч.
− х.Пирин - 7.00ч.
− заслон Тевното езеро - 5.00ч.
Хижа Каменица (Беговица)
Хижата е разположена на левия бряг на
Козя

(Беговишка)

река,

на

1750

м

надморска височина. Сградата е на три
етажа

и

е

с

капацитет

90

места,

разпределени в стаи по 2, 4, 7 и 8 легла.
На всеки етаж има санитарен възел и
баня. Хижата разполага с паркинг, а
лятото се откриват и къмпингови места. В приземния етаж на хижата
има туристическа кухня и столова, а на първия етаж има ресторант,
който работи целогодишно. Близо до хижата има три ски влека.
Изходен пункт за хижата е гр. Сандански. Лятото има организиран
транспорт до Попина лъка, а до хижата се стига

за два часа по

маркирана пътека. Съседни туристически обекти:
−
−
−
−
−
−
−
−

вр.Каменица/2822м./ - 2.30ч.
х.Пирин - 5.00ч.
засл.Тевно езеро - 3.30ч.
х.Вихрен - 7.00ч.
х.Демяница - 5.30ч.
х.Синаница - 6.30ч.
х.Яне Сандански - 1.30ч.
х.Безбог - 7.30ч.
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Хижа Малина
Хижа

„Малина”

е

разположена

в

местността”Калугера”, в подножието на вр.
„Бойков връх”. Разполага с 40 места в стаи
по

2

и

3

легла.

Електрифицирана

и

водоснабдена. Има изградена туристическа
кухня и столова. В близост до хижата се
намират следните туристически обекти:
- х.Попови ливади - 5.30ч.
- х.Пирин - 2.00ч.
Хижа Извора
Хижата се намира в местността „Извора”, на 6 км от село Петрово.
Сградата е двуетажна с капацитет 40 места, разпределени в стаи по 2,
3 и повече легла със собствена баня и тоалетна. Отоплява се с печки
на твърдо гориво. Хижата е електрифицирана и водоснабдена. В
миналото е била гранична застава и районът е бил недостъпен за
туристи. Изходна точка е село Пирин. В близост до хижата се намират
следните туристически обекти:
− с.Петрово - 4км.
− Карстов извор „Бистрец”-0.15ч.
− село Голешово-0.30 ч.
− х.Славянка
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Заслон Спано поле
Разположен е в циркуса Малко Спано поле. Заслонът разполага с 10
дървени бунгала с по две легла. Санитарните възли са външни, бани
няма. Бунгалата са електрифицирани от агрегат. Къмпиране не е
разрешено. Заслонът е разположен в южните части на циркуса Спано
поле, под връх Башлийски чукар. Заслонът е наричан още „Гъбката”
заради покривите, които са червени на бели точки.
Съседни туристически обекти:
− х.Вихрен – 3.00ч..
− х.Каменица - 4.00ч.
− х.Яне Сандански - 3.30ч.
− х.Синаница - 3.30ч.
− заслон „Тевното езеро”-4.00ч.
Заслон Тевното езеро
Заслонът се намира на източния бряг на Тевното езеро. Построено е
през 1972 г. На първия етаж има изградена столова, а на втория етаж
е изградено общо спално помещение с капацитет 30 места. В задната
му част има допълнителни помещения с капацитет от около 25 места.
Заслонът е електрифициран с агрегат, тоалетните са външни. Част е от
европейския туристически маршрут Е-4. Изходна точка – град Банско.
В близост до заслона са обектите:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Митрово езеро - 1.30ч.
Превалски езера - 1.30ч.
х.Демяница - 3.00ч.
х.Вихрен - 7.00ч.
х.Каменица - 3.00ч.
х.Яне Сандански - 4.00ч.
х.Пирин - 2.30ч.
х.Безбог - 4.00ч.
заслон „Спано поле”- 4.00ч.
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2. Заведения за хранене и развлечение
Община Сандански може да предложи на своите гости разнообразие от
механи, ресторантчета, пицарии и кафе-аперитиви със специалитети
за всеки вкус. Поради близката граница с Гърция има изградени и
заведения

с

типично

гръцка

кухня.

В

град

Сандански,

кафе-

аперитивите и заведенията за бързо хранене са разположени основно
по централната улица и в по-малка степен в останалите части на
града.

