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 I 

 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Предназначение на Плана 
Предназначението на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. е да бъде 
за 10 г. период инструмент за управление на националния парк на основата на 
актуализирани данни за биологичното и ландшафтно разнообразие и оценка на състоянието 
на Обекта на Световното наследство и Буферните зони в НП „Пирин“; Интегриране на 
всички бази данни в нов Цифров модел на територията и Географска информационна 
система на горските и безлесни територии, техническа и туристическа инфраструктура; 
Отразяване социално-икономическото и екологично развитие на общините в района на 
Националния парк; 
 
Възложител 
Дирекция на НП „Пирин“ към Дирекция „Национална служба за защита на природата“/Д 
„НСЗП“/ - Министерство на околната среда и водите/МОСВ/. Планът е средство за екипът 
на Администрацията – Дирекцията на НП „Пирин“ за управление и реализиране на 
средносрочни и подвърждаване на дългосрочните цели; Съгласувани предложения в 
План'14 със заинтересованите общини за територията на НП „Пирин“ и Прилежащите 
територии за планиране на Национален парк „Пирин“ като „биосферен резерват“ на 
основата на обявения биосферен резерват „Байови дупки – Джинджирица“ по Програмата 
„Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО. 
 
Финансиране 
Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. се финансира от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.“, като част от Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво 
управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“  
 
План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. (План’14) се основава на 
основополагащи документи от природозащитното национално и международно 
законодателство. 
 
Екип разработил Плана за управление 
Участват 68 експерти – интердисциплинарен състав от ключови и неключови експерти от 
различни области на науката и практиката, представители на научните и академични среди, 
специалисти от практиката по планиране и управление на защитени територии. 
 
Проучвания и резултати 
В настоящия том „План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“ са 
представени синтезирани резултати от проучвания, анализи и оценки в процеса на 
разработване на ПУ. Подробните текстове от проучванията, методите на работа, конкретни 
резултати от анализите, таблици, фигури, схеми и описания, както екологични и социално-
икономически оценки, препоръки и др. са обобщени в 9 броя сборници: Правни анализи, 
Абиотични фактори, Биологична характеристика, Гори, Противопожарна безопасност, 
Лечебни растения, Социално-икономически аспекти, Инфраструктурни обекти, 
Международни и национални оценки и верификации. Оформени са 2 бр.Свитъци: Свитък I: 
Приложения и Свитък II: Нормативни документи, писма становища, протоколи от работни 
срещи и семинари към ПУ. 
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Участие на заинтересованите страни 
В процеса на разработване на Плана е осигурена възможност за активно участие на широк 
кръг заинтересовани страни в Работни срещи и Семинари за представяне раздели и части от 
Проекта на ПУ: Национални държавни, регионални и местни институции и поделения,   
Общински администрации и представители на общински съвети на общини Ралог, Банско, 
кметство Добринище-община Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и община 
Симитли, Сдружения с нестопанска цел – БТС-Централно ръководство, Туристически 
дружества от района на НП, Планинска спасителна служба, екологични, природозащитни, за 
регионално развитие неправителствени организации, експерти на проектантски и 
строителни фирми и представители на бизнес среди, свързани с екотуризма, ски-спорта и 
др. Направен е преглед и обсъждане по етапи на Проект на План’14 на работни срещи и 
семинари с представители на заинтересованите страни и обществеността. 
 
Обществен консултативен съвет/ОКС/ към Дирекция „НП Пирин“ 
Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД е осигурил участие на представители на ОКС в 
организираните семинари за представяне и обсъждане на части от Проекта на Плана за 
управление на НП „Пирин“, както и представяне на целия Проект на ПУ пред редовно 
заседание на ОКС на 24.03.2015 г. 
 
Форми на участие 
Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения от заинтересовани страни; Срещи 
и предложения в офиса на Плана за управление по конкретни въпроси от заинтересовани 
страни; Участия в работни срещи и семинари за разглеждане и обсъждане на резултати от 
раздели и части от Плана и Проекта на Плана за управление; Ползване от заинтересовани 
страни на актуална информация предоставена на сайта на Плана за управление от 
Изпълнителя, с възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори www.pu-
pirin.com  
 
Собственост 
Територията на НП „Пирин“ е определена като изключителна държавна собственост от 
Конституцията на Република България и Закона за защитените територии. В План’14 е 
направен Анализ на нерешени правни проблеми свързани със собствеността в Парка.  
 
