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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
 
 
 

АИС-АКБ АРХЕОЛОГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – 
АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

БАН БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
БДЗБР БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДЕН БЕЛОМОРСКИ РАЙОН 
БПК БИОХИМИЧНА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД 
БТС БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 
ВЕЦ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 
В И К ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
ГИС ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
ДАГМ ДЪРЖАВНА АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА 
Д НП ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
Д НПП ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН 

Д НСЗП ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА 
ПРИРОДАТА“ 

ЕЛ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 
ЕО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
ЕУП ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
ЗБР ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И 
АКВАКУЛТУРИ 

ИБЕИ ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

МГУ МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ 
МЗХ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
МК МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 
МОСВ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
МРР МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
НАИМ  НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕИ 

НИНКН НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 

НИМХ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И 
ХИДРОЛОГИЯ 

НП НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

НПИОМ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 

ОП ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ОС ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, 
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ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ 
ЗОНИ НАТУРА 2000 

ОСН ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО 
ППТ ПОСТОЯННИ ПОДРОБНИ ТОЧКИ 
ПР ПАРКОВ РАЙОН 
ПУ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ПУ ПАРКОВ УЧАСТЪК 
РГО РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА 
РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ВОДИТЕ 

СУ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
ТП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

ТП ДГС ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО 

ТП ДЛС ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО 
СТОПАНСТВО 

ХПК ХИМИЧНА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД 
ЮЗДП ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЮНЕСКО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 

GPS ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
RAPPAM (Rapid 
Assessment and 
Prioritization of  the 
Protected Areas 
Management ) 

БЪРЗА ОЦЕНКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
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ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
0.1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 
 Разработването на настоящия План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 
г. (План’14) се основава на основополагащи документи от природозащитното национално 
и международно законодателство: 
 
0.1.1. Закон за защитените територии (ЗЗТ) обн. ДВ.бр.133 от 11Ноември 1998 г.  

 
0.1.2.Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 
(НРПУЗТ) обн., ДВ, бр.13 от 15.02.2000 г. 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се актуализират на всеки 10 
години по реда на глава трета. До актуализацията на Плана за управление се запазват разписаните в него 
режими и норми за ползване на земи, гори и водни площи, строителство и други дейности, освен в случаите на 
промени по реда на глава четвърта. 
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) По смисъла на наредбата "актуализация на план за 
управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление(допълнителна разпоредба) 

НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 
20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 

 
0.1.3.Задание за разработване на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-
2023 г. 

Разработването на настоящият План за управление се основава на Задание за 
разработване на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. м. август, 2012 
г., утвърдено от Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.58.(3) от ЗЗТ. Заданието 
следва структурата, съгласно Приложението към чл. 5, ал. 1 от НРПУЗТ, като акцентира върху 
анализа на опита и резултатите от досегашното управление на Парка и изпълнението на 
целите на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2004-2014 година, посочва етапи и 
срокове за проучване, обобщаване на информацията с оценки, прегледи и обсъждане. 
Съгласно Заданието за разработване на ПУ предмет на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ са: 
⇒ Земите, горите и водните площи в неговите граници с обща площ от 40 356 ха., в това число  резерват  
“Юлен” и резерват “Баюви дупки – Джинджирица”; 
⇒ Разнообразието от екосистеми и местообитания, както и на видовете от флората и фауната обитаващи 
парка; 
⇒ Обектите и дейностите, свързани с поддържане и използване на ресурсите и развитие на туризма; 
⇒ Целите на управлението на парка за периода 2014 г.- 2023 г.; 
⇒ Норми, режими, условията, мерки и дейностите за постигане на  поставените цели. 

Задание за разработване на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. 
 

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с 
наредба, утвърдена от Министерския съвет. 
(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок до три години, а на 
резервати и поддържани резервати - в срок до две години от обявяването им. Плановете се актуализират на 
всеки десет години. 

ЗЗТ-Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 
13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 
Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 
11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 
Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 
8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.,   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
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0.1.4.Заповеди за обявяване, промени в границите и площите и прекатегоризиране на 
защитената територия. 

Границите и статута на НП „Пирин“ от момента на неговото обявяване като народен 
парк през 1962 г. са претърпели промени и развитие. В настоящият План за управление има 
основания за актуализиран преглед на периода 2004-2014 г. относно последни заповеди и 
решения. 
 
0.1.5. Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) на ЮНЕСКО – Севилска стратегия за 
Биосферни резервати, март 1995 г. 

Основните насоки са свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати за 
прилагането на практика на международните конвенции, свързани с опазването на природата 
и устойчивото развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното разнообразие.  

Биосферните резервати са територии със сухоземни или крайбрежни/ морски екосистеми 
или комбинация от тях, които са международно признати в рамките на Програмата „Човекът и 
биосферата” (МАВ) на UNESCO в съответствие с определената Нормативна рамка (Statutory 
Framework). Биосферните резервати, в голяма степен, имат предимство в сравнение с 
традиционните строго защитени територии, комбинирайки сърцевинни зони “core zones”, в 
които се акцентира на дейности, свързани с опазване на природата и зони, в които се 
поощрява прилагане на устойчиви практики, гарантиращи, както икономическото развитие на 
съответните региони, така и опазването на природата в тях.  

При функционалното зониране в План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-
2023 г. следва да се оценят възможностите в територията на Националния парк и неговите 
прилежащи теретории, да се зонира като „биосферен резерват (парк) на основата на резерват 
„Байови дупки-Джинджирица“ – обявен за биосферен резерват през 1977 г. по програмата 
„Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО и Резерват „Юлен“, вероятни сърцевинни зони  в 
бъдещия биосферен резерват. 
 В зонирането на План’14 и планиране на НП като „биосферен“ ще се отразят 
съвременните изисквания към биосферните резервати, обявени по Програмата „Човекът и 
биосферата“ (МАВ) на ЮНЕСКО. Основа са указанията на МОСВ и Българският Национален 
комитет по Програмата, съгласно изискванията на Секретариата към България, да съвмести 
своите биосферни резервати с новите изисквания до месец август 2016 г.  или да ги заличи от 
Световната мрежа. Последните изисквания на Секретариатът на ЮНЕСКО са 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 „Човек и Биосфера“(MAB) на ЮНЕСКО.  

Чл. 7. Възложителят конкретизира изискванията към съдържанието на всяка точка, включена в структурата на 
плана, като определя: 
1. показателите на абиотичните и биотичните компоненти, както и методите за определяне на стойностите им; 
2. показателите за характеризиране на настоящото ползване на защитената територия; 
3. критериите за екологичната оценка на защитената територия; 
4. изискванията, свързани със зониране или въвеждане чрез плана на допълнителни норми, режими, условия 
или препоръки по ползване на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия; 
5. насоките за приоритетните области, в които да се планират конкретни дейности; 
6. изискванията за приложенията към плана. 
Чл. 8. Отчети за научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на план за управление, 
не са част от него и се представят на възложителя в отделно приложение. 

НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 
20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 
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Нормативна рамка на Световната мрежа от биосферни резервати е формулирана с цел 
повишаване на ефективността на индивидуалните биосферни резервати и засилване на общото 
разбиране, комуникации и коопериране на регионално и международно ниво. Статия 4 на 
Нормативната рамка на Световната мрежа от биосферни резервати (Statutory Framework of the 
World Network of Biosphere Reserves) определя: 
⇒ "Обхваща мозайка от екосистеми, представителни за основните биогеографски 
региони, включително с градация на човешкото въздействие".  
⇒ “Следва да бъдат предвидени организационни мерки за привличането и участието на 
подходящ набор от публичните власти, местните общности и частните интереси в 
проектирането и извършването на функциите на биосферния резерват”. 

Обстоятелството, че по-голямата част от българските биосферни резервати са строги 
резервати, режима им на защита не позволява осъществяването на дейности, свързани с 
устойчиво ползване на природни ресурси, т.е. не се прилага изискуемата функция за развитие. 
Българските биосферни резервати не предполагат и необходимото зониране, поради което към 
настоящият момент нито един от тях не отговаря на изискванията на Севилската стратегия. 
Липсата на подходящо зониране и обезпечаване на изискуемите функции, налага 
преразглеждане на съществуващите стари биосферни резервати в България и привеждането им 
в съответствие с новите изисквания или съответно изключването им от Световната мрежа.  

В рамките на Програмата „Човекът и биосферата” (MAB) на UNESCO, биосферните 
резервати се изграждат, за да подобрят и демонстрират балансирани взаимоотношения между 
хората и биосферата. Биосферните резервати се обявяват от Международния Координационен 
Съвет (ICC) по Програмата „Човекът и биосферата” по молба на съответната държава. 
Биосферните резервати, всеки от които остава под суверенитета единствено на страната, в 
която е разположен и следователно подчинен на нейното законодателство, формират Световна 
мрежа, в която участието на всяка страна е доброволно. 
 