Добра възможност за развлечения са нощните клубове

(гр.Сандански), пиано баровете (гр. Сандански), множеството механи
и

заведения

с

жива

музика.

Любителите

на

автентичната

възрожденска обстановка могат да посетят ханчетата и механите в
Рожен и Мелник, предлагащи българска национална кухня.
Общият брой на заведенията за хранене и развлечения в общината е
около 280 с капацитет от 14 997 места и със следната категоризация:
1 звезда – 128 бр., 2 звезди – 123 бр., 3 звезди – 21 бр., 4 звезди – 11
бр.

3. Туристически агенции и туроператори
В границите на общината, единствено в град Сандански има фирми,
които развиват туроператорска дейност. Това са фирмите:
•
•
•
•
•
•

Джи ДжиХолидейз
Кунчев турист сървиз
Мариана –С - Анастасия Джинджиева
Гео Холидейз
Сан Турс
ГабиТурс
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4. Туристически бюра и центрове
В общината има два туристически центъра, които могат да помогнат на
туристите, да им дадат нужната информация или да ги насочат.
Единият

туристически

Сандански,

а

информационен

другият

обслужването

на

в

гр.

туристи,

център

Мелник.

са

се

Други

рекламиране

намира

в

дейности,
и

гр.

освен

маркетинг

на

туристическите обекти и услуги в общината, както и разработване на
собствени продукти.

5. Туристопоток
По данни от 2011 на НСИ, община Сандански е била посетена от
88 351 туристи. Естествено това не е точна цифра, тъй като това е
броят на хората, които са останали да пренощуват тук. Общият брой
на

леглоденонощията

е

885 872,

което

означава,

че

тяхната

използваемост е 21,9 % за 2011 г., което е най-висока стойност за
област Благоевград.
ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
Реализирани нощувки

Използ

Пренощували лица

Приходи от нощувки

ваемос
Области / Общини

Общо

т на

от

от

българи

чужденци

Общо

българи

чужденци

леглод

Общо

енонощ

от

от

чужденци

българи

ията
ОБЩОБЪЛГАРИЯ

18855331

6394056

12461275

5045332

2622808

2422524

32.0

733053423

521526830

211526593

752002

408578

343424

320428

193438

126990

17.9

32770497

17771757

14998740

374138

133927

240211

140250

61272

78978

17.6

16082948

11190538

4892410

Благоевград

41920

31592

10328

30448

23465

6983

12.8

1238192

340728

897464

Гоце Делчев

12610

9755

2855

9245

7777

1468

11.5

293017

75443

217574

Гърмен

19434

18736

698

9341

8991

350

21.7

656768

22046

634722

Кресна

3135

3132

3

843

840

3

14.8

42572

60

42512

Петрич

13789

9398

4391

7878

5128

2750

13.7

562728

223086

339642

Разлог

79125

58433

20692

29397

22675

6722

20.1

3445693

1187887

2257806

193692

129601

64091

88351

58750

29601

21.9

10117255

4723346

5393909

БЛАГОЕВГРАД
Банско

Сандански
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Общият брой на реализираните нощувки е 193 692, от които 64 091 са
направени от чуждестранни туристи, а 129 601 от българи. Тези данни
показват, че 1/3 от пренощувалите туристи в община Сандански са
чужденци. Относителният дял на чужденците от общия брой на
туристите, които посещават Сандански е добър. В същото време
трябва да се има предвид, че голяма част от чуждестранните туристи
преминават през общината и не остават да нощуват тук.

Р еал изирани нощув ки в
с редс тв ата за подс л он
през 2011 г.
300000
200000
100000
0
Б ългари

Ч ужденци

О бщо

Като се има предвид, че реализирането на екотуристически посещения
в голямата си част е свързано с престояване на повече от един ден,
което налага пренощуване, може да се каже, че посещенията,
свързани с екотуристически цели са малко. Показателно за това е, че
от общият обем на пренощувалите туристи в община Сандански, който
е 88351, 86515 са пренощували в хотели, т.е. само 1836 са туристите,
които са пренощували в други средства за подслон, а тези места се
използват основно от хората, практикуващи екотуризъм.
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ДЕЙНОСТ НА ХОТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
Реализирани нощувки