Особености и значение на Природния комплекс на НП „Пирин“ 
Абиотични фактори 
В резултат на проучените Абиотични фактори на средата са  включени и анализирани данни 
за климат, климатични промени-дендрохронологичен анализ, геология и геоморфология, 
хидрология и хидрография, хидрохимия, хидробиология, почви и почвени 
процеси(ерозионни процеси). Особеностите и значението на факторите от подробните 
проучвания са представени в Сборник Абиотични фактори 
Биологична характеристика 
За Биологичната характеристика на НП „Пирин“ са използвани актуалните данни от 
инвентаризацията на горските и безлесни територии, проучванията на екипа за целите на 
План’14, резултати от разработващи се паралелни проекти по Проект DIR-5113325-3-91 
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, Бенефициент: 
ДНП „Пирин“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“,  данни от 
Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – Фаза I “ както и съществуващи резултати от минали проучвания. 
Проучванията, характеристиките и оценките на цялото биологично разнообразие за 
екосистеми и местообитания, растителност, горскодървесна растителност, флора-нисши  
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растения: водорасли, гъби-макромицети и лишей; висша флора – в.т.ч. мъхове, лечебни 
растения и фауна са представени за територията на Националния парк и отделно за 
Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и Резерват „Юлен“. 
Класификационните системи, подходите и методите на работа при проучванията, 
картирането, регистрираните нови видове при теренните проучвания за План‘14, анализите 
и оценките са представени в Сборник Биологична характеристика към Плана за управление. 
Характеристиката  и оценките за горскодървесната растителност са на база данните от 
извършената инвентаризация на горските територии (ГТ) в Парка през лятото на 2014 г. 
Данните са обработени съгласно „Методика за извършване на инвентаризация на горските 
територии в границите на НП „Пирин“. Информацията е представена в Сборник Гори 
 
Ползване на парка и социално-икономически аспекти 
Включва проучвания за характеристики и оценки на социално икономическите фактори, 
даващи насоки за вземане на управленчески решения и създаване на предпоставки за 
устойчивост в развитието на туризма, екологосъобразен поминък на населението, както и 
минимизиране на негативното въздействие върху екосистемите и защитата на дивата 
природа. Предмет на обследване и геодезическо заснемане при отсъствие в ЦМТ са 
обектите свързани с: електрозахранване, водоснабдяване – водоизточници, водоснабдителни 
мрежи и съоръжения по общини, канализация и пречиствателни съоръжения на територията 
на парка, противолавинни съоръжения, налична транспортна инфраструктура, ски-зони на 
територията на парка. 
 
Селско стопанство  
Друг важен аспект е ползването на ресурси от селско стопанство, свързано основно с 
животновъдството и осигуряване на паша за домашни животни, като поминък и 
икономическа дейност за прилежащите му населени места. Налице е икономически интерес 
за развитие на тази дейност на територията на парка, където в миналото са били 
традиционните пасища на местното население. 
 
Горско стопанство 
Ползване в горите е свързано основно при извеждане на поддържащи и възстановителни 
дейности (ПВД) - „санитарна сеч“ Основен ползвател на дървесина е местното население.  
Дирекцията на НП е водила своевременна борба с болести и вредители, противопожарни и 
други мероприятия. Нарушенията  на територията на Парка са най-масови от незаконна сеч. 
 
Любителски риболов 
Със заповед на директора на Парка, както и чрез заповеди на министъра на Земеделието и 
храните всяка година се посочват разрешените и забранени места за риболов. Забраните са 
свързани най-вече със скорошно зарибяване на определени водоеми или намаляване на 
запасите от риба. Определени са правила и норми за зарибяване и риболов на територията 
на НП, съгласувано с ИАРА и МЗХ (Заповед №РД 09-223 от 10.04.2014, МЗХ; Заповед РД 
09-112 от 25.02.2014, МЗХ; ; Заповед РД 59/31.07.2014 на директора на НП „Пирин“ 
Заповеди за забрана за риболов през периода 2004 – 2014 от директора на НП „Пирин“). 
През периода 2004 -2014 година от ДНП ”Пирин” се финансира и провежда зарибяване със 
зарибителен материал от Балканска пъстърва (Salmo trutta) на водоеми на територията на 
парка 
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Туризъм, отдих, спорт, услуги 
Обекти на обследване, оценка и планиране е посетителската инфраструктура, туристически 
маршрути, елементи свързани с видовете туризъм и спорт на територията на НП „Пирин“ и 
описани във функционална връзка с прилежащите територии на НП.  
 