0.1.6. Национални документи относно предложения за включване на площи от НП 
„Пирин“, като обект на световното наследство пред КСН на ЮНЕСКО – ООН 
Чл. 47. В изпълнение на своите правомощия министърът на околната среда и водите: 
9. представлява държавата пред международни институции и организации в областта на защитените 
територии; 
10. прави предложения пред международни институции за включване на защитени територии в "Листата на 
биосферните резервати", в "Списъка на световното наследство", в "Списъка на влажните зони с международно 
значение" и други; 

ЗЗТ - Посл.изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
 
0.1.7. Доклади и Решения на сесии на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО за 
Национален парк „Пирин“, като обект на световното наследство, Доклад от съвместна мисия 
за наблюдение на Центърът за световно наследство и Международен съюз за защита на 
природата – IUCN за територията на НП „Пирин“, 2011 г.; Доклади на МОСВ за 
консервационното състояние на НП „Пирин“, 2012 г., 2013 г. и 2014 г.; 
 
0.1.8. Решение на Министерски съвет (МС) и Заповеди за включване в европейската 
екологична мрежа от проект Натура 2000 по Директива 92/43/EEC за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/409/EEC за 
опазване на дивите птици адаптирани в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); 
 Натура 2000 за изграждане на единна европейска екологична мрежа на Зони под 
специална защита. Мрежата се състои от места, обхващащи типовете природни 
местообитания вписани в Приложение 1 и местообитания на видовете от Приложение 2 от 
ЗБР. Мрежата трябва да гарантира поддържането и където е необходимо възстановяването на 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

4 

благоприятното природозащитно състояние на природните месообитания и местообитанията 
на съответните видове в естествената им област на разпространение. Натура 2000 включва и 
защитени зони, определени от Страните членки съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване 
на дивите птици. 
 Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна - цели осигуряване разнообразието на видовете, чрез запазване на техните природни 
местообитания, както и възстановяване на тяхното благоприятно състояние. Директивата 
посочва отговорността на държавите да съхранят приоритетни природни местообитания в 
тяхното естествено състояние. Тези местообитания трябва да се опазват в рамките на единна 
екологична мрежа, като се обявяват за специални защитени територии и се изготвят и 
прилагат планове за тяхното управление.  
 Директива 2009/409/ЕЕС за опазване на дивите птици - най-старата европейска 
природозащитна директива. Изисква мерки за опазване, поддържане и възстановяване на 
необходимите по разнообразие и площ местообитания за всички видове птици. 
 
0.1.9. Други Европейски Директиви със значение за НП „Пирин“, 
 Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС 

Тази Директива е началото на фундаментална реформа в управлението на водите и 
законодателството на Общността и кандидатстващите за членство в ЕС страни. Тя има 
практическо значение за водната индустрия, бизнеса, земеделието, местните специалисти, 
нестопанските организации и т.н. Устойчивото използване на водите и опазването на 
екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата „рамка” от общи подходи, 
задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки. Крайната цел е до 2015 година в 
страните-членки и кандидатстващите държави да се постигне “добро състояние” на водите. 
Отговорността за това носят главно компетентните органи на местно, басейново, национално 
и регионално ниво. Чрез Директивата в Европейската политика за водите са въведени нови 
инструменти за защита и подобряване на всички води на континента. 
 
0.1.10. Международни конвенции по които РБългария е страна 
 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на 
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда – приета в 
Орхус, Дания  на 25-ти юни 1998 година. Целта на Конвенцията е да допринесе за защита на 
правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, 
благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка Страна да гарантира правата на 
достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната среда в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. Тези 
постановки на Конвенцията се считат за нов модел на взаимоотношения на международно, 
национално и местно ниво.Тя съдейства за засилване на отговорността на гражданите за 
опазване на околната среда. Прилагането на практика на този модел съдейства за 
изпълнението на едни от основните принципи на устойчивото развитие, в контекста на 
решенията на Световната среща по устойчиво развитие проведена в Йоханесбург през 2002 г. 
Конвенцията е регионална - на държавите-членки на Икономическата комисия за Европа към 
ООН. Република България подписва конвенцията при нейното откриване за подписване в 
Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., по време на Четвъртата министерска конференция "Околна 
среда за Европа". Конвенцията влиза в сила през октомври 2001 г. Конвенцията е 
ратифицирана от България със закон, който е приет от Народното събрание на 2 октомври 
2003 г. Конвенцията е в сила за нашата страна от 16 март 2004 г. 

Ефективното прилагане на конвенцията в България допринася за развитие на 
гражданското общество, води до по-голяма прозрачност на процеса на взимане на решения на 
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национално и местно ниво и по-активно участие на различни обществени групи в този процес. 
Нейното прилагане съдейства за по-пълно отчитане на екологичните съображения при 
разработването и изпълнението на секторните политики, стратегии, планове за действие, 
програми и проекти, в контекста на устойчивото развитие. 
 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство – приета на 
Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и 
култура на своята седемнадесета сесия, проведена в Париж от 17 октомври до 21 ноември 1972 
г. За РБългария Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство е 
приета с разпореждане № 13 на Бюрото на Министерски съвет от 4 февруари 1974 г., в сила от 
17 септември 1975 г., Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2005 г. Генералната конференция на 
ЮНЕСКО – ООН приема, че световното културно и природно наследство е застрашено все 
повече и повече от разрушаване, което се дължи не само на традиционните причини за 
деградация, но и на самото развитие на обществено-икономическия живот, в резултат на което 
се задълбочават увреждащите и разрушителните явления, като отбелязва, че разрушението 
или изчезването на дадено културно и природно наследство представлява пагубна загуба за 
цялото човечество. Генералната конференция на ЮНЕСКО отчита, че опазването на това 
наследство на национално ниво е незадоволително поради големите средства, от които се 
нуждае, и недостатъчните икономически, научни и технически ресурси на страната, на чиято 
територия се намира съответното наследство, което подлежи на съхранение. В конвенцията се 
напомня Устава на ЮНЕСКО, който предвижда съдействие на Организацията за запазване, 
развитие и разпространение на знания, за насърчаване на дейността по опазване и защита на 
световното наследство, както и за създаване на международни конвенции в тази област, които 
да бъдат препоръчани на заинтересованите народи, като отчита, че съществуващите 
международни конвенции, препоръки и резолюции в областта на културното и природното 
наследство утвърждават значението на дейността по опазване на това уникално и незаменимо 
наследство за цялото човечество, независимо на кой народ принадлежи. Отбелязват се 
широкият обхват и сериозност на новите опасности, които застрашават културното и 
природното наследство от изключително световно значение, налагат необходимостта от 
участие на цялата международна общност в опазването на това наследство посредством 
колективно съдействие, което няма да замени, а ще допълни ефективно дейността на 
заинтересованата страна. Счита се за наложително да се приемат нови договорни разпоредби в 
тази област, които следва да утвърдят ефикасна постоянна система за колективна защита на 
културното и природното наследство от изключително световно значение, изградена на базата 
на съвременните научни методи.  
 Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство – приета в Париж на 
17.10.2003 г. от Генералната конференция на ЮНЕСКО на своята 32-а сесия. Основа на 
конвенцията са съществуващите международни нормативни актове по правата на човека и по-
специално на Универсалната декларация за правата на човека от 1948 г., на Международния 
пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г. и на Международния договор за 
граждански и политически права от 1966 г. Конвенцията отчита значението на 
нематериалното културно наследство, израз на културното многообразие и гаранция за 
устойчиво развитие, което бе изтъкнато в Препоръката на ЮНЕСКО за опазване на фолклора 
от 1989 г., във Всеобщата декларация на ЮНЕСКО за културно разнообразие от 2001 г. и в 
Истанбулската декларация от 2002 г., приета на Третата кръгла маса на министрите на 
културата. Отчита се тясната взаимозависимост между нематериалното културно наследство и 
материалното културно и природно наследство. Процесите на глобализация и социални 
промени създават условия за възобновяване на диалога между обществата, паралелно с 
проявите на нетърпимост, са източник на сериозна заплаха от деградация, изчезване и 
разрушаване на нематериалното културно наследство поради недостига на средства за 
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неговото съхраняване. Генералната конференция отчита, че действащите международни 
спогодби, препоръки и резолюции в областта на културното и природно наследство трябва да 
бъдат обогатени и ефективно допълнени с нови разпоредби, които се отнасят до 
нематериалното културно наследство. Конвенцията дава определение на „нематериално 
културно наследство”: означава обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и 
уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и културни 
пространства,  признати от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от 
тяхното културното наследство. Конвенцията е ратифицирана със закон, приет от 40-то 
Народно събрание на 26.01.2006 г., ДВ, бр.12 от 07.02.2006 г., изд. от МК, обн.ДВ, бр.61 от 
28.07. 2006 г., в сила за РБългария от 10.06.2006 г. 
 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство (ревизирана) и 
Обяснителен доклад - Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство е 
ратифицирана със закон, приета от 36-то Народно събрание на 1.04.1993г. в сила от 
25.05.1995г. Обнародвана е в ДВ. бр.70 от 10.08.2004г. Представлява допълване на 
принципите, залегнали в Европейската конвенция за опазването на археологическото 
наследство, подписана в Лондон през 1969г. Целта на конвенцията е да се опази 
археологическото наследство като източник за европейската колективна памет и като средство 
за исторически и научни изследвания. Всяка от страните участнички се задължава да се 
ангажира да изгради с подходящите за всяка държава средства правна система за опазването 
на археологическото наследство. Съгласно чл. 3 от Kонвенцията: „За да опази 
археологическото наследство и да гарантира научната стойност на археологическите 
изследвания, всяка от страните участнички се ангажира: i. да прилага процедури за 
разрешаване и контрол на разкопките и останалите археологически дейности. 
 Конвенция за биологичното разнообразие – Подписана в Рио де Жанейро на 05.06.1992 
г. Ратифицирана от РБългария със закон, приет от 37-о Народно събрание на 29.02.1996 г. - 
ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г. Издадена от Mинистъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 19 
от 2.03.1999 г., в сила от 16.07.1996 г. Изисква да се вземат специални мерки за 
възстановяване на деградирали екосистеми и осигуряване възстановяването на застрашените 
видове, чрез разработване и прилагане на Стратегии и Планове за управление. Държавите 
членки се задължават да предотврятяват интродуцирането на чуждоземни видове, които 
заплашват екосистемите, местообитанията или видовете;  
 Европейска Конвенция за ландшафта - подписана от Министрите на 18 европейски 
страни, в това число и България, 2000 г. във Флоренция. Ратифицирана със Закон, приет от 39-
то Народно събрание на 13 октомври 2004 г., ДВ, бр.94 от 2004 г. в сила за Р България от 1 
март, 2005 г., обн.ДВ, бр.22 от 15 март 2005 г. Конвенцията поставя изискването към 
публичните власти да приемат политики и мерки на местно, регионално, национално и 
международно ниво за защита, управление и планиране на ландшафта. Тази Конвенция се 
прилага за цялата територия на подписалите я страни и касае природните, селските, градските 
и крайградските територии. Тя включва земи, вътрешни териториални води и открити морски 
площи. Тя засяга ландшафти, които могат да бъдат считани за изключителни, както и 
обикновени и нарушени ландшафти. Конвенцията отразява общата загриженост за постигане 
на устойчиво развитие, основано на баланс и хармония между социални нужди, икономическа 
дейност и околна среда, както и че ландшафтът има важна роля сред обществения интерес в 
културната, екологичната и социалната сфера и представлява благоприятстващ 
икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране може да допринесе за 
създаването на трудова заетост. В Конвенцията се отчита, че ландшафтът способства за 
формирането на местните култури и че той е основен компонент на европейското природно и 
културно наследство, допринасящ за човешкото благоденствие и консолидиране на 
европейската идентичност; 
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 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания /Бернска конвенция/ - приета 1972 г. от ратифицирана от Великото народно 
събрание с решение, прието на 25.01.1991 г.- ДВ, бр.13 от 1991 г., в сила за РБългария от 
01.05.1991 г., изд. от МОСВ, обн., ДВ, бр.23 от 10 март 1995 г. Изисква да се вземат мерки за 
осигуряване запазването на природните местообитания на дивите видове от флората и 
фауната, както и за запазването на застрашените от изчезване природни местообитания. 
Договарящите страни се задължават да обръщат специално внимание на защитата на области, 
които са важни за мигриращите видове, като райони за зимуване, събиране, хранене и 
размножаване. Препоръка №36 се отнася за опазване на подземните хабитати и определя 
критериите за селекция на хабитатите: присъствие на видове, адаптирани към подземен живот; 
елементи на фауната, изчезнали от сухоземните и водни надземни екосистеми; присъствие на 
уязвими видове; присъствие на редки видов;е, присъствие на ендемични видове; присъствие 
на прилепи; относително високо биоразнообразие; научна стойност; уязвимост на хабитатите; 
 Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици /Рамсарска конвенция/ - утвърдена с Решение на 
Министерски съвет от 18.11.1974 г., в сила за България от 24.01.1986 г., обн., ДВ, бр.56 от 10 
юли 1992 г. Препоръчва отделните страни-членки да стимулират запазването на влажните 
зони и водолюбивите птици, като осигуряват мерки за адекватното им управление.  Те трябва 
да компенсират всички загуби на влажни зони, като защитават или възстановяват адекватни 
по значение местообитания на водолюбивите птици. Ратифицирана е от 158 страни. Опазват 
се 1721 зони с площ повече от 159 551 478 ха. Първият международен договор засягащ 
опазването на биоразнообразието; 
 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни /Бонска/ - 
Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от 
3.08.1999 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 16 от 
25.02.2000 г. в сила от 1.11.1999 г.  Изисква съхраняване и възстановяване на местообитанията 
на мигриращите видове. Държавите е необходимо да предотвратяват и отстраняват вредните 
влияния от дейности или пречки, затрудняващи миграцията на видовете. Договарящите страни 
признават, че дивите животни в безбройните им форми са незаменима част от природната 
система на Земята, която трябва да бъде опазвана за доброто на човечеството, оценяват  все 
по-нарастващата стойност на дивите животни от природна, екологична, генетична, научна, 
естетическа, възстановителна, културна, образователна, социална и икономическа гледна 
точка; 
 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и 
флора CITES /Вашингтонска конвенция/. Международно споразумение за опазване на 
дивата природа, което има за цел да предотврати изчезването на видове в резултат на 
търговията с тях. Подписана е във Вашингтон, САЩ през 1973 г. Влиза в сила на 01.07.1975 г. 
За България влиза в сила от 1991 г., с обнародван текст в ДВ, бр.6 от 1992 г. В нея членуват 
повече от 150 страни. Обект на Конвенцията са повече от 30 000 вида животни и растения  
отнесени към три основни категории, според степента на защита от която се нуждаят. 
Основният закон, който регламентира изискванията и процедурите по прилагане на 
Конвенцията у нас е Законът за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002 г.) 
 Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата - Ратифицирана 
от РБългария със закон, приет от 37-то Народно събрание/16.03.1995 г.- ДВ, бр. 28 от 
28.03.1995 г. в сила от 10.08.1995 г.,  изд. от Министерството на околната среда и водите, обн., 
ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г. Страните по тази конвенция, приемат, че изменението на климата 
на Земята и неблагоприятните последствия от това са обща грижа на човечеството.  Човешката 
дейност води до значително нарастване на концентрациите на парникови газове в 
атмосферата, което води до усилване на  естествения  парников ефект и че това ще доведе до 
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допълнително затопляне на земната повърхност и атмосферата, което може неблагоприятно да 
засегне естествените екосистеми и човечеството. Конвенцията отчита, че глобалният характер 
на изменението на климата изисква най-широко възможно сътрудничество от всички страни и 
тяхното участие в ефективни и подходящи международни ответни действия в съответствие 
съобразно с техните общи, но диференцирани отговорности и съответни възможности 
съгласно техните социално-икономически условия. Отбелязва се, че държавите следва да 
приемат ефективно екологично законодателство, екологичните стандарти, управленските цели 
и приоритети следва да отразяват екологичния контекст и контекста на развитието, за които те 
се отнасят, и че стандартите, прилагани от някои страни, може да са неподходящи и налагащи 
неоправдани икономически и социални разходи за други страни, и по-специално за 
развиващите се страни. Конвенцията отбелязва ценната аналитична работа, извършвана от 
много държави по въпросите на изменението на климата, и сериозния принос на Световната 
организация по метеорология, Програмата на Организацията на обединените нации по 
околната среда и други органи, организации и структури в системата на Организацията на 
обединените нации, както и на други международни и междуправителствени органи за обмена 
на резултатите от научните изследвания и координация на тези изследвания, Признавайки, че 
стъпките, необходими за разбиране и адресиране на изменението на климата, ще бъдат по-
ефективни от екологична, социална и икономическа гледна точка, ако те са основани на 
съответните научно-технически и икономически постижения и са предмет на непрекъсната 
преоценка в светлината на новите открития в тези области. 
 