Изпол

Пренощували лица

Приходи от нощувки

зваемо
Области / Общини

Общо

ст на

от

от

българи

чужденци

Общо

българи

чужденци

леглод

Общо

еноно

от
чужденци

от българи

щията
ОБЩОБЪЛГАРИЯ

17453606

БЛАГОЕВГРАД

5166787

12286819

4629386

2241959

2387427

34.6

708279365

515600865

192678500

722122

381381

340741

303846

178276

125570

18.6

32287288

17717246

14570042

364027

124741

239286

136438

57646

78792

18.0

15894222

11169197

4725025

Благоевград

34374

24651

9723

25432

18834

6598

14.7

1127095

329898

797197

Гоце Делчев

9971

7116

2855

7698

6230

1468

10.2

270180

75443

194737

Гърмен

15954

15364

590

6890

6592

298

23.6

575125

19366

555759

Петрич

12806

8820

3986

7153

4699

2454

13.3

533538

210716

322822

Разлог

77164

56890

20274

28218

21775

6443

22.5

3430429

1183707

2246722

190548

126679

63869

86515

57136

29379

22.3

10082998

4720236

5362762

Банско

Сандански

VI. Силни и слаби страни, възможности и заплахи за
развитието на екотуризма – SWOT анализ
Силни страни
• Благоприятно географско разположение и климат на общината
• Близост до две гранични зони
• Уникална и съхранена природа с разнообразна флора и фауна
• Наличие на защитени територии
• Богато

културно-историческо

наследство:

археология,

архитектура, занаяти, фолклор, кухня, духовно богатство
• Дългогодишни

традиции

в

развитието

на

туризма

и

балнеолечението
• Наличие на местни училища, с преориентирана насоченост за
подготовка на кадри за работа в туристическия сектор;
• Добре развити бази за настаняване и наличие на места за
развлечение
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• Популярен местен бит
• Туристически

обекти,

включени

в

Стоте

национални

туристически обекта
• Наличие на минерални извори
• Наличие на атрактивни села в общината, които имат с какво да
привлекат туристите: с. Пирин, с. Петрово, с. Голешово, с.
Кашина, с.Рожен и др.
• Ежегодни фестивали и конкурси, събиращи туристи от цял свят
• Конкурентни

цени

на

туристическите

и

обслужващитете

екотуризма услуги
• Гостоприемно население
Слаби страни
• Недостатъчно

разработени

екотуристически

продукти

(неразработени пазарни ниши, недостатъчно заимстване на
чужд опит и идеи);
• Липса на опит в развитието на екотуризма на общинско ниво;
• Липса

на

законодателство

относно

туризма,

планинските

водачи и екскурзоводи в общината.;
• Слабо

и

недостатъчно

оползотворяване

на

природните

и

антропогенните ресурси;
• Недостатъчен

маркетинг

и

реклама

на

региона

като

екотуристическа дестинация;
• Сравнително малък брой туристически агенции и туроператори;
• Лошо състояние на пътната инфраструктура и труден достъп до
някои села в общината;
• Ниска

квалификация

на

обслужващия

персонал

–

голям

процент от персонала е без основни познания за бранша и с
недостатъчна квалификация;
• Голямо текучество на персонала;
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• Малкия семеен бизнес трудно може да си позволи да инвестира
в повишаване на квалификацията;
• Недостатъчен брой лицензирани планински водачи;
• Прекалено застрояване в центъра на административния град –
Сандански, както и наличието на голямо количество места за
подслон

в

град

Мелник

и

почти

никаква

туристическа

инфраструктура в малките, но с потенциал за развитие на
екотуризъм села;
• Липса на средства за реконструкция и поддържане на някои
културно-исторически

паметници

(Турският

конак,

Старата

баня и църквите в Мелник са само някои от примерите)
• Липса на достъп до услуги в селата - здравни, информационни
и комуникационни;
• Остаряла маркировка на екопътеките, а на места дори липсва;
• Липса на къмпинги;
• Задълбочаващи се тенденции на обезлюдяване на селата и
застаряване на населението;
•

Липса на систематизирана информация за ресурсите

Възможности
• Оптимално използване на природните ресурси и опазване на
околната среда с цел устойчиво развитие на туризма
• Утвърждаване на община Сандански като екодестинация на
национално ниво и повишаване на конкурентоспособността на
екотуризма
• Използване на Европейските структурни фондове и други
източници на финансиране за развитие на екотуризма
• Повишаване

ефективността

на

маркетинговите

и

промоционните програми и дейности
• Подобряване на квалификацията и уменията на персонала в
туризма
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• Възможности

