
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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България вече е сред популярните европейски дестинации 

за зимен туризъм. В страната има няколко ски зони, 

които предлагат чудесни условия за практикуване на ски, 

сноуборд, ски бягане и други зимни спортове. 

Общата дължина на пистите в България надвишава 210 км. 

Най-високите писти започват от 2600 м надморска 

височина, като максималната денивелация достига 1630 м.  

Всички писти се обслужват от модерни седалкови и 

кабинкови лифтове, както и от влекове. Съвременните 

съоръжения и развитата инфраструктура гарантират 

добри условия за спорт през целия активен зимен сезон. 

Отлични условия за практикуване на зимни спортове има 

от началото на декември до април. Повечето големи ски 

зони са снабдени със съоръжения за сняг и гарантират 

наличието на качествена снежна покривка.

обща информация
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Ски зоната в планината 
Витоша се намира най-близо до 
столицата София – само на един 
час път от центъра на града. 
На най-голямо разнообразие 
от писти тук се радват средно 
напредналите и напредналите 
скиори и сноубордисти. 
Ски център „Алеко” е най-
старият в България. Намира се 
на надморска височина 1800 м, 
а пистите са разположени на 
северния склон на планината.

витоша

Надморска височина на 

пистите: от 1650 до 2290 м. 

Обща дължина: 20 км.

Максимална

денивелация: 725 м.

Най-дълга писта: 3.1 км.

Лифтове: 12.
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Вторият ски център на Витоша 
е „Конярника – Ветровала”. 
Надморската му височина е 
1507 м. Достъпът до ски зоните 
на Витоша е лесен. Има добре 
изградена инфраструктура и 

съоръжения, както и условия  
а нощно каране. 
За подобряване на условията 
за зимни спортове в зоната 
работят съоръжения за 
изкуствен сняг.
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Банско е един от най-големите 
зимни центрове в страната. 
Курортът се намира в планината 
Пирин, на 150 км южно от София. 
Общата дължина на ски пистите 
е 75 км, като най-дългата от тях 
е 16 км. Почти всички писти са 
оборудвани с оръдия за изкуствен 
сняг за качествена и дълготрайна 
снежна покривка. В ски зоната 
има и писта, оборудвана с 
осветление за нощно каране. Най-
голямото предизвикателство 

банско

Надморска височина на 

пистите: от 990 до 2600 м.

Обща дължина: 75 км.

Максимална

денивелация: 1570 м.

Най-дълга писта: 16 км.

Лифтове: 14. 

Ски влекове: 10.
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за скиорите в Банско е 
писта „Томба”, кръстена на 
италианския скиор Алберто 
Томба. На разположение на 
туристите е кабинков лифт, 
който отвежда от началната 

точка на лифтовата станция 
в град Банско до Бъндеришка 
поляна.  
Курортът е домакин на 
състезания от Световната 
купа по ски.
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Боровец е друг голям зимен 
курорт. Той е и най-старият 
планински курорт в България. 
Разположен е на 1300 м 
надморска височина, на 
северните склонове на Рила 
планина, на малко повече от 
70 км от София.  
Ски зоните са три – 
Ситняково, Ястребец и 
Маркуджик. Маркуджик е 
зоната, разположена най-
високо. Пистите на

боровец

Надморска височина на 

пистите: от 1350 до 2560 м.

Обща дължина: 58 км.

Максимална

денивелация: 1230 м.

Най-дълга писта: 12 км.

Съоръжения: 12.
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Ястребец и Маркуджик 3  
са предизвикателство  
за всеки скиор и са 
използвани многократно  
за провеждането на 
различни състезания. 

Боровец разполага и с 
детски снежен парк,  
който предлага занимания 
за най-малките, както 
и специализирано ски 
обучение.
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Курортът Мальовица се 
намира на малко повече от 
80 км от София, в планината 
Рила, в подножието на 
връх Мальовица (2729 м). 
Ски центърът се намира в 
местността Меча поляна. 
Разполага с три ски писти, с 
два детски ски влека и три ски 
влека за възрастни, два тип 
паничка и един тип котва. 
Пистите започват от 1600 м 
надморска височина.

мальовица

Обща дължина: 4 км.

Най-дълга писта: 1.2 км.

Лифтове: 1. 

Ски влекове: 5.
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Пампорово е най-големият 
родопски курорт. Намира се на 
260 км от София и на 85 км от 
Пловдив. Надморската височина 
на курорта е 1650 м.
Почти всички писти в курорта 
започват от връх Снежанка. 
Има добри условия и за 
начинаещи, и за напреднали 
скиори. Пистите в курорта 
могат да бъдат използвани  
и от сноубордистите, като  
има условия и за спускане

пампорово

Надморска височина на 

пистите: от 1444 до 1930 м. 

Обща дължина: 37 км.

Максимална

денивелация: 476 м.

Най-дълга писта: 5.1 км.

Съоръжения:  9 влека и 6 

лифта.
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по необработен терен. 
На разположение на 
сноубордистите има и  
халф пайп. 
В ски зоната има и много 
места, удобни за спускане 

с шейни. За любителите на 
екстремните спускания е 
осигурено нощно осветление 
от 28 прожектора на писта 
„Снежанка 2”, която е дълга 
1176 м.
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Недалеч от Пампорово 
се намира друг популярен 
зимен курорт – Чепеларе. 
Чепеларе е град с традиции и 
дълга история в ски спорта. 
Ски центърът се намира 
непосредствено след края  
на града, по пътя за 
Пампорово. Ски пистите и 
ски пътищата на центъра са 
дълги 20 км. Пистите са  
с различна дължина и 
трудност и са подходящи

чепеларе

Надморска височина на 

пистите: от 1150 до 1873 м.

Обща дължина: 20 км.

Максимална

денивелация: 710 м.

Най-дълга писта: 6 км.

Лифтове: 1.
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както за напреднали, 
така и за начинаещи 
скиори и сноубордисти. На 
разположение на скиорите е 
четириседалков лифт, който 
изминава разстоянието 

от 2700 м от началната 
точка на станцията в 
Чепеларе до връх Мечи чал 
само за 9 минути. Ски зоната 
разполага и със съоръжения за 
изкуствен сняг.
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Курортът Узана се намира в 
Стара планина, в географския 
център на България и 
предлага отлични условия 
за ски почивка. Надморската 
височина е от 1220 до 1350 м. 
В ски зоната има няколко 
писти, сред които Узана Тур 
(дължина 1100 м), 18 Еделвайс 
и Импулс.  
Повечето от пистите са 
подходящи за начинаещи 
скиори.

узана

Надморска височина на 

пистите: от 1300 до 1400 м. 

Обща дължина: 8 км.

Максимална

денивелация: 256 м.

Най-дълга писта: 1.3 км.

Влекове: 8.



ски туризъм
в българия

27

Ски център Ком-Берковица се 
намира в подножието на връх 
Ком (2016 м) в Стара планина, 
на 15 км от град Берковица и 
на 100 км от София. 
Курортът разполага с 
алпийска писта с дължина 
1.5 км. Започва от връх Малък 
Ком, който е разположен на 
1959 м надморска височина. 
Пистата се обслужва от 
модерен влек тип „котва” 
и от детски влек.

ком - берковица

Обща дължина: 1500 м.

Влекове: 2.
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