Мониторинг на туристопотока  
В рамките на разработването на План‘14, в периода на един летен (юли-септември 2014 г.) и 
един зимен (13 декември 2014 - 31 януари 2015 г.) сезони е проведен мониторинг на 
туристопотока на територията на НП „Пирин” с цел преброяване на посетителите. През 
летния сезон на 2014 г. НП „Пирин“ е посетен от около 100 хил. души, което показва, че НП 
„Пирин“ е привлекателна територия за отдих и туризъм. Резултатът от мониторинга през 
зимния сезон 2014 г.–2015 г. показва, че за наблюдавания период – общо 16 дни събота и 
неделя и празнични дни, състезания и др. пикови натоварвания,  зимните ски курорти в 
гр.Банско и гр.Добринище са били посетени от общо 140352 души, в огромното си 
мнозинство скиори. Освен българи, които са преобладаващото мнозинство, посетителите са 
главно от съседните балкански страни, англичани, руснаци, украинци и латвийци. 
По данни на SKIDATA за Ски зона с център гр. Банско, за периода от 01.12.2014 г. до 
30.04.2015 г.са регистрирани 545 309 посетители на Ски зоната. Данните по националност 
са: 24.38% англичани, 23.51% българи, 18.87% гърци, 17.58% руснаци, следват румънци, 
турци, сърби с почти равно участие от 5.05% до 3.02% 
 

Информираност на обществеността за Парка 
Направени са  социологически изследвания за целите на План‘14: a) Национално 
представително изследване на общественото мнение „Националният парк и хората“; b) 
Социално-икономическо изследване на населението в прилежащата територия на НП 
„Пирин”;  Проучване сред ползвателите на парка по метода на дълбочинно проучване; d) 
Анкетно проучване сред посетителите на парка (лятно и зимно). 
 

Превенция и борба с пожарите 
На територията на парка е изградена система от противопожарни кули за термо и видео 
наблюдение, откриване и пожароизвестяване, разположена в ПР «Вихрен». Осъществено е и 
обучение на служители от парка за работа със системата. Оперативно, тя функционира от 
2012 г., с 3 бр. камери, монтирани н адвадесет метрови стълбове, в околносттанаски- зоната. 
 

Културно – историческо наследство  
Актуализирана е информацията за броя, вида, значението и състоянието на недвижимото 
културно наследство на територията на НП“Пирин“ и прилежащите територии. Съставен е 
списък от 51 археологически обекти, намиращи се в непосредствена близост и в границите 
на НП“Пирин“ с GPS координати. От тях 17 обекта се намират вътре в територията на 
парка. Два обекта са в резерватна територия. Значителни промени са настъпили в културния 
и празнично-обредния календар и обектите – музейни сбирки на нематериално културно-
историческо наследство 
 

Ландшафт 
За  характеризиране на структурата на ландшафтите от територията на НП Пирин се прилага 
по-подробна система за класифициране – по вид на земно покритие. За идентифициране на 
специфичните ценности на ландшафтите от територията на НП се използва методът на 
теренните проучвания, както и анализ на данни от ГИС. Съставена е Карта на ландшафтна 
структура на НП „Пирин“ Ландшафтната карта на НП представлява образно-знаков модел, 
който разкрива структурата, динамиката и функционирането на ландшафтите от съответния 
таксономичен ранг. 
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Първа оценка – Екологична и социална и икономическа оценка 
Цел на Първа оценка от План‘14 е на базата на събраната актуална информация и данни за 
абиотичните и биотичните елементи и социално-икономическата характеристика да 
оцени факторите, видовете екосистеми, местообитания, съобщества и видове от флората и 
фауната, културните и социално-икономическите аспекти на средата на обекта и неговите 
прилежащи територии. Изборът на абиотичните и биотичните елементи се базира на тяхната 
световна, европейска или национална значимост, степен на влияние и необходимостта от 
дългосрочно опазване в съответствие с тяхното екологично състояние.  
 