за

разнообразяване

на

предлаганите

екотуристически продукти, както и разработването на нови
• Промени

в

националната

политика

за

поощряване

на

екотуризма
• Привличане на инвеститори в екотуризма
• Възможност за увеличаване на работни места
• Възможност посредством екотуризма да се създаде цялостна
идентичност на района.
Заплахи
• Икономически и законови промени, които могат да доведат до
повишаване на цената на предлагания туристическия продукт и
загуба на конкурентни позиции и туристи
• Масирани кампании на конкурентни дестинации, предлагащи
същите

туристически

пакети

и

условия

с

много

големи

намаления.
• Поради ограничените средства за реклама, има вероятност
общината да не успее да създаде ефективна кампания за
рекламиране на специализираните продукти
• Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни
туристически ресурси на община Сандански
• Негативно влияние от финансовата и икономическата криза
върху туризма като цяло
• Инвеститорите, включително банките, считат екотуризма за
рисков сектор
• Влошаване състоянието на историко-археологическите ресурси
поради невзети / ненавременни мерки или липса на средства
• Замърсяване на околната среда и унищожаване на ендемични
видове
• Тенденцията на застрояване на нови сгради в Мелник, като по
този начин се разрушава автентичния облик на града
96

ПРОЕКТ „ Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към
насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ”
(NATouR)

План за развитие на екотуризма в община Сандански
Изпълнител: ПИБИЕС ЕООД
Договор за услуга № 04 – NATOUR /B1.11.13/ GR-BG 2007 - 2013

• Неочаквано високи очаквания от печалбите от екотуризма и
рязък спад в предлагането му
• Колебания в интензитета на туристическото търсене

VII. План за развитие на екотуризма в община Сандански
Обща цел
При планиране на развитието на екотуризма трябва да се отчита
общата стратегическа цел, която си поставя определена община. Като
се отчитат даденостите на община Сандански и най-вече наличния
потенциал за развитие на екотуризма в общината може да се
предложи, като обща цел: Увеличаване на
екотуристически

продукти

в

района,

предлагането на

като

инструмент

за

опазване на околната среда и устойчиво развитие на общината.
Стратегически Цели:
1.

Подобряване

и

разнообразяване

на

екотуристическата

инфраструктура:
•

Изработване на общи устройствени планове на населените
места с потенциал за развитие на екотуризма;

•

Ремонт и реконструкция на пътната инфраструктура, свързваща
екотуристическите обекти в рамките на общината;

•

Възстановяване и обновяване на планински хижи, заслони и
съоръжения за безопасност;

•

Изграждане,

облагородяване

и

поддържане

на

адекватна

допълваща инфраструктура, необходима за екотуристическия
бизнес и за задоволяване на потребностите на екотуристите обособени

места

за

отдих,

атракционни

съоръжения,

екотуристически пътеки и алеи, места за пикник, къмпинги,
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указателни табели, посетителски информационни центрове,
малки съоръжения за събиране на отпадъци и др.;
•

Изграждане на център за екотуризъм;

•

Изграждане на екоселища.

2. Изграждане на партньорства
•

Активизиране и солидаризиране на всички местни актьори за
развитие на екотуризма в общината;

•

Насърчаване на партньорите да се присъединят към избраната
програма за развитие;

•

Изграждане на чувство за съвместна работа за изграждане на
хомогенна екотуристическа концепция;

•

Изграждане на

политика на отвореност към

проблемите на

екотуризма;
•

Повишаване на информираността на местните актьори по
проблемите

на

екотуризма

и

съвместното

управление

на

екотуристическите ресурси;
•

Създаване на консултативни съвети и сдружения в името на
успешното развитие на екотуризма с включването на общински
власти, неправителствени организации, училища, групи за
защита на природата, частни собственици на земя и гори,
бизнесмени, граждани;

•

разработване на партньорства между публичния и частния
сектор
в областта на екотуризма;

•

изграждане на капацитет на местните общности, за да се
включат активно в планирането на екотуризма и осигуряване
на ползи от екотуризма за местните общности;
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3. Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг
на екотуризма в района
•

Разработване

на

специализиран

сайт

за

екотуризма

в

общината, чрез който да се промотира природното богатство и
възможностите

за

екотуризъм,

за

да

се

мотивират

туроператорите и туристите;
•

Участие в панаири и търговски изложения за да се постигне подобра познаваемост; да се развият връзките с туроператори,
доставчици на услуги, медии; да се привлекат потенциални
клиенти;