Посочените национални Закони, Наредби и нормативни документи, Международни 
конвенции, Европейски директиви, Решения от сесии на КСН-ЮНЕСКО, Последните 
изисквания на Секретариатът на ЮНЕСКО 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 „Човек и 
Биосфера“(MAB) на ЮНЕСКО са отправните точки при определянето на дългосрочните 
(главните) цели и визия за Националния парк, които ще залегнат в актуализираният План за 
управление на НП „Пирин” за периода 2014-2023 г. 
 
 
0.2.ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 
 

Процесът на разработване на План’14 следва поставените изисквания на Заданието за 
разработване на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г., в съответствие с 
поставените изисквания за видовете проучвания, характеристики, анализи и оценки по 
определени критерии и показатели. За изпълнение на поставените цели процесът включва 
създаване на условия от страна на Изпълнителят за включване на заинтересованите страни 
при обсъждане и вземане на важни решения свързани с управлението на Национален парк 
„Пирин“ 
 
0.2.1. Участници в Екипа разработващ Плана за управление 

В процеса на разработването на Плана за управление взеха участие 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, осигуряващи качествено 
изпълнение на всички изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана и 
оперативна организация на дейностите. 
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Членове на основния Екип разработващ  
Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. 

No: титли, име, фамилия Месторабота Участие в Плана за управление 

1 инж. Антоний Стефанов "Пролес Инженеринг" ООД, 
гр. София 

Ръководител на на екипа изпълняващ 
разработването на Плана за 
управление 

2 ланд. арх. Димитринка 
Берберова ЕТ "Илия Петров", гр. София 

Заместник-ръководител на екипа 
изпълняващ разработването на Плана 
за управление 

3 инж. Георги Налбантов "Пролес Инженеринг" ООД, гр. 
София 

Главен експерт: Управление на бази 
данни и софтуер 

4 проф. д-р Александър Ташев Лесотехнически университет 
(ЛТУ), гр. София Ключов експерт: Флора 

5 зоолог Николай Караиванов 
Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания - БАН, 
гр. София 

Ключов експерт: Фауна 

6 проф. д-р Димитър Павлов "Пролес Инженеринг" ООД, 
гр. София 

Ключов експерт: Природни 
местообитания/ гори 

7 инж.Илия Петров ЕТ "Илия Петров", гр. София Главен експерт: Почвена ерозия; 
Степен на въздействие върху ОСН 

8 проф. д-р Екатерина Павлова Лесотехнически университет 
(ЛТУ), гр. София 

Ключов експерт: Мониторинг и 
ефективно управление на защитената 
територия 

9 Веселина Паскова Великан 3 ЕООД, гр. София Ключов експерт: Връзки с 
обществеността 

10 инж. Вахрам Алтунян "Пролес Инженеринг" ООД,  
гр. София 

Ключов експерт: ГИС (вкл. 
картография) 

11 инж. Мариан Николов "Картгео" ООД, гр. София Главен експерт: Топографски работи 
и геодезически измервания 

12 доц. д-р Зоя Матеева 

Национален Институт по 
Геофизика, Геодезия и 
География (НИГГГ) - БАН, 
гр. София 

Главен експерт: Абиотични фактори 

13 инж. Георги Груев "Пролес Инженеринг" ООД, 
гр. София 

Главен експерт: Инвентаризация на 
горски територии 

14 Социолог доц. д-р  Мариана 
Драганова 

Институтът по социология - 
БАН, гр. София 

Главен експерт: Културни и 
социално-икономически аспекти 

15 юрист Костя Караиванов "Прагматика консулт" ЕООД Сборник 1 "Правни анализи" 

16 юрист Милана Кривачка "Кривачка и Ко" ЕООД Сборник 9 "Международни и 
национални оценки и верификации" 

 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ - Таблица № 1 е представен пълният състав на Екипа от 
експерти взели участие в разработване на Плана за управление на НП „Пирин“  

 
0.2.2. Изисквания на Заданието за разработване на План за управление на НП „Пирин“ 
за периода 2014-2023 г. 