Основните и специфичните проблеми на територията 
Основни проблеми са: Потенциална уязвимост на екосистеми, местообитания и видове; 
Проблеми по състоянието и дейностите в горите, Влошено състояние на високопланински 
тревни местообитания и езера от паша на домашни животни; Заплахи за водорасловата 
Флора; Уязвимост на ядливите гъби; Уязвимост на видовете от ихтиофауната и 
местообитания вследствие на човешка дейност; Нерешени проблеми с отвеждане и 
пречистване на отпадните води; Свързани със строителство; Състояние на обслужващите 
обекти за подслон и прилежащите им площи. 
Специфични проблеми са: Отсъствие на регламентирани и устроени места за палатъчни 
лагери и места за каравани; Нерегламентирано паркиране на моторни превозни средства под 
склопа на гората; Ползване на лечебни растения за стопански/ търговски цели; 
Рекреационна деградация по пешеходни маршрути и места за отдих; Неизяснена 
собственост на сгради; Отсъствие на маркировка по някои основни туристически маршрути; 
Някои проблеми свързани с планираните функционални зони и режимите в тях в План‘04 
 
Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите съгласно 
части 2, 3 и 4 на план 2004 
Оценена е ефективността на управление на Д НП в контекста на изпълнение на режимите и 
задачите, програмите и проектите, изпълнение на комплексния мониторинг планирани с 
План’04. Оценено е постигане на дългосрочните и второстепенни цели, както преодоляване 
на описаните ограничения определени в План’04. 
Резултати 
С проучванията за План’14 се установява висока степен на биологично разнообразие. Не са 
установени съществени промени в екосистемното разнообразие през предходното 
десетилетие, което показва, че съществуващото зониране и функционално предназначение 
на зоните, ползването на ресурсите, строителството и наличната инфраструктура са 
допринесли за опазване на природните местообитания. Изключение са езерните екосистеми 
(за част от високопланинските езера), върху които негативно влияят пашуващия свободно 
едър рогат добитък. 
 
ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
В План’14 са  определени главните и второстепенните цели на основата на целите 
определени от Закона за защитените територии и международни ангажименти по които 
РБългария е страна. 
Първа главна цел: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство 
по Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО; 
Втора главна цел: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни 
местообитания и местообитания на растителни и животински видове; 
Трета главна цел: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в 
други територии с потенциал на резерватни; 
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Четвърта главна цел: Усъвършенстване на управление на посетителите в НП „Пирин“, 
осигуряващо съхранена природна среда; 
Пета главна цел: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на 
възможностите и предимствата на Националния парк; 
 

Определяне на второстепенните цели 
Първа второстепенна цел: Създаване на условия и възможности за осъществяване на 
образователни и научни цели в съприкосновение със съхранена природна среда; 
Втора второстепенна цел: Осигуряване развитието на природосъобразен летен и зимен 
туризъм, спорт и рекреация в съответствие със значимостта и предназначението на парка, 
чрез създаване на оптимални условия за духовно обогатяване чрез досег с дивата природа, 
отдих и спорт за укрепване на човешкото здраве; 
Трета второстепенна цел: Опазване, поддържане или възстановяване на водните ресурси в 
НП „Пирин“; 
Четвърта второстепенна цел: Устойчиво ползване на биологични ресурси – паша, дървен 
материал за парка и местното население, билки, гъби и др.; 
Пета второстепенна цел: Оптимизация на управлението, институциално развитие на 
администрацията на Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала; 
Шеста второстепенна цел: Опазване на богатото недвижимо археологическо културно 
наследство на територията на НП „Пирин“, адаптиране за целите на културния туризъм 
обектите на нематериалното културно наследство в Прилежащите територии на Парка; 
Седма второстепенна цел: Изпълнение на ангажиментите съгласно международни 
документи по които Република България е страна. 
 

Втора оценка: ефект на ограниченията върху дългосрочните цели 
В План’14 е направена  оценка на факторите и възможностите за ограничаване или 
отстраняване на влиянието на заплахите и ограниченията, като оценката е разработена по  
насоки и критерии чрез точкова система за сравнимост. Представена е Оценка на 
ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за 
управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. Резултатите са основа за определяне на 
приоритетите в Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване т.4.1. 
Определяне на приоритетите. 
 