•

Създаване на средства за директен маркетинг на екотуризма –
киоскове, пътеводители, карти, брошури и др.;

•

Привличане

вниманието

на

преса,

радио,

телевизии,

телевизионни и радио оператори, за да се провокират да
създадат предавания за региона; да се публикуват статии; да
се разработят филми и информационни материали;
•

Организиране на публични дейности – фестивали, семинари,
конференции;

•

Мрежи и виртуални общности в интернет;

•

Пътни знаци по пътищата;

•

Анализ на туристическото търсене

4. Насърчаване на екологичното образование
•

Провеждане на практически обучения по основни знания и
умения, необходими за започване на екотуристически бизнес и
предоставяне на допълнителни туристически услуги;

•

Информационни кaмпании за запознаване с ценността на
съхранената природа; богатството и проблемите на флората и
фауната в района; природни забележителности и защитени
99

ПРОЕКТ „ Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към
насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ”
(NATouR)

План за развитие на екотуризма в община Сандански
Изпълнител: ПИБИЕС ЕООД
Договор за услуга № 04 – NATOUR /B1.11.13/ GR-BG 2007 - 2013

зони; културно-историческото наследство; законодателство в
сферата на разнообразието и т.н.;
•

Обучение на местните предприемачи, курсове и консултации по
опазване на околната среда, интерпретация, идентифициране,
подготовка и осъществяване на проекти; грижа за клиента и
други свързани с устойчиво развитие на екотуризма;

•

Демонстрационни инициативи – организиране на събития;
учебни пътувания; изработка на съвместни материали и др.;

•

Провеждане на специализирани обучения за планински водачи
и туристически гидове;

5. Развитие на екотуристически бизнес
•

Създаване на екотуристически туроператори;

•

Консултиране

и

подпомагане

на

предприемачите

от

екотуристическия бизнес в областта на европейските програми,
финансовите инструменти и ресурсите за финансиране;
•

Разработване

на

съвместни

пакети

от

екотуристически

културно-исторически продукти;
•

Развитие на малки и микро-предприятия в съпътстващите
туризма услуги и производства – храни, напитки, сувенири;

•

Развитие на резервационна дейност;

•

Развитие на екстремни спортове, като скално катерене и
парапланеризъм;

•

Създаване на фототуризъм и фотопленери;

•

Развитие на планински и конен туризъм
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ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
СДРУЖЕНИЕ „ЕКОТУРИЗЪМ“
Концепция: Сдружението е организация с неправителствена цел за
осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна цел е да
насърчава и подпомага комплексното развитие на екотуризма в даден
регион, посредством обединяването на всички заинтересовани страни
и местни актьори. Организацията координира интересите и действията
на местната власт, частни и неправителствени организации и фирми,
свързани с развитието или предлагащи продукти в сферата на
екотуризма

в

даден

регион.

Сдружението

регулира

взаимоотношенията между различните заинтересовани страни при
формирането и реализацията на екотуристически продукт, като в тази
насока съдейства и участва в разработването и провеждането на
местната туристическа политика. Организацията съгласува действията
на туристическите субекти в туризма при формирането и реализация
на

маркетинговата

стратегия

за

развитие

на

екотуризма.

Организацията работи в партньорство с подобни организации в
национален и международен мащаб.
Правна форма: Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност
Участници:

Местни

сдружения

и

браншови

организации;

туристически бизнеси; местни власти; администрации на природни
паркове; туристически центрове; местни и регионални туроператори;
държавни структури и органи на държавната власт;
Финансиране:
финансиране

от

частно

финансиране

програмите

на

ЕС

(членски
и

други

внос

и

външни

дарения);
донори;

финансиране от местните бюджети;
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СДРУЖЕНИЕ НА ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ
Концепция: Сдружението се създава, като браншова организация в
общественополезна или най-често частна полза, като основната цел е
да обедини и координира дейностите на частните субекти работещи в
сферата на туризма от даден регион за предлагането на комплексна
екотуристическа

услуга,

включваща

основните

минимум

отрицателните

екотуризма - намалява до

елементи

на

въздействия;

изгражда екологично и културно съзнание и възпитава уважение към
околната среда; предлага позитивно и уникално преживяване и
представя