Настоящият План за управление се разработва съгласно структурата определена от 
утвърденото Задание от Министъра на околната среда и водите, съдържанието на Плана, 
формата на представяне, обсъждането на определени етапи и съгласувания на експертно ниво 
и със заинтересованите страни, следват поставените от Заданието изисквания. 
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0.2.3. Участници в процеса на разработване на Плана 
Разработването на Плана за управление е със съдействието и участие на Възложителят 

на Плана за управление – Дирекция „НП Пирин“, Екип за управление на проект „Устойчиво 
управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ – ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, ръководството и 
експертите на Дирекция „НСЗП“ – МОСВ, ръководството и експерти от РИОСВ-Благоевград, 
БДЗБР-Благоевград, Регионална лаборатория-Благоевград към ИАОС, Дирекция „Води“ – 
МОСВ, кметове, гл.архитекти и еколози от общинските администрации, представители на 
общинските съвети на общини Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, 
Симитли, експерти от Областна администрация Благоевград, експерти-еколози от бизнеса, 
представители на научните и академични среди, сдружения с нестопанска цел и др.  

Екипът на Изпълнителят е получил съдействие от участниците в процеса в следните 
аспекти: 
⇒ Представяне на базова информация от Дирекция „НП Пирин“, Дирекция „НСЗП“, 
РИОСВ-Благоевград, БД ЗБР-Благоевград, РЛ-Благоевград към ИАОС – МОСВ, необходима 
за План‘14; 
⇒ Съдействие от страна на национални, регионални и местни институции за набиране 
на необходима допълнителна информация и данни, както и разработени и текущи планове, 
програми и проекти за територията на НП и Прилежащите територии; 
⇒ Предоставяне от ръководствата на общинските администрации на виждания и 
предложения свързани с екологичното и социално-икономическо развитие на общините; 
⇒ Участия на представители от заинтересованите  институции и организации в 
Работни срещи на експертно ниво и Семинари с участие на Обществения консултативен съвет 
към Д „НП Пирин“ за обсъждане на основни раздели и части от Плана; 
⇒ Участия в Работни срещи с принос на Дирекция „НП Пирин“ в резултат на 
експертен опит в управлението на процеси и дейности на територията на НП „Пирин“; 
⇒ Прегледи и становища за приемане от Д „НП Пирин“ и ЕУП на Доклади, Методики 
и Отчети от проучвания, анализи и оценки, разработени от Изпълнителя в процеса на 
разработване на Плана, в съответствие на правилата на ОП „Околна среда 2007-2013 г“; 
⇒ Предоставяне от Д „НП Пирин“ на резултати от разработващи се паралелни проекти 
за територията на НП „Пирин“ по проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ 
– ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 
0.2.4. Участие на заинтересовани страни 

В процеса на разработване на Плана е осигурена възможност за активно участие на 
широк кръг заинтересовани страни: Национални държавни /МОСВ-Д „НСЗП“, ИАОС-
МОСВ, МРР, МЗХ-ИАГ, МК-НИНКН, МТСП, академични среди – ЛТУ, СУ „Св.Климент 
Охридски“, Национална спортна академия (НСА), Югозападен университет „Неофит Рилски“-
Благоевград (ЮЗУ), Аграрен университет-Пловдив (АУ)/, регионални и местни институции 
и поделения на БДЗБР-МОСВ, РИОСВ-МОСВ, Регионална лаборатория (РЛ) Благоевград - 
офис на Изпитвателна лаборатория (ИЛ) към Гл. Дирекция „Лабораторно аналитична 
дейност“ - ИАОС, ЮЗДП - МЗХ, РДГ – Благоевград, ТП ДГС и ТП ДЛС, Областна 
администрация-Благоевград, Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград - 
АГКК, 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. 
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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 на актуална информация предоставена на сайта на Плана за управление от 
Изпълнителя, с възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори; 
 
0.2.5. Етапи на процесът на разработване на Плана 
Процесът на разработване на Плана включва съгласно утвърденото Задание следните пет 
етапа: 
0.2.5.1. Първи етап: Проучвания и анализ на наличната информация и представяне на процеса 
за разработване ПУ пред местните власти и общности; 
⇒ Събиране, обработка и обсъждане на наличната информация; 
⇒ Извършване на теренни и други проучвания, предвидени в Заданието; 
⇒ Представяне от Изпълнителя на подробни отчети за възложените им задачи. 
0.2.5.2. Втори етап: 
⇒ Подготовка на проект на Части 1 и 2 от Плана; 
⇒ Организиране на семинар за представяне на Част 1; 
⇒ Отразяване на целесъобразните предложения. 
0.2.5.3. Трети етап: 
⇒ Подготовка на проект на Части 2, 3 и Части 4 и 5 от Плана; 
⇒ Организиране на семинари за обсъждане на Части 2 и 3, Части 4 и 5 от Плана; 
⇒ Организиране на семинар за представяне на цялостния проект на Плана; 
⇒ Отразяване на целесъобразните предложения. 
0.2.5.4. Четвърти етап: 
⇒ Организиране на обществено обсъждане на Проекта на План за управление; 
⇒ Отразяване на целесъобразните предложения; 
⇒ Внасяне на Проекта в МОСВ. 
0.2.5.5. Пети етап 
⇒ Представяне на Проекта на план за управление пред ВЕЕС; 
⇒ Отразяване на бележките от решението на ВЕЕС; 
⇒ Внасяне на Проекта в МОСВ за приемане от МС. 
 
0.2.6. Преглед и обсъждане по етапи на Проект на План’14 на работни срещи и семинари 
с представители на заинтересованите страни и обществеността 
В процеса на разработване на Плана за управление, съгласно чл. 12 (4) от НРПУЗТ,   
изискванията на Заданието за разработване на Плана за управление, както и допълнителни 
работни срещи инициирани от Изпълнителя, са проведени следните работни срещи, семинари 
и обсъждания: 
 
0.2.6.1. Работна среща за оповестяване началото, целите, задачите и процеса на 
разработване на Плана за управление на НП „Пирин“ – 27.03.2014 г., в сградата на 
Посетителски информационнен център на община Банско, гр.Банско. Направени са 
презентации за особеностите и процеса на бъдещия План и предстоящите проучвания на 
общественото мнение за Националния парк. 
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В работната среща участваха 60 бр. представители на заинтересованите регионални и местни 
органи на властта, представители на Възложителя на Плана – Дирекция „НП Пирин“, експерти 
от Екипа за управление на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“, 
представители на бизнеса, неправителствени организации и експерти от Екипа разработващ 
Плана за управление. Целесъобразните препоръки са намерили отражение за подобряване 
процеса и връзките със заинтересованите страни. 
 
0.2.6.2. Работни срещи по инициатива на Изпълнителят на Плана за управление с общинските 
администраци, представители на общинските съвети и други заинтересовани страни от 
общините в района на НП „Пирин“ – община Разлог – 23.04.2014 г., община Банско – 
29.05.2014 г., кметство Добринище-община Банско – 24.04.2014 г., община Гоце Делчев – 
30.05.2014 г., община Сандански – 15.05.2014 г., община Струмяни – 14.05.2014 г., община 
Кресна – 14.05.2014 г. и община Симитли – 24.04.2014 г. 
Кметове на общините и отговорни представители на общинските администрации и други 
заинтересовани страни представиха конкретни социално-икономически условия, проблеми и 
предложения за развитие в прилежащите територии и в границите на Национален парк 
„Пирин“. Предоставена е на Екипа информация за общински планове за развитие за програмен 
период 2014-2020 г., Общи устройствени планове на общините (ОУПО), задания за ОУПО, 
Стратегии за развитие на туризма и важни инвестиционни проекти за развитието на общините. 
 
0.2.6.3. Работна среща на Екипа за разработване на Плана с ръководството, експертите и 
инспекторите на парковите участъци от Дирекция „НП Пирин“ за начало на инвентаризацията 
на горските територии в границите на Парка – 14.07.2014 г. Цел на срещата е уточняване на 
въпроси и дейности при инвентаризацията и съставяне на таксационните описания, картиране 
и нова номерация съгласно приетата „Методика за инвентаризация на горските територии в 
границите на НП „Пирин“.  
 
0.2.6.4. Работна среща (двудневна) на експертно ниво за резултати от раздел „Абиотични 
фактори“ – Първи модул – 27-28.08.2014 г. с експертите по раздел (от т.1.8 до т.1.11). 
 
0.2.6.5. Работна среща (двудневна) на експертно ниво за резултатите от раздел „Биологична 
характеристика“ (от т.1.12. до т.1.15) – Втори модул, 27-28.10.2014 г. 
 
0.2.6.6. Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и 
Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА 
ПАРКА на 26-27.11.2014 г. 
 