Потенциални възможности на парка 
В План’14 потенциалните възможности на НП „Пирин“ са разработени в следните насоки: 
Опазване на природните местообитания и на естествените процеси в тях -  Паркът 
като цяло представлява сериозна база за провеждане на научно-изследователски дейности и 
дългосрочен мониторинг, която може да подпомага опазването и поддържането на 
биоразнообразието и устойчивото развитие на научна основа;  
Поддържане и възстановяване на местообитания и видове - Съхранена е потенциалната 
стойност на екосистемите и биотопите в НП „Пирин“- 37 специфични за Пирин 
местообитания са включени в Червената книга на Р.България; 25 типа екосистеми и 
свързаните с тях природни местообитания с европейска значимост са включени в 
приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС и ЗБР;  
Устойчиво ползване на ресурсите - Потенциалът на Парка в сферата на екосистемните 
услуги и природосъобразното /устойчиво ползване на природни ресурси е голям и 
предоставя възможности за развитие в различни направления;  
Развитие на устойчив туризъм - НП Пирин е притегателен център за туристи в 
населените места около парка. Съществуващият посетителски интерес към НП Пирин е 
обусловен от големите възможности, които парковата територия предлага в съчетание с 
прилежащите територии.  
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Научна дейност - Възможностите на Парка по показател „научно-изследователска 
дейност“, въпреки огромния му потенциал, все още не са разработени напълно. Качествата и 
значението на НП „Пирин“ като ОСН, и едновременно с това като среда за развитие на 
местните общности, предполагат потенциални възможности за развитие на научно-
изследователските и приложни дейности в един още по-широк спектър; 
Екологично образование - Наблюдава се повишен интерес на местно, национално и 
международно ниво за обучение по целеви групи и интереси с цел запознаване с 
консервационно значимите видове в парка, запознаване с правилата за поведение и др. Ще 
се засилва нуждата от специфичен опит, знания /квалификация и умения за изпълнение от 
страна на парковата администрация на нови функции, като напр.: консултиране на местната 
администрация и на други заинтересовани лица  за вземане на правилни решения, вкл. за 
проекти касаещи ползване на ресурси, туризъм, спорт и рекреация и др. 
 

Дългосрочна визия за развитието на НП „Пирин“ 
Визията на План’14 за 50 годишен период е свързана с планиране на Националния парк  
като „биосферен“, като се отразят съвременните изисквания към биосферните резервати, 
обявени по Програмата „Човекът и биосферата“(МАВ) на ЮНЕСКО. Съгласно 
изискванията на Секретариата на ЮНЕСКО към България, указанията на МОСВ и 
Българският Национален комитет по Програмата, се изисква от страната ни, да съвмести 
своите биосферни резервати с новите изисквания за Периодична оценка на биосферните 
резервати UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve periodic 
review – January 2013 на обектите от Листата на биосферните резервати, по 
Програмата „Човекът и Биосферата“(MAB) на ЮНЕСКО.  
 
 

НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ - ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 
ЗОНИТЕ 
Функционално зониране, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите 

No Наименование 
на зоната 

Съгла
сно 
ЗЗТ 

Чл.19 

Площ 
ха 

% от 
общата 
площ на 

парка 
І Резерватна зона  

(в т. ч. 544,4 ха разширение на БР БД-Дж) т. 1 6521.71 16.2 

II Зона за ограничено човешко въздействие т. 4 7136.3 17.7 

ІII Зона за опазване на горските, високопланинските, 
тревните, езерни и речни  екосистеми т. 4 22526.1 55.8 

ІV Специална буферна зона т. 4 1088.92 2.7  

V 
Зона за туризъм, в т.ч.: 
Буфер Юнеско (Зона IV – част /без писти и просеки) – 
899.1 ха, туристически предложени нови т-рии – 
2808.0 ха и маршрути – 278.7) 

т. 2 3985.8 9.9 

VI 
Зонa на хижите, административните центрове за 
управление и поддръжка на парковете и спортните 
съоръжения 

т. 3 199.03 0,5 

Общо Национален парк „Пирин“: 40368,9 100,0 
Забележка:  

 

¹ В площта на зоната влиза и предложеното разширение на Р "Баюви дупки –  
  Джинджирица" (544.5 ха). 

 
² Площта на зоната се съдържа към зона V (899.1 ха) и зона VI (189.8 ха). 