добри

практики

както

за

посетителите,

така

и

за

домакините; популяризира местния бит, обичай, традиции, природа и
култура. Целта на организацията е да насърчи и обедини своите
членове в предлагането на комплексен продукт обединяващ туризма и
съхранението (вкл. запазване и опазване на средата) и по този начин,
осигурява икономически стимул за защита на околната среда. В
същността си организацията работи за привличането на местни и
чуждестранни

туристи,

като

им

предлага

не

просто

престой

и

консумация, а преживяване. Основните дейности на организацията
включват: съвместен маркетинг и промоционални дейности; участие
на национални и международни изложения, панаири и туристически
борси; партниране със сходни организации на местно, национално и
международно

ниво;

предлагане

на

общи

туристически

пакети,

включващи всички участници в сдружението;
Правна форма: Сдружение с нестопанска цел в частна полза;
клъстер; търговско обединение;
Участници:

частни

фирми

работещи

в

сферата

на

туризма;

туроператорски агенции; други фирми имащи отношение към туризма;
Финансиране:

частно

финансиране

(членски

внос

и

дарения);

финансиране от програмите на ЕС и други външни донори;
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ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ
Концепция: Информационен и развлекателен център изграден с
общите усилия на туристическия бизнес и местната власт или от
частни инвеститори в даден район. Основната цел и дейност на
центъра е да предлага дейности и туристически пакети в сферата на
екотуризма в дадена общност или район. Разнообразните дейности
могат

да включват

приключенски

екологични

туризъм;

турове

еднодневни

и
и

обучения на туристи;
двудневни

пешеходни

екскурзии в планината с лагеруване; рафтинг и кану; посещения на
пещери и организиране на катерене; интегриране на местни легенди в
туровете; традиционна храна и алтернативни енергийни източници;
запомнящо

се

изживяване;

повишаване

на

информираността

и

съпричастността на туристите към местните традиции и обичаи;
насърчаване на общуването между участниците в групите; подобрени
междуличностни

отношения

между

отделните

туристи;

Всички

предлагани дейности и преживявания са съобразени с основните
концепции за развитието на екотуризма.
Правна форма: НПО; частна фирма; публично-частно партньорство;
Участници:

частни

фирми

работещи

в

сферата

на

туризма;

туроператорски агенции; други фирми имащи отношение към туризма;
местна власт; природни паркове;
Финансиране:

частно

финансиране

(членски

внос

и

дарения);

обществено финансиране (от местните бюджети); финансиране от
програмите на ЕС и други външни донори;

СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНИ ХОТЕЛИ“
Концепция:

Търговско сдружение, в рамките на което екологично

съобразни хотели и места за настаняване от даден район или държава
се обединяват с цел въвеждането и спазването на единни политики
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свързани със спестяването на вода, енергия и отпадъци. Основната
цел на сдружението е да обедини хотели, имащи интерес да развиват
политики свързани с опазване на околната среда. В рамките на своята
дейност организацията изготвя специализирани насоки и сборници с
добри практики от дейността на своите членове, които са свързани с
използването

на

екологично

чисти

материали

и

практики

за

строителство и ремонт на хотели и места за настаняване, пестене на
вода, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ,
управление на отпадъците и т.н. Организацията разработва и общи
маркетингови и промоционални материали за своите членове и
подържа единна търговска марка „Зелен“ хотел, както и организира
формална сертификация.
Правна форма: НПО; търговско обединение;
Участници: частни фирми работещи в сферата на туризма;
Финансиране: частно финансиране (членски внос); банково
финансиране;

ЕКО СЕЛИЩЕ
Концепция: Екологично съобразно селище, изградено по начин
съобразен с околната среда и имащ минимално въздействие върху
заобикалящата природа и разположена в живописна местност или в
близост до екотуристическа дестинация. Селището може да бъде
изградено с частни инвестиции или в съдружие с местни туристически
дружества, неправителствени организации и местни власти. Целта е на
посетителите да бъде предложено едно различно преживяване в
унисон със заобикалящата природа. В рамките на селището биха
могли да бъдат обособени места за къмпинг и бивакуване (палаткови
лагери и къмпинг инфраструктура), както и приключенски центрове,
атракции, зелени училища (стени за катерене, спортни площадки,

104

ПРОЕКТ „ Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към
насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ”
(NATouR)