 
 
0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 
0.3.1. 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: 

Материалите по т. 0.2.6. са приложени в СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, 
ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ 
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⇒ 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; 
⇒ Планът е средство за екипът на Администрацията – Дирекция „НП Пирин“ за управление 
и реализиране на средносрочни и подвърждаване на дългосрочните цели; 
⇒  Потвърждаване и формулиране на целесъобразни промени във функционалните зони, 
режими и норми; 
⇒  Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи интегралния процес на 
управление на Националния парк и прилежащите му територии; 
⇒  Включване на нови и неизпълнени от План‘04 целесъобразни проекти; 
⇒  Разработване на средносрочен Работен план по приоритетност;  
⇒  Подготовка на оперативни работни планове;  
⇒  Усъвършенстване на експертния и институционалния капацитет и административните 
структури на Националния парк; 
⇒  Осигурена отделна подробна информация и планиране за Резерватите “Юлен” и “Баюви 
дупки – Джинджирица”; 
⇒ 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 „Човерът и биосферата“ на ЮНЕСКО 
 
0.3.2.Особености на Плана 
⇒ Особеност на План’14 е актуализиране и надграждане на цялата събрана информация 
от План’04 и в периода на неговото действие, отразяване на тенденциите и ограничителните 
фактори, както и подробен анализ на постигнатите цели от предходния План.  
⇒ Планът за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023“ съгласно 
Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ) е „нов 
план“ разработен за реализиране дългосрочните цели на управлението на Националния парк; 
⇒ Особеност на План’14 е направената пълна инвентаризация на горските и безлесни 
територии в границите на НП „Пирин“, на основата на която е изработен нов Цифров модел на 
територията, анализи и оценки на екологичното състояние, социално-икономическото 
развитие и планиране на зони и режими, дейности и мерки за опазване и възстановяване на 
местообитания и видове; 
⇒ Особеност е изискването на Заданието за разработване на ПУ за отразяване на данните 
от разработения национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на местообитания и видове“(Натура 2000), резултатите от който за територията на НП 
„Пирин“ са непълни; 
⇒ Особеност при планирането на План’14 е настъпилата съществена промяна в режима на 
значителна площ на Национален парк „Пирин“ включена като Обект на световното 
наследство, 2011 г. с решение  на КСН към ЮНЕСКО - Организациия на обединените нации 
⇒ Особеност на План’14 е необходимостта от потвърждаване/преформулиране на 
дългосрочните цели или преформулиране на второстепенните/оперативни цели, 
ограниченията и тяхното преодоляване; 
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⇒ Особеност е планирането в План’14 за потвърждаване/допълване/преформулиране на 
функционалното предназначение и териториалния обхват на обособените зони и функции в 
План’04, съобразно решенията и препоръките на КСН/ IUCN - ЮНЕСКО;  
⇒ Особеност на План’14 е необходимостта от осигурена от Екипа качествена и 
достатъчна публична информация, консултации (провеждане на Работни срещи, Семинари, 
Обществени обсъждания) и механизъм за оперативно ангажиране на обществеността в 
управлението на парка; 
⇒ Съществен нов момент е да не се допускане в процеса на разработване на Плана за 
управление  извършване на дейности припокриващи вече финансирани или текущи дейности 
и проекти. В тази връзка, са проучени голям обем завършени, текущи и планирани проекти по 
действащи в РБългария проекти по Оперативни програми и други донори, както и проекти 
финансирани от държавния бюджет.  
⇒ За разработващите се текущи паралелни проекти и дейности от План’04 по Проект 
DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2023 г.“, Д „НП Пирин“ предоставя 
за целите на План’14 информация по етапи и различни срокове, което затруднява тяхната 
оценка и интегриране (ползване). 
⇒ Особеност е реалната необходимост за балансиране на интересите и развитието на 
общините в района на НП, изискването в процеса на Плана, да се идентифицират виждания и 
инвестиционни намерения на общините в прилежащите територии на Националния парк за 
важни екологични и социално-икономически проекти с отношение и връзка с НП „Пирин“ 
през новия програмен период 2014 – 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ope.moew.government.bg/
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ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 
 
1.0.1.Местоположение 
 

Национален парк „Пирин“ е част от Пирин планина - Среден Пирин. Разположен е в 
югозападната част на страната между долините на реките Струма и Места - между 41°36' и 
41°52' северна ширина и 23°16' и 23°34' източна дължина.  

Според физико-географското райониране на Република България, Национален парк 
„Пирин“ попада в Рило-Родопска област, подобласт на Рила и Пирин и котловинната редица 
по р. Места, Рило-Пирински район (География на България-физическа и социално-
икономическа, София, 1997, АИ проф.М.Дринов). 

В Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 год. 
Благоевградска област попада в Югозападен район към Районите на ниво 2 (NUTS 2). В 
йерархичната система на градовете-центрове, Благоевград се намира във второ ниво - големи 
градове. 
Към настоящият План за управление, след „Съдържание“ е включено Приложение -1: Карта 
на местоположението на НП „Пирин“ в М1:150 000 
 
1.0.2. Границите на НП „Пирин“ са определени със  Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр. 
44/2000 г.) на Министъра на околната среда и водите с обща площ 40 332,4 ха. 

Със същата Заповед общата площ на горския фонд е определена на 29 999,4 ха. Площта 
на високопланинските пасища и ливади е определена на 10 333,0 ха. 

В територията на парка изцяло попадат два резервата: биосферен резерват „Баюви 
дупки – Джинджирица“ (последна промяна със Заповед No.976 от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на 
Държавен вестник 976-1979 г.) с площ  2873.0 ха и Резерват „Юлен“ (Заповед No.223 от 
26.08.1994 г., бр. 75/1994 на Държавен вестник) с площ 3156.2 ха. 
Границите в реални геодезически координати в метри (координатна система 1970 г.) в 
Координатен регистър на границите на Националния парк са предоставени от Дирекция 
„НП Пирин“- МОСВ. В реални геодезически координати са предоставени също и всички 
вътрешни граници на „туристическа“ и „буферни“ зони от НП, координати на границите на 
биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“, резерват „Юлен“ и координати на граници 
на предоставени на концесия площи на „Юлен“ АД 

В резултат на точно картиране и уточняване на границите на НП „Пирин“ в определени 
участъци от външните граници по естествени линии на терена, по преценка на комисия с 
представители на Дирекция „НСЗП“ са променени границите и представен към План’14 
Координатен регистър на границите на Националния парк в координатна система 1970 г. 

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към Плана за управление са представени Координатни 
регистри на границите на НП „Пирин“, границите на биосферен резерват „Баюви дупки-
Джинджирица“, резерват „Юлен“, буферните зони определени от ЮНЕСКО, граници на 
функционални зони от План’04 и граница на зоната на концесия предоставена на „Юлен“ 
АД.  

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg
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1.1. ПЛОЩ НА ПАРКА И НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 
 Площта на парка е претъпяла множество промени в исторически аспект, нормативно 
описани в редица заповеди. В Таблица № 1 са показани площите на парка и резерватите от 
последните актуални Заповеди и от актуалните Цифрови модели (*zem и *cad - файлове). 
Констатираните разлики се описват, както и причините довели до тези разлики. 
 
1.1.1 Окончателни площи на НП „Пирин“ и на включените в него резерватни територии 
съгласно ЦМТ от План‘14 
-    Обща площ на НП „Пирин“ – 40 366.6 ха. Разлика от Заповедта: + 34.2  
-    Площ на Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ – 2841.4 ха. Разлика:  - 31.6 ха 
-     Площ на Резерват „Юлен“ – 3149.9 ха. Разлика: - 6.3 ха 
 
Таблица № 1:  
Площ на НП „Пирин“ и включените в него защитени територии запазващи статута си 

№ 
по 
ред 

наименование на 
защитена територия 

заповед 
/последна/ 

площ по 
заповед 

/ха/ 

площ по 
ЦМ 2003 

г. /ха/ 

площ по 
ЦМ 

2014 г. 
/ха/ 

% от 
площта 
на НП 

"Пирин" 

разлика 
спрямо 
заповед
та /ха/ 

1 НАЦИОНАЛЕН 
ПАРК "ПИРИН" 

№395 от 15. 10. 
1999 г. бр. 

44/2000 на ДВ 
40332,4 40356,0 40366,6 * 34,2 

2 
РЕЗЕРВАТ                                                      
"БАЮВИ ДУПКИ - 
ДЖИНДЖИРИЦА"    

№976 от 26. 12 
1979 г. бр. 

8/1980 на ДВ 
2873,0 2841,9 2841,4 7,0 -31,6 

3 РЕЗЕРВАТ "ЮЛЕН" 
№223 от 26. 08. 

1994 г. 
бр.75/1994 на ДВ 

3156,2 3149,9 3149,9 7,8 -6,3 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. № 1: Процентно съотношение на площите в НП „Пирин“ и включените в него 
резерватни територии и техния статут определен от ЗЗТ. 
 
 Към настоящия План‘14 е представено Приложение 2: Карта на НП „Пирин“ с 
местоположението на биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и резерват 
„Юлен“, М 1: 120 000 
 

http://www.ope.moew.government.bg/
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1.2.ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
 
1.2.1.Видове територии 
 

Със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000г.)  на Министъра на околната среда 
и водите общата площ на горския фонд е определена на 29 999,4 ха. Площта на 
високопланинските пасища и ливади е определена на 10 333,0 ха. След актуализацията на 
ЦМТ и инвентаризацията на площите в НП „Пирин“ съгласно чл.7 и чл. 8 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) в сила 31.03.2001 г., обн. ДВ. бр.1 от 02.01.2001 г. посл.изм. 
и доп. ДВ. бр.53 от 27.06.2014 г.са: 
⇒ Земеделски територии – за обработваеми земи (ливади) и необработваеми 
(високопланински пасища, скали, мочур, ровини) площта на необработваеми безлесни 
територии: 15 246.8 ха; 
⇒ Горски територии – за гори (дървопроизводителни гори, защитни гори, рекреационни 
гори и др. и горски земи (поляни, земи заети от храсти, скали и др.: 25 137.4 в т.ч. клек; 
⇒ Нарушени територии – за възстановяване и рекултивация – кариери, свлачища, срутища; 
⇒ Територии заети от води и водни обекти – реки и езера; 
⇒ Територии на транспорта – за републикански и местни пътища 
 
Таблица № 2  
Разпределение на площите, на горските и безлесни територии в парка и процентното им 
съотношение, по паркови участъци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Административна принадлежност 
 

По отношение на административното деление на Република България, НП „Пирин“ 
попада изцяло в област Благоевград (BLG), който е и културен и икономически център с 
изградена социална и техническа инфраструктура.  

В Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 год. 
Благоевградска област попада в Югозападен район към Районите на ниво 2 (NUTS 2). В 
йерархичната система на градовете-центрове, Благоевград се намира във второ ниво - големи 
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1 2 3 4 5 
1 ПУ „Вихрен“ 24,4 64,8 35,2 
2 ПУ„Безбог“ 12,3 64,5 35,5 
3 ПУ„Трите реки“ 13,3 42 58 
4 ПУ„Каменица“ 21,0 57,1 42,9 
5 ПУ „Синаница“ 17,0 69,1 30,9 
6 ПУ „Баюви дупки“ 12,0 76,6 23,4 
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градове. На територията на НП „Пирин“ попадат седем общини и осемнадесет населени места, 
от които три града и петнадесет села. 
 
