








                                                                                   Приложение № 1 

Списък на регламентирани туристически маршрути, за опресняване на лентова 

маркировка 

 

Парков 

участък 

Маршрут Цвят на 

маркировката 

Троян Смесите – Нешковци - Стенето - х. 

„Дерменка“ 

Син 

 

Троян Беклемето - билото Арката  

 

Зелен 

Троян Смесите - х.“Амбарица“-седловина 

Платнешки ярове 

               Зелен

  

 

Троян Папратлива поляна - х.“Амбарица“-Хармана 

– х. „Добрила“  

 Жълт 

Троян Билен маршрут: от вр. Ушите до вр. Жълтец Червен 

Стоките Острец - паметник Цанко Дюстабанов Син 

Стоките Новоселски Поленици  -Костенурката – 

Топалица 

Зелен 

 Стоките Х.“ Лъгът“ - х.“Мазалат“ Зелен 

Стоките Плевен - Кривините - заслон Ботев Зелен 

Стоките Острец - Русалийски проход - х.“Тъжа“ Жълт 

Стоките Х.“Плевен“ - Новоселски поленици Жълт 

 Стоките Билен маршрут: вр. Жълтец -Червената локва Червен 

Тъжа с.Тъжа - х.“Тъжа“ Син 

Тъжа Х.“Соколна“ - Синаница - х.“Мазалат“ Зелен 

Калофер Х. „Рай“ – Петолъчката Син 

Калофер Калоферски манастир – Параджика Зелен  

Калофер Паниците - Параджика – заслон“Маринка“ Жълт 

Kарлово Х. „Добрила“ – х.“Васил Левски“ Син 

Kарлово Гр. Карлово -Сакарица Зелен 

Kарлово С. Иганово – х.“Дерменка“  Зелен 

Kарлово Х.“Незабравка“ - Билото  Зелен 

Kарлово Гр.Сопот – „Добрила“  Жълт 

Kарлово Подбилен маршрут: Добрила -Васил Левски 

– заслон „Ботев“ -  

Червен 

Клисура Антон – х.“ Планински извори“ Син 

Клисура Гр.Клисура - Каменнна порта Син 

Клисура С. Антон -Антонски превал Зелен 

Клисура С. Розино - Дългата поляна – х.“Ехо“ Зелен 

Клисура С. Хр.Даново - Алимански егреци – х.“Ехо“ Жълт 

Клисура Копривщица – Въртопа – Пъпа - Ветровити 

преслап 

Жълт 

Клисура Билен маршрут: вр.Косица - вр. Ушите Червен 

     



                                                                                                                          Приложение №2 

 

 

Извадка от Правилник за нанасяне на туристическата маркировка 

 

ВИДОВЕ МАРКИРОВКА 

1. Трайната туристическата маркировка се използва за маркиране на постоянни 

туристически пътеки и бива лентова, стълбова и указателни стрелки (табели). На места, 

представляващи опасност за живота на туристите по маркираните туристически 

маршрути /алпийски ръбове, пропасти, лавиноопасни места, свлачища, каменопади, 

пещерни отвори и др./, се изграждат обезопасителни съоръжения, поставят се 

стоманени въжета и табла. 

1.1. Лентовата маркировка представлява хоризонтален трилентов знак нанесен с 

алкидна блажна боя, в който средната линия е основният, водещ цвят (червен, зелен, 

син или жълт), а страничните линии /отгоре и отдолу на водещия цвят/ го открояват за 

привличане на вниманието и са бели на цвят. 

Основните цветове се поставят на маркировъчните знаци, отделени един от друг. 

Когато основният цвят е само един, цветната линия се поставя между две бели линии. 

Когато по дадена пътека минават два или повече маршрута между всяка цветна линия 

има бяла линия. По този начин се полагат цветните линии върху дърветата, камъни, 

скали и др. 

                                                             

 

При рязка промяна на посоката се поставя специален знак, който може да бъде стрелка 

или завой: 



   

 

При разклоненията на двата маршрута също се поставя специален знак: 

                              

 

 

НАЧИН НА МАРКИРАНЕ 

2. Преди полагане на маркировката е необходимо: 

2.1. Да се направят два шаблона, които се изрязват от дебел картон (примерно дъното 

на кутия за обувки, но не и от велпапе). Единият е за основния цвят и е с размер на 

отвора 10 х 3 см. Другият е за белия цвят и представлява два отвора 10 х 3 см на 

разстояние един от друг 4 см. От едната страна шаблона е добре да бъде издължен, 

така, че да се получи нещо като дръжка. 

                                    

 



                                         

 

2.2. Маркировката се нанася по дърветата на височина около 1,80÷2,20 м. (на нивото на 

погледа). Първо се нанася основния цвят, който се полага така, че да е видим за 

идващия по пътеката. След това се нанасят двете бели ивици. Същото се повтаря и в 

обратна посока. 

2.3. Местата където се полага маркировката – дървета, камъни и др. се избират така, че 

да са видими и лесно да се намират и от двете посоки на движението, и да осигурят 

добра ориентация през целия път. 

2.4. При разклонения, пресичания с други пътеки или пътища маркировката се 

сгъстява. 

2.5. При преминаване през поляни без стълбова маркировка маркировката се поставя 

където може. Храстите се изрязват, а нискостеблените дървета се окастрят. 

2.6. При преминаване по маршрута се набелязват възловите места и разклони, на които 

е необходимо да се поставят указателни стрелки (табели). Същите се заснемат по 

възможност с GPS и се правят снимки. 



Приложение № 3 

 
 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ  
 
 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" СЕ ЗАБРАНЯВА: 

 

1. Улавяне, убиване, преследване и/или обезпокояване на диви животни, с каквито 

и да е уреди, средства и методи; вземане на намерени мъртви екземпляри; 

унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; 

разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на 

места за размножаване и почивка; събиране, вземане, пренасяне, превозване, на живи, 

ранени или убити животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и 

други жизнени форми на животински видове; 

2. Любителския и стопанския риболов; 

3. Бивакуване извън определени и обозначени места в зона Природосъобразен 

туризъм; 

4. Нарушаването целостта на почвения слой (разкопаване, вземане на чимове, 

камъни, почва, разораване) 

5. Внасянето и използването на територията на парка на взривни вещества, 

пиротехнически изделия и металотърсачи; 

6. Престоят или движението на лица, носещи лъкове, дългоцевно огнестрелно 

оръжие или боеприпаси, както и съхранението им, с изключение на оръжие и 

боеприпаси за самоотбрана (пистолети и револвери); 

7. Внасяне и използване на отрови и отровни вещества; 

8. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

9. Замърсяване на водите и терените с отпадъци; 

10. Паленето на огън, извън определени и обозначени в зона Природосъобразен 

туризъм места; 

11. Оставянето на огъня без наблюдение и напускане на мястото, преди той да бъде 

изгасен; 

12. Изхвърлянето в огъня на лесно запалими изкуствени материи, масла и др. вид 

запалими течности; 

13. Използването на запалимо оборудване и материали - сигнални ракети, димки, 

пиратки, запалителни или трасиращи боеприпаси, взривни вещества и др; 

14. Оставянето и изхвърлянето на леснозапалими течности, не загасени угарки, 

масла и др.; 

15. Изхвърляне, заравяне или изгаряне в районите на инфраструктурните обекти на 

строителни, битови и други отпадъци, особено стъклени, метални и такива, съставени 

от лесно запалими материали. 

 

 