План за развитие на екотуризма в община Сандански
Изпълнител: ПИБИЕС ЕООД
Договор за услуга № 04 – NATOUR /B1.11.13/ GR-BG 2007 - 2013

приключенски трасета, учебни центрове), възможности и пешеходен
туризъм (пътеки и маршрути) и т.н.
Правна форма: частна фирма; НПО; търговско обединение;
Участници: частни фирми работещи в сферата на туризма;
Финансиране:
финансиране;

частно

финансиране

публично-частно

(членски

партньорство;

внос);

банково

финансиране

от

програмите на ЕС и други външни донори;

ВЕЛОТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ
Концепция: Създаден като малък бизнес в даден район или местна
общност. Основната идея на подобен вид бизнес е да предложи на
туристите в даден район допълнителни преживявания свързани с
опазването и опознаването на природата, чрез организирането на
велосипедни турове и преходи за туристи отседнали в хотели и места
за настаняване в даден район. При създаването и ръководенето на
подобен вид малък бизнес е добре да вземете предвид следните
съвети:

проучете

международно ниво;

подобни

услуги

на

местно,

национално

и

популяризирайте вашите услуги сред фирми

предлагащи подобни екотуристически продукти и услуги; използвайте
превозни средства и избирайте маршрути, които имат най-малко
въздействие върху околната среда; използвайте услугите на местната
общност; популяризирайте вашите услуги (чрез брошури; банери;
уеб-инструменти) в хотели, туристически центрове, туристически
агенции и други бизнеси, имащи отношение към туризма в дадения
район; предлагайте допълнителни атракции и забавления на своите
клиенти;
Правна форма: частна фирма;
Участници: роднини, приятели, семейство;
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Финансиране:

частно

финансиране;

банково

финансиране;

финансиране от програмите на ЕС за подпомагане на малък и среден
бизнес;

ФОТОТУРИЗЪМ И ФОТОПЛЕНЕРИ
Концепция: Основната идея на подобен вид бизнес е да предложи на
туристите в даден район допълнителни преживявания свързани с
опазването и опознаването на природата, чрез организирането на
фотопленери, фоторазходки и фототематични семинари за туристите
отседнали в даден район или дестинацията. Туристите могат да
използват, както наета така и собствена фотографска техника. При
създаването и ръководенето на подобен вид малък бизнес е добре да
вземете предвид следните съвети: популяризирайте вашите услуги
сред фирми предлагащи подобни екотуристически продукти и услуги;
използвайте превозни средства и избирайте маршрути, които имат
най-малко

въздействие

върху

околната

среда;

популяризирайте

вашите услуги (чрез брошури; банери; уеб-инструменти) в хотели,
туристически центрове, туристически агенции и други бизнеси, имащи
отношение към туризма в дадения район; предлагайте допълнителни
атракции и забавления на своите клиенти;
Правна форма: частна фирма;
Участници: роднини, приятели, семейство;
Финансиране:

частно

финансиране;

банково

финансиране;

финансиране от програмите на ЕС за подпомагане на малък и среден
бизнес;

КЛУБ ЗА ЕЗДА И ЕКОТУРИЗЪМ
Концепция:

Основната идея на подобен вид бизнес е да предложи

на туристите в даден район допълнителни преживявания свързани с
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опазването и опознаването на природата чрез организирането на
разходки с коне и магарета до дадена дестинация или район в близост
до мястото на организиране на услугата. С цел повишаването на
екологичното съзнание на туристите могат да бъдат организирани
допълнителни дейности като: уроци по езда; посещение на населени
места с автентична архитектура; пикници с екологично чисти местни
продукти; екологични семинари и други. При ръководенето на подобен
вид малък бизнес е добре да вземете предвид следните съвети:
проучете подобни услуги на местно, национално и международно
ниво;

популяризирайте

вашите

услуги

сред

фирми

предлагащи

подобни екотуристически продукти и услуги; използвайте превозни
средства и избирайте маршрути, които имат най-малко въздействие
върху околната среда; използвайте услугите на местната общност;
популяризирайте

вашите

услуги

(чрез

брошури;

банери;

уеб-

инструменти) в хотели, туристически центрове, туристически агенции
и други бизнеси, имащи отношение към туризма в дадения район;
Правна форма: частна фирма;
Участници: роднини, приятели, семейство;
Финансиране:

частно

финансиране;

банково

финансиране;

финансиране от програмите на ЕС за подпомагане на малък и среден
бизнес;