Таблица № 3:  
Териториално-административни единици – части от територията на НП „Пирин“ 
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1 Банско 36,6 

1 гр. Банско общински център 14884,3 10252,0 25,4 68,9 

2 гр. Добринище кметство 7951,0 2277,4 5,6 28,6 
3 с. Кремен   6124,9 890,9 2,2 14,5 
4 с. Обидим   6943,1 1351,0 3,3 19,5 

2 Гоце Делчев 4,9 
5 с. Брезница кметство 8190,0 1095,9 2,7 13,4 
6 с. Корница кметство 6403,9 900,4 2,2 14,1 

3 Кресна 14,9 
7 с. Влахи   12078,6 5339,4 13,2 44,2 
8 с. Стара Кресна   2978,6 671,0 1,7 22,5 

4 Разлог 10,2 9 гр. Разлог общински център 14135,3 4122,5 10,2 29,2 

5 Сандански 30,6 

10 с. Горна Сушица   2336,2 331,0 0,8 14,2 
11 с. Лиляново   7637,7 4853,1 12,0 63,5 

12 с. Пирин   14163,0 3888,8 9,6 27,5 
13 с. Плоски кметство 9889,2 3019,3 7,5 30,5 

14 с. Сугарево   2160,2 276,5 0,7 12,8 

6 Симитли 2,3 
15 с. Брежани кметство 4013,9 135,3 0,3 3,4 
16 с. Градево   9154,7 106,6 0,3 1,2 

17 с. Сенокос   3705,4 692,5 1,7 18,7 
7 Струмяни 0,4 18 с. Илинденци кметство 5445,1 177,8 0,4 3,3 

 
 
Фиг. № 2: Землища попадащи в НП „Пирин“ и процентното им участие  
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В СВИТЪК I ПРИЛОЖЕНИЯ е представена подробна информация в табличен вид по 
общини и землища, относно вида на площите по паркови участъци и процентните 
съотношения между тях. 

 
 
1.3. ЗАКОНОВ СТАТУТ 
 
1.3.1. Историческо развитие на законовия статут на НП „Пирин” и прекатегоризацията 
му съгласно Закона за защитените територии:  
 
⇒ Заповед № 3074 от 08.11.1962 г. (ДВ, бр. 43/1963г.) на Главно управление на горите 
при Министерски съвет /МС/ за обявяване на Народен парк „Вихрен” с площ  6212 ха. 
Включва басейните на р. Бъндерица и р. Демяница, отдели 18-54 на Горско стопанство Банско. 
⇒ Промяна в площта със Заповед № 4050 от 29.12.1973 г. (ДВ, бр. 29/1974г.) на 
Министерство на горите и опазване на природната среда – Увеличава площта на Народен парк 
„Пирин“ от 6212 ха на 34943 ха: 
- Горски фонд     – 28224 ха  и 
- Пасищен фонд –   6719 ха. 
⇒ Промяна в площта със Заповед № 3011 от 30.09.1974 г. (ДВ, бр. 85/197"4г.) на 
Министерство на горите и опазване на природната среда – Обявяване на Народен парк 
„Пирин„ с площ 26 413,8 ха „За запазване на специфичния характер на централните части от 
планинския масив Пирин, в които алпийският характер, формираните биоценози и наличните 
ендемити и реликтни растителни и животински видове представляват научна и културна 
ценност и изхождано от възможните за развитие на вътрешния и международен туризъм, 
очертани с утвърдените основни принципи за териториално устройство на „Ски район 
Пирин”.  
- В НП „Пирин“ да се включат резерватите „Баюви дупки”, „Сеймен тепе” и „Малка 
Джинджирица”, като се запазва определения в тях режим за резервати, съгласно Закона за 
защита на природата”. 
⇒ Промяна в площта със Заповед № 594 от 03.03.1976 г. (ДВ, бр. 85/1974г.) на 
Министерство на горите и опазване на природната среда /МГОПС/ - Определяне площта на 
Народен парк „Пирин“ на 26 479,8 ха. 
- „С оглед разработването на разкритите запаси от бял мрамор и на основание чл.22 от 
ЗЗП се изключват от площта на НП „Пирин“ подотдели: 306-а, б, д, 1 в г.с. – гара Пирин, с 
обща площ 34.0 ха.” 
⇒ Заповед № 5425 от 19.12.1979 г. (ДВ, бр. 85/1979г.) на Министерство на горите и 
горската промишленост за Образуване на Народен парк „Пирин”. Народен парк „Пирин” 
развива своята дейност върху територията определена със Заповед № 3011 от 30.09.1974 г. на 
Министерство на горите и опазване на природната среда, допълнена със Заповед № 594 от 
03.03.1976 г. на МГОПС. 
⇒ Заповед № 1478 от 30.06.1981 на МГГП за допълване на Заповед № 5425 от 
19.12.1979 г. на МГГП. 
⇒ Промяна в площта със Заповед № 1036 от 17.11.1987 г. . (ДВ, бр. 94/1989г.) на КОПС 
при МС за включване в територията на НП „Пирин“ на 12 639 ха, както следва: 
- Горски фонд с обща площ 4369,9 ха 
- Селскостопански фонд – високопланинските пасища, намиращи се в горския фонд, 
включен в Народния парк с обща площ 8276 ха 
Съгласно същата заповед се изключват от границите на НП „Пирин” 16,1 ха, от които: 
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- От ГС Добринище – отдели: 36-г (част); 39-б (част), 3 с обща площ 10,1 ха 
- От ГС Сандански – отдел 177-а с площ 6,0 ха 
Във високопланинските пасища от селскостопанския фонд се разрешава пашата на домашни 
животни без кози. 
 
1.3.2. Правна рамка и актуален законов статут на Национален парк „Пирин“ и 
включените в него резервати „Баюви дупки – Джинджирица“ и „Юлен“ и площите 
обект на концесия 
 
1.3.2.1.Съгласно националното законодателство (ЗЗТ, ЗБР, ЗКН, ЗВ, ЗДС, ЗК) 
 
⇒ Закон за защитените територии (ЗЗТ) 
Основополагащ закон за защитените територии и категорията „Национален парк“ 
Чл. 1. С този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване 
и ползване, обявяване и управление. 
Чл. 2. (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко 
богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на 
културата и науката и за благополучието на обществото. 
⇒ (2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
 

Със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000г.) на Министъра на околната среда и 
водите съгласно параграф 2 ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗТ Народен 
парк „Пирин“ се прекатегоризира в „Национален парк“ със същото наименование 

Със същата Заповед е намалена площта  на НП „Пирин“ със 134.5 ха, както следва: 
⇒ От община Разлог, по паркоустройствен проект на НП „Пирин“ от 1993 г., отдели 21 а-
в,1; 22 а-г, с обща площ 58,1 ха; 
⇒ От община Сандански по паркоустройствен проект на НП „Пирин“ от 1993 г., отдели: 
378 а-в,4,7; 379 а, 3-6; 380 а (част 5.0 ха), 4,5; 397 е-з, к, м, н, 4 (част 0,3 ха ),5; 398 1; 399 к, 5, 
6,; 404 8 (част 0,2 ха) 405 е (част3.5 ха), 4,5,; с обща площ 76,4 ха. 

Със същата Заповед общата площ на горския фонд е определена на 29 999,4 ха. Площта 
на високопланинските пасища и ливади е определена на 10 333,0 ха. 

Съгласно ЗЗТ резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и резерват „Юлен“ са обекти от 
първа категория – резервати с определени от Закона режими на ползване 
⇒ Закон за биологичното разнообразие(ЗБР) 
 Чл. 2. Този закон цели: 
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за Европа типове 
природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни 
видове в рамките на Национална екологична мрежа; 
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от 
флората,фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия; 
3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън 
естественатаим среда; 
4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животинскивидове в 
природата; 
5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна; 
6. опазването на вековни и забележителни дървета. 
Чл. 3. (1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща: 
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 
2000", в които могат да участват защитени територии; 
Чл. 14. За защитените територии, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за защитените 
територии 

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 
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Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 
Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 
Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. 
бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., 
изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 
2013г. 

 
 Защитени зони на територията на НП „Пирин“ 

Съгласно ЗБР територията на Национален парк „Пирин“ е съществен елемент от 
Националната и Европейска екологична мрежа Натура 2000. Площта на НП се 
припокрива от защитена зона с идентификационен код BG0000209 „Пирин“ от мрежата 
обекти Натура 2000  

Защитена зона „Пирин“ е от тип „C“ – Защитена зона по Директива 79/409/EEC за 
опазване на дивите птици и защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
• На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие  и т.1 от Решение  на Министерски съвет № 122/2.III. 2007 г.(ДВ, бр.21 от 2007 
г., е обявена със Заповед № РД-572 от 8 септември 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) за  
защитена зона  „Пирин“ с идентификационен код BG0000209 в землищата на: гр. Разлог, 
община Разлог, гр. Банско, гр. Добринище, с. Обидим и с.Кремен, община Банско, с. Брезница 
и с.Корница, община Гоце Делчев, с. Пирин, с. Лиляново, с. Горна Сушица, с. Сугарево и с. 
Плоски, община Сандански, с. Илинденци, община Струмяни, с. Стара Кресна и с. Влахи, 
община Кресна, с. Градево, с. Сенокос и с.  Брежани, община Симитли, област Благоевград, с 
обща площ 403 823,813дка. 

Предмет  на опазване в защитена зона „Пирин“ с идентификационен  код BG0000209 
са видове птици: видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР; 

Защитената зона се обявява с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природзащитно състояние, 
както и възстановяване на местообитания на видове птици предмет на опазване във 
защитената зона, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние 
• На основание чл.10, ал.4 от ЗБР и чл.60, ал.1 от Административнопроцесионалния 
кодекс е включена в Списък и приета с Решение на Министерски съвет № 122/2.III. 2007 г. 
(ДВ, бр.21 от 2007 г.), защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна с идентификационен  код BG0000209 „Пирин“ включваща площи от общини 
Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли с площ 403 823,813 ха 
 
 Защитени зони по Натура 2000 в Прилежащите територии на НП „Пирин“ 
1.Защитена зона „Пирин-буфер“ с идентификационен код BG0002126, тип „J“ - ЗЗ по 
Директива за птиците, която припокрива ЗЗ по Директива за местообитанията. 

