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5.1. 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. 

Процедиране по Закона за обществените поръчки. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕГЛЕДА  



 Дирекцията на НП „Пирин“ като Възложител на  Прегледа, предоставя цялата 
информация по изпълнението на Плана, до етапа на Прегледа. Информацията 
следва да включва: 

 
 Годишни доклади на Д НП за изпълнение на проектите в съответствие с  

Програмите от Плана за управление. 
 
 Подкрепящ докладите доказателствен материал: описания, карти, междинни и 

окончателни отчети, резултати от анализи на водни, почвени проби, статистически 
данни, констативни протоколи и др. 

 
 Анализ на изпълнение на главните и второстепенни цели, преодолени ли са 

ограниченията от естествен и антропогенен характер описани в т.2.3. Ефект на 
ограниченията от Част 2: Дългосрочни цели и ограничения.   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДА 



 Критериите за оценка на изпълнението да бъде главно степента и качеството на 
изпълнение на включените Проекти в  Програмите от I-VII. от План’14.   

 
 При избора на Проектите за изпълнение, отчитана ли е тяхната степен на 

приоритетност. 
 
 Необходимост от съставен точен график за подготовка на Прегледа, Процедура по 

ЗОП, реализиране на Прегледа и подготовка на Публично обсъждане на 
изпълнението на План‘14. 

 
 Утвърдената от министъра на околната среда и водите Техническа документация и 

Задание за Прегледа към Обществената поръчка е необходимо условие и гарант 
за обективна процедура. 



 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. 

(2) За участие в заседанията на съвета по ал. 1 на чл. 60, се уведомяват 

представители на заинтересованите държавни органи, областни управители, общини, 

научни и неправителствени организации. Уведомленията се изпращат предварително, 

не по-малко от 20 дни преди датата на заседанието, а също така съобщения за него 

се поставят на видно място в съответните общини, регионални инспекции по опазване 

на околната среда и водите и Министерството на околната среда и водите в същия 

срок.  

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 



  Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за Преглед и 
Оценка на изпълнението на „Оперативните задачи“. 
 
 
  
 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕГЛЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
  
 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.  

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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