 

³ В площта на зоната влизат сгради и прилежащите територии, шосета, паркинги,    
лифтове и ски писти. 
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VIII 

 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ  
Определяне на приоритетите 
Критериите за определяне произтичат от: Международни и национални документи, 
планове и стратегии; Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в 
План‘14; Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения 
отразени в точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и заплахите за 
предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“ за 
периода 2014-2023 г. 
 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
Формулираните програми са в съотвествие с набелязаните Главни цели и определени 
Приоритети за тяхното реализиране с План’14, като допълват програмите от План’04. 
Планирани са VII бр.програми, представени по приоритетност в Работен план – 
Средносрочен за първите 5 години от действие на ПУ. За първата година от действие на 
Плана са включени проекти с висока степен на приоритетност. Посочени са възможните 
източници за финансиране на отделните проекти. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 
На основата на оценката на ефективността на управлението на НП „Пирин“ в т.1.22.4. и 
формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и 
ограничения от Плана за управление, са описани актуализирани оперативни задачи за 
изпълнение от Дирекцията на НП „Пирин“ и взаимодействие с нейните партньори и 
заинтересовани страни. Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от 
Дирекцията на НП „Пирин“, която осигурява провеждането на държавната политика по 
„опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси, 
протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на биологичното 
разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни, образователни и 
рекреационни дейности в поверената й защитена територия“.  
 
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ  
Преразглеждане на целите 
За изпълнението от Д НП на определените цели с План за управление на НП „Пирин“ за 
периода 2014-2023 г. се предвижда на четвъртата година от приемането на Плана от 
Министерски съвет, преглед на тяхното изпълнение и актуалност. Изборът на Изпълнител за 
Преглед на изпълнението на План’14 относно изпълнението на целите, следва да се 
процедира по Закона за обществените поръчки. Съгласно ЗЗТ - чл. 60. (3) на всеки четири 
години се организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на 
националните и природни паркове, организирано от Министерството на околната среда и 
водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2 от чл.60 на ЗЗТ 
 
Преразглеждане на задачите 
Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за Преглед и Оценка на 
изпълнението на „Оперативните задачи“. База за този преглед и оценка следва да бъде 
разработената схема за отговорности и дейности на Дирекцията на НП „Пирин“, описана в 
т.4.4. Оперативни задачи от настоящия План за управление. За целите на прегледа и 
оценката следва да се проучат документи от действащата система за отчетност и контрол в 
рамките на Администрацията на Д НП. 
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 IX 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 
2014-2023 Г. 
 
Карти към съответните части от Том: План за управление на НП „Пирин“ за периода 
2014-2023 г. : 
Приложение 1: Карта на местоположението на НП "Пирин" -  М 1 : 150 000 
Приложение 2: Карта „Разпространение на видовете скали, според техния състав“ - М 1 : 
120 000 
Приложение 3: Карта на релефа на НП "Пирин" - М 1 : 120 000 
Приложение 4: Дългосрочна визия за развитие на НП „Пирин“ за 50 годишен период 
Приложение 5: Карта "Функционалното зониране и режими" -  М 1 : 120 000 
Приложение 6: Сравнителна карта на функционално зониране от План’04 и План’14 -  М 1 : 
120 000 
 
СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – Включва: Списъци, таблици, подробни данни, подкрепящи 
съответни части, раздели и точки от Том: План за управление; 
СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ 
РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – Включва: Задание за разработване на План за 
управление за НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г., Заповеди за обявяване и 
прекатегоризиране на НП и резерватите в неговата територия, писма от Д НП, НСЗП-МОСВ 
и др. заинтересовани страни, становища свързани с ПУ, покани, програми за работни срещи 
и семинари, протоколи от тях, от научни съвети и присъствени листа от работни срещи, 
семинари и научни съвети. 
СВИТЪК III: КАРТЕН МАТЕРИАЛ – Включва: Картен материал на хартиен носител 
съгласно„Структура и съдържание на актуализирания План за управление“ 
  
СБОРНИК: ПРАВНИ АНАЛИЗИ; 
СБОРНИК: АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ 
СБОРНИК: БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СБОРНИК: ГОРИ 
СБОРНИК: ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
СБОРНИК:ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
СБОРНИК: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
СБОРНИК: ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 
СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ 
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