Обявена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за 
биологичното разнообразие и т.III.1 от Решение № 335/26.05. 2011 г. на Министерски 
съвет(ДВ, бр.41 от 2011 г.), обявена със Заповед № РД-352 от 11 април  2013 г. (ДВ бр. 
48/31.05.2013 г.) за защитена зона „Пирин Буфер“ с идентификационен  код  BG0002126 в 
землищата на: с. Добринище, с. Кремен, с. Обидим, община Банско, област Благоевград, с. 
Брезница, с. Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Лъжница, с. Средна, община Гоце Делчев, 
област Благоевград, с. Влахи, с. Ощава, с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, 
с. Бельово, с. Бождово, с. Вихрен, с. Голем Цалим, с. Горна Сушица, с. Долени, с. Кашина, с. 
Ковачево, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски, с. Сугарево, с. Храсна, с. Черешница, община 
Сандански, област Благоевград, с. Тешево, община Хаджидимово, област Благоевград, с. 
Брежани, с. Градево, с. Сенокос, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и с. 
Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с обща площ 318 018,366 дка. 
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Предмет на опазване в защитена зона „Пирин Буфер“ с идентификационен код 
BG0002126 са видове птици: видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР; 
В границите на ЗЗ „Пирин Буфер“ са определени забрани: използване на неселективни 
средства за борба с вредителите по горите и в селското стопанство; използването на 
пестициди и минерални торове в пасища и ливади; залесяване на ливади, пасища и мери, както 
и превръщането им в обрабоваеми земи и трайни насаждения. 
2.Защитена зона  „Места“ с идентификационен код BG0002076 тип „J“ - ЗЗ по Директива за 
птиците, която припокрива ЗЗ по Директива за местообитанията 

Обявена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за 
биологичното разнообразие и т.1 от Решение № 802/04.12. 2007 г. на Министерски съвет(ДВ, 
бр.107 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-532 от 26 май 2010 г. (ДВ бр. 51/2010 г.) за 
защитена зона „Места“ с идентификационен  код  BG0002076 в землищата на: с. Кремен, с. 
Филипово, община Банско, област Благоевград, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, 
с. Господинци, гр. Гоце Делчев, с. Корница, с. Лъжница, с. Мусомища, община Гоце Делчев, 
област Благоевград, с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. 
Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, с. 
Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Слащен, с. 
Туховица, община Сатовча, област Благоевград, с. Абланица, с. Беслен, с. Копривлен, с. Ново 
Лески, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен, гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област 
Благоевград, с обща плош 204 266,444 дка 

Предмет на опазване в защитена зона „Места“ с идентификационен код BG0002076 са 
следните видове птици:Видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; Видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР ; 
Защитената зона е обявена с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на посочените 
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на 
природозащитното им състояние 
3. Защитена зона „Круше“ с идентификационен код BG0000626 тип „Е“ – ЗЗ по Директива 
за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците в територията 
на община Разлог; 
4. Защитена зона „Кресна-Илинденци“ с идентификационен код BG0000366 тип „К“ – ЗЗ 
по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците в 
територията на община Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли; ЗЗ има няколко 
самостоятелни ядра свързани чрез речни долини в единна зона, която обхваща като буфер от 
запад НП „Пирин“ 
5. Защитена зона „Река Места“ с идентификационен код BG0001021 тип „К“ – ЗЗ по 
Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците в 
територията на община Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Белица; 
6. Защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш“ с идентификационен код BG0001028 тип 
„К“ –  ЗЗ по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за 
птиците в територията на община Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Петрич. 
 
⇒ Закон за културното наследство(ЗКН) 

Режимите за опазване и ползване на обектите на недвижимото културно наследство 
попадащи на територията на НП „Пирин“ са съгласно Закона за културното наследство 

Чл. 6. (3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Културните ценности, попадащи в границите на 
защитените територии, запазват режимите си на опазване и ползване, определени по реда на Закона за 
културното наследство 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
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⇒ Закон за водите(ЗВ) 
Забраните и ограниченията в пояс I от Санитарно-охранителните зони на територията на НП 
„Пирин“са съгласно Закона за водите. Режимите за опазване на водите в останалите II и III 
зони са описани в заповедите за тяхното обявяване. 
Чл. 7. (2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)  Определянето на забраните и ограниченията за 
извършване на дейности в границите на вътрешния пояс от санитарно-охранителните зони, попадащи в 
защитени територии, се извършва по реда на Закона за водите. 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл.доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
 
⇒ Закон за държавната собственост(ЗДС) 
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с 
недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. 
Чл. 2. (1) Собствеността на държавата е публична и частна. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Публична държавна 
собственост са: 
1. обектите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна 
държавна собственост; 

ЗДС-   в сила от 01.01.1996 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.  Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 
Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., доп. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.93 
от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., изм. ДВ. 
бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. 
бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., доп. ДВ. 
бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., 
изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 
2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г. 

 
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, посочени в 
приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са 
изключителна държавна собственост. 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 

 
⇒ Закон за концесиите(ЗК) 
Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии. 
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Концесията е право на 
експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово 
търговско дружество - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и 
поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. 
(2) Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, 
сключен между концедента и концесионера. 
(3) Според предмета си концесиите са: 
1. концесия за строителство; 
2. концесия за услуга; 
3. концесия за добив. 
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Концесията за строителство има за предмет частично или цялостно 
изграждане на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация 
на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на 
концесията или от това право и компенсация от страна на концедента по чл. 6. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Правото на концесионера да експлоатира обекта на 
концесията включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети 
лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези дейности. 
(3) Изграждането на обекта на концесията включва дейностите по неговото строителство или проектиране и 
строителство за срока на концесията, както и възстановяването на обекта след случай на непреодолима сила. 
(4) Управлението и поддържането на обекта на концесията включва поддържането в наличност на обекта и на 
услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването на непрекъснатост и ниво 
на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор. 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от 
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обществен интерес на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 
експлоатира услугата или от това право и компенсация от страна на концедента по чл. 6. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Правото на концесионера да експлоатира услугата от 
обществен интерес включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или 
от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези 
дейности. 
(3) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Управлението на услуга от обществен интерес включва 
поддържането в наличност на услугата и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на 
предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор, а когато услугата се извършва с 
обект - собственост на концедента - и управление и поддържане на обекта на концесията.  
(4) Концесията за услуга може да включва и извършването на частични строителни и монтажни работи, когато е 
налице необходимост от частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт 
на обекта на концесията. 
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Подготвителните 
действия и внасянето на предложение за предоставяне на държавна концесия, се осъществява от министър, 
определен със закон. В случаите, когато липсва оправомощаване от закон, подготвителните действия се 
извършват от: 
1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 
министъра или ръководителя на ведомството - първостепенен разпоредител с бюджет, който ръководи 
министерството, съответно ведомството, на което съответният обект е предоставен за управление или който 
носи отговорността за осигуряване на услугата от обществен интерес; 

З К/ В сила от 01.07.2006 г.   Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., 
изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 
2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 
2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 
Юли 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.82 
от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 
2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 

 
 Статут на територията отдадена на концесия съгласно ЗК и Концесионния 
договор 
- Съгласно подписаният на 21.12.2001 г. в гр.София „Договор за предоставяне на 
концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост представляваща 
част от НП „Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на 
„Ски зона с център гр.Банско“ е бил в сила Закона за концесиите, обн.ДВ. бр.92 от 17 
октомври 1995 г., посл изм.ДВ. бр.104 от 27 декември 2005 г. 
- Площите от НП „Пирин“ обект на концесия,  са предоставени с Договор, на основание 
чл.4. ал.1. т.10 от Закона за концесиите, Решение 514/03.07.2001 г. на Министерския 
съвет/обнародвано в ДВ, бр .61/2001 г./и Решение 738/09.11.2001 г. на Министерския 
съвет/обнародвано в ДВ, бр.98/2001 г. Страна по Договора с предоставени правомощия е 
Министъра на околната среда и водите като концедент и концесионер – Изпълнителните 
директори на „Юлен“ АД. 
Чл. 4. (1) Концесии могат да се предоставят за следните обекти:  
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) горите и парковете с национално значение; 

ЗК-Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.92 от 17 Октмври 1995г., изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1996г., изм. ДВ. 
бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., доп. ДВ. бр.123 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. 
ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. 
бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. 
ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г. 

- Предоставено е особено право на ползване върху защитена територия, изключителна 
държавна собственост, с площ на предоставената територия 99.55 ха, при граници, съгласно 
одобрения със Заповед 09-13 от 01.03.2001 г. на Кмета на Община Банско 
Териториалноустройствен план за извънселищна територия „Ски-зона с център гр.Банско“ 
индивидуализиран с координати на точки от 1до 252 в координатна система „1970 г.“ по 
чупките на външната граница на ски-зоната, от която е изключена площта 2.2 ха на 
съществуващи сгради, съоръжения за водоснабдяване и I-ви охранителни зони на тръбни 
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кладенци, др.съоръжения от санитарно-охранителни зони. Договорът включва условия за 
осъществяване на концесията от Концесионера. 
 
1.3.2.2 Международен статут на НП „Пирин” като обект на световното наследство 
  
⇒ Съгласно Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 
- НП „Пирин“ е включен под № 225/15.06.1982 г. в списъка на ООН на Националните 
паркове и еквивалентните на тях резервати.  
- Национален парк „Пирин“ с приложена документация за номинация от ЮНЕСКО № 
225 от 9/12/1983 г.(WHC Nomination Documentation 225.pdf UNESCO Region EUROPE Pirin 
National Park, CRITERIA ("KEY WORDS") N (i)(ii)(iii)), НП „Пирин“ е включен като обект на 
Световното природно наследство към Конвенцията за опазване на световното културно и 
природно наследство, с площ 26 423,8 ха.  

