
Н ационалният парк „Пирин“ 
обхваща по-голямата част от 

планината Пирин и  е  един от три-
те национални парка в  България. 
Основан е  през 1962 г. В  неговите 
рамки се намират два природни ре-
зервата: „Юлен“ и  „Баюви дупки – 
Джинджирица“, който е един от най-
старите резервати в България и част 
от мрежата на биосферните резерва-
ти по програмата „Човек и  биосфе-
ра“ на ЮНЕСКО. В парка се намират 
над 180 ледникови езера. Най-висок 
е връх Вихрен. Еделвайсът и дивата 
коза са емблемите на Пирин.

Името на планината идва от древ-
ността, когато славяните я заселват 
и наричат на своя бог Перун.

Разнообразният релеф (благода-
рение на който в резервата има суб-
тропичен, умерен и алпийски пояс) 
създава и  богат растителен свят 
и  прави Пирин една от най-инте-
ресните в  ботаническо 
отношение местности 
в  България. На терито-
рията му са установени 
около 1300 вида висши 
растения, което пред-
ставлява повече от 30% 
от всички висши расте-
ния, които се срещат на 
територията на Бълга-
рия.

Паркът е  уникален 
по броя на ендемичните 
си биологични видове 
(видове, разпростране-
ни само в  рамките на 
определен район, бел. 
на ред.) – като пирински 
мак, пиринска машерка, 
давидов лопен и  дру-
ги. На територията му 
растат 130 вида лечебни 
растения. В  Червената 
книга са включени 113 
вида растения, 42 жи-
вотни също са защите-
ни от закона.

Пирин също така 
пази следите на много 
древни култури – тра-
кийска, старогръцка, 

римска, византийска, славянска 
и прабългарска. Горди с миналото си, 
хората в този край ревностно пазят 
своето архитектурно, изобразител-
но, етнографско и фолклорно богат-
ство. В Банско се намират уникални-
те църкви „Успение Богородично“ 
и  „Св.Троица“, музеите на Неофит 
Рилски и  Никола Вапцаров. Разлог 
е с много запазени автентични оби-
чаи. Тук се провежда фолклорният 
събор „Пирин пее“. Мелник е исто-
рически и културен паметник. Тук се 
извисява Роженският манастир. Не 
е  забравен и  старият винарски път 
„Винарската порта“, свързващ Бан-
ско с Мелник през долината на река 
Демянишка.

Върхът на бурите – Вихрен (2914 
м), се намира в северния дял на Пи-
рин. Според митологията, тук е жи-
вял бог Перун. Издига се величест-
вено между реките Места и Струма, 

седловините Предел и  Парилска. 
Има подчертан алпийски характер 
със скални гребени, красиви цир-
кусни езера, скални прагове и  мо-
рени. Тук се намира едно от най–
величествените планински езера 
– „Рибното езеро“.

В Северен Пирин се намира про-
чутата, страшна с красотата си сед-
ловина „Кончето“. Разположена е на 
главното планинско било на 2810 м. 
Дължината й е  около 150 м, като 
в най-тясната си част се стеснява до 
50 см. Североизточните й склонове 
се спускат почти отвесно към цир-
куса „Бански суходол“, а  югозапад-
ните, под наклон 70° – към долината 
на Влахинска река.

Пирин предлага условие на све-
товно ниво за развитието на алпи-
низъм, пешеходен и  ски-туризъм. 
Град Банско е световноизвестен ски 
курорт. �
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