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4.2.1. ПРОГРАМА (I): Съхраняване на 

Парка като обект на Световното 

природно наследство към Конвенцията 

за опазване на Световното културно и 

природно наследство на ЮНЕСКО – ООН. 

4.2. ПРОГРАМИ 



 Включва планиране, устройствени и инвестиционни проекти с отразени 

резултати от инвентаризация и картиране, резултати от научни изследвания, 

научно-приложни разработки за територията на НП, проекти в съответствие с 

решенията на КСН - планиране на Подробни устройствени планове(ПУП) за 

развитие на туристически дейности в Специалната буферна зона за опазване на 

ОСН, Проекти за опазване на недвижимото археологическо културно наследство, 

опазване на ландшафта, планиране на зони от НП „Пирин“ по Програмата „Човекът 

и биосферата“ – ЮНЕСКО. 



ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА I: 

 Паркоустройствен проект  за територията на  НП „Пирин“- фаза Технически  проект 
 
 Специализиран Подробен устройствен план съгласно чл.111 от ЗУТ за туристическо развитие 

на ски зона с център гр.Банско съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект. 
 
 Специализиран Подробен устройствен план за туристическо развитие на ски зона с център 

гр.Добринище съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект 
 
 Подобряване на условията и възстановяване на качествените показатели на почвата на 

територията на ски писти „Томба” и „Тодорка” в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона 
с център гр.Банско 

 
 Противоерозионно укрепяване на откоси на ски-път 1 в Специалната буферна зона на ОСН на 

ски зона с център гр.Банско 



 Разработване на методика за наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, 
които се осъществяват в границите на Специалната буферна зона върху ОСН 

 
 Проучване на експозиционния потенциал на археологическото наследство на територията на 

НП „Пирин“.  
 
 Проучване за определяне на преходната зона в Прилежащите територии в контекста на 

планираните в План‘14 на НП „Пирин“  зони от територията на НП „Пирин“ по Програмата  
(MAB) „Човекът и биосферата”- ЮНЕСКО 

 
 Проучване и предложение за Биосферен резерват включващ НП „Пирин“ и Южен Пирин, 

зониран в съответствие със Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания и документи на 
ЮНЕСКО 



Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 
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