ЕКОКЪЩИ ЗА ГОСТИ
Концепция: Обикновено създадени в рамките на малък семеен бизнес
къщите за гости от подобен тип се характеризират с традиционен и
хармоничен стил, и се вписват добре в пейзажа на околностите, в
който са построени. Именно този пейзаж привлича туристите. Къщите
за гости, които са разположени сред такава природа имат конкурентно
предимство пред други туристически дестинации. Освен типичната
обикновена услуга, която предлагат подобен тип екотуристически
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бизнес може да бъде допълнен с допълнителни атракции, услуги и
преживявания. Съществуват редица идеи и примери за това как да
организирате вътрешния интериор и заобикалящата среда, по начин
предразполагащ към опазване на околната среда и възпитаване в
екологичните ценности. При ръководенето на подобен вид малък
бизнес е добре да вземете предвид следните съвети: популяризирайте
вашите услуги (чрез брошури; банери; уеб-инструменти) в хотели,
туристически центрове, туристически агенции и други бизнеси, имащи
отношение към туризма в дадения район; комбинирайте предлаганата
хотелска

услуга

с

допълнителни

услуги

имащи

отношение

към

екотуризма; използвайте екологично чисти материали за изграждането
и управлението на къщата за гости; непрекъснато насърчавайте
екологичния начин на почивка сред гостите;
Правна форма: частна фирма;
Участници: роднини, приятели, семейство;
Финансиране:

частно

финансиране;

банково

финансиране;

финансиране от програмите на ЕС за подпомагане на малък и среден
бизнес;

Едно от най-големите предизвикателства пред устойчивия туризъм е
той да отговаря на все по-голямата степен на диверсификация, която
преживява

туристическата

индустрия

като

цяло,

за

да

бъде

конкурентноспособен. В стремежа да се отговори на нарастващото
търсене

в

този

най-бързо

развиващ

се

сектор

на

световната

икономика, непрекъснато се развиват и предлагат на пазара нови и
нови туристически дейности. Положението в България не е поразлично и трябва да се прецени до каква степен този широк спектър
от туристически дейности ще може да припознае елементите на
българския устойчив туризъм.
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Така

или

иначе,

налице

е

една

значителна

пазарна

ниша

от

посетители, които желаят досег с природата, и които активно търсят
възможности да допринесат и участват в дейности, носещи полза
както на природата, така и на хората. Налице са три категории
екотуристи, които могат да бъдат подведени под общия знаменател на
екотуризма, като и трите имат своите последователи и практиканти в
България:
1.

Екотуристът,

който

има

интерес

към

природата,

местните

традиции и обичаи, и който предпочита да съпреживее тези страни на
България

пеша,

при

скромни

условия

на

нощувка,

с

модерен

транспорт между отделните дестинации и при наличие на изобилна
информация и интерпретация, която да допълни и повиши неговата
наслада от преживяното.
2.

Екотуристът, който е търсач на силни усещания, на екстремни

ситуации, или на спортни занимания, свързани с необичайни или
причудливи природни дестинации. Често пъти участието в подобни
дейности е в отговор на лично, физическо предизвикателство. Тук
става дума за туристи, които практикуват екстремни форми на
пътуване и/или спорт, между които делтапланеризъм, бънджи скокове,
планинско колоездене, пешеходен туризъм на дълги преходи с
раници, многодневни конни преходи, пещерно дело, алпинизъм,
рафтинг (спускане с гумени лодки по планински бързеи) и пр. За
мнозина такива туристи, екстремното преживяване носи също такава
наслада, както и досегът с природата и местната култура, но често
пъти последните са главно фон за основното преживяване.
3.

Екотуристът,

който

се

интересува

изключително

от

някои

конкретни аспекти на пътуването. За него ваканцията е средство за
обогатяване на неговите професионални или полупрофесионални
познания в дадена област. Той се концентрира изцяло върху една тема
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или

предмет

и

преживявания.

търси

Този

тип

твърде

специфични

екотурист

предприема

обстоятелства

и

специализирани

пътувания с кулинарна цел, за наблюдения на винопроизводство,
резбарство,

производство

на

тъкани,

етерични

масла,

за

природонаучни изследвания, вкл. наблюдения на птици, ботаника,
насекоми, бозайници, геология, балнеология, или за специфична
музика, музикални инструменти и пр.
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