Включената територия от НП „Пирин“ е определена съответстваща на три критерия за 
световно природно наследство. 

Предложенията със съпъстващите документи за номиниране са направени от БАН –
Изследователски и координационен център за опазване и възстановяване на околната среда с 
директор проф.д-р Симеон Недялков – председател на Националния комитет по Програмата 
MAB - „Човекът и биосферата“ – процедура към  07.01.1982 г. ревизирана информация м.май 
1992 г. 

Независимо, че Национален парк „Пирин” е вписан в Списъка на световното културно 
и природно наследство през 1983 г., повече от 10 години Парка е на дневен ред в Комитета 
главно заради намиращата се на територията му ски зона.  

Следвайки препоръките на Комитета за световно наследство и IUCN, държавата-членка 
внася предложение за разширяване обхвата на територията на обекта. След техническа оценка, 
направена през 2009 г., на 34 -тата си среща през 2010 г. Комитетът одобрява разширяването 
на обхвата на територията на НП „Пирин” като обект на световното наследство, както и 
създаването на буферна зона, която да подпомогне опазването и управлението на обекта 
(Решение 34COM 8B.5). Със същото решение Комитетът одобрява и изключването на четири 
области (с обща площ 150,6 хка) в периферната част на обекта, както и на туристическите 
зони Банско и Добринище (с обща площ 1078,23 хка), които стават част от нова буферна зона. 
- С Решение 34 COM  на Комитета 2010 г. се увеличава  площта на Обекта на СН на 
НП „Пирин“ на 39 277,72 ха с буферни зони с площ 1 078, 28 ха, в съответствие с Решение 
35 COM 7B.21-2011 на КСН от 35-тата му сесия в Париж, 2011 г. 

В изпълнение на Решение 34COM 7B.5 на Комитета за световно наследство на 
ЮНЕСКО от 10 до 14 октомври 2011 г., Центърът за световно наследство и IUCN 
провеждат съвместна мисия на територията на Национален парк „Пирин” като обект на 
световното наследство.  

Цел на мисията е да направи преглед на последните подобрения на капацитета на ски 
съоръженията в буферната зона на обекта на световното наследство, да определи вероятното 
им въздействие върху изключителната универсална ценност на обекта на световното 
наследство и да се изготви  препоръка, относно евентуалното включване на обекта в Списъка 
на световното наследство в опасност, както е поискано от Комитета за световно наследство на 
неговата 35-та сесия. Мисията оценява и цялостното консервационно състояние на обекта и 
други фактори, влияещи върху неговата изключителна универсална ценност. 
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т.77. Комитетът за световното наследство смята, че един културен или природен обект представлява 
“изключителна универсална ценност” (виж параграфи 49 до 53), ако този обект отговаря поне на един от 
следните критерии. В тази връзка, предложените обекти трябва: 
(vii) да представляват забележително природно явление, или област с естествена природна красота и да са 
носители на естетична наслада в най-висока степен; 
(viii) да бъдат изключително представителен пример за големите периоди в историята на Земята, в това число 
и доказателства за наличие на живот, свидетелства за протичащите геоложки процеси по време на 
изменението на земните форми, както и геоморфни или физиографски елементи от особено голямо значение; 
(ix) да бъдат изключително представителен пример за екологичните и биологичните процеси по време на 
еволюцията и развитието на екосистемите и на колониите от земната, водната, крайбрежната и морската 
флора и фауна; 
(x) да включват най-представителни и най-значими за съхранението in situ на биологичното разнообразие 
естествени местообитания, в това число и места, където обитават застрашени от изчезване видове на 
флората и фауната, които имат неизмерима универсална стойност от гледна точка на науката или следва 
да бъдат съхранени за в бъдеще. 
т.78. За да бъде считан за изключителна световна ценност, един обект на културното или на природното 
наследство трябва да отговаря също така на условията за цялост/интегритет и/или автентичност; за него 
трябва да има изградена подходяща система за опазване и управление, която да осигури неговото съхранение 
за бъдещите поколения. 

Критерии за оценка на “изключителната универсана ценност” на един обект -  Ръководни насоки  за 
прилагане на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (извлечение) - 
Междуправителствен комитет за опазване на световното културно и природно наследство.                                         

 
Изводи, Оценки и препоръки на Мисията и потвърждаване с Решение на КСН 
 
• Цялостното консервационно състояние на обектa на световно наследство Национален 
парк „Пирин” е сравнително добро. През годините ресурсите като средства и персонал остават 
стабилни, а Дирекция «Национален парк „Пирин” и Министерство на околната среда и водите 
работят усърдно за осигуряване на ефикасно опазване и управление, както и за запазване на 
целостта и на изключителната универсална ценност на обекта на световно наследство 
Национален парк „Пирин”. 
• Решението на Комитета за световно наследство потвърждава изключването на 
буферната зона, тъй като поради въздействието на разработените ски съоръжения върху 
целостта, те вече не покриват критериите за включване в Списъка на световното и културно 
наследство. Очевидно е, че двете области не могат да изпълняват функциите, посочени в 
Оперативните насоки за прилагане на Конвенцията, т.е. да обграждат и осигуряват 
допълнителна защита на обекта. Следователно е нереалистично да се очаква, че засегнатите 
области биха могли да функционират, като ефективна буферна зона за обекта. 
• Подмените, свързани с подобрения на капацитета на ски съоръженията, са извършени с 
необходимото внимание и не оказват неблагоприятно влияние върху изключителната 
универсална ценност на обекта. Промените са насочени към обезпечаване на сигурността, 
ефективността и управлението на посетителския поток в буферните зони.  
• Препоръчително е подмяната на ски лифтове или отварянето на писти в буферната зона 
да се извършва от държавата-членка, в съответствие със съответните закони, регулации и 
процедури, но само ако се гарантира, че Изключителната универсална ценност на обекта няма 
да бъде нарушена.  
• Към Комитета за световното наследство следва да не бъдат отправяни искания за 
оценки или разглеждане на предложения относно буферната зона. По този начин, вниманието 
ще бъде отклонено от детайлите в буферната зона и насочено върху това да се гарантира, че 
тези дейности не влияят негативно върху ИУЦ и цялостта на обекта. 
• Общините Банско и Разлог имат явно изразени планове и стремежи да разширят 
площта на ски зоните в обектa на световно наследство Национален парк „Пирин”. Нужно е 
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Комитетът да заеме твърда позиция, че няма да се допусне развитието на ски или изграждане 
на други съоръжения в границите на обекта, освен на територията на вече изключените зони. 
Освен това трябва да бъде напълно ясно, че решението от 2010 г. за изключване на буферната 
зона Банско и Добринище следва да не бъде посочвано като прецедент в контекста на искания 
за нови промени на границите на обекта. Това трябва да бъде обезпечено при изготвянето на 
новия План за управление на Национален парк „Пирин”. 
• В новия План за управление трябва да бъде отделено по-голямо внимание на 
поддържането на устойчиво и по-балансирано развитие на поминъка на населението. 
Усилията трябва да са насочени към разнообразяването на туризма в областта на продукти, 
услуги и сезонност, в съответствие с новата стратегия на Дирекция „Национален парк Пирин” 
за устойчив природен туризъм като обещаваща алтернатива на развитието на ски туризма. 
• Дирекцията на НП трябва да обмисли възможността да използва Консултативния 
комитет и Научния консултативен съвет като по-ефективни платформи за намаляване на 
различията и осигуряване на по-добро управление на Национален парк „Пирин”. 
• Както границите на буферната зона, така и цялата територия на обекта следва да бъде 
измерена точно, в съответствие с установените GPS средства, както и да бъде маркирана на 
терен, а измерванията да бъдат приети както от Национален парк „Пирин”, така и от 
общините, и от концесионера. 
• Наложително е целостта на границите да бъде периодично проверявана и подсилвана 
от Дирекцията. Министерството на околната среда и водите следва да съблюдава 
изпълнението на тези планове и да вложи достатъчно ресурси в мониторинга на целостта на 
установените граници. Нарушаването на границите следва да се смята за сериозно нарушение 
и неспазване на концесионното споразумение, и да се наказва най-строго от Дирекцията и 
Министерството на околната среда и водите. 
• Дирекцията на Национален парк „Пирин” и Министерството на околната среда и 
водите следва също така да гарантират, че извършването на възстановителни дейности (по 
стари ски писти, подмяна на лифтове и т.н.) ще бъде строго наблюдавано и ръководено от 
Дирекцията и извършвано в съответствие с условията на Териториалния устройствен план, на 
Оценките за въздействие върху околната среда или на всяко друго последващо 
административно решение.  
• Министерствово на околната среда и водите следва също така да вземе необходимите 
юридически, договорни или други административни мерки, за да се даде възможност на 
Дирекцията да влияе върху статута и ползването на хижите, собственост на Българския 
туристически съюз, намиращи се на територията на обектa на световно наследство 
Национален парк „Пирин”. Това би увеличило възможностите на Дирекцията да повлияе 
върху въздействието им върху околната среда, както и върху ролята им в осигуряването на 
услуги за посетителите в обекта на световно наследство. 
• Мисията настоява Министерството на околната среда и водите да ускори процеса и 
осигури средства за изготвяне на нов План за управление на Национален парк „Пирин” 
(2014—2024), непосредствено след приключване на настоящия План, в края на 2013 г., както и 
на одобряването на нов План. Като важна част от изготвянето на новия План следва да се 
приеме и съставянето на „Планове за реализиране на туризма” за всяка от буферните зони 
Добринище и Банско. Те ще обединят съществуващите, одобрените и предвижданите планове 
по прозрачен начин, като ги направят част от новия План за управление. 
• Мисията заключава, че към момента не е необходимо обектът на световно наследство 
Национален парк „Пирин” да бъде включен в списъка на световното наследство в опасност 
при положение, че се обезпечат строги мерки за подсилване на границите на обекта, за 
запазване на неговата цялост и изключителната му универсална ценност, както и осигуряване 
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на мониторинг на въздействието върху обектa на световно наследство на дейностите в 
буферната зона или в близост до него. 
 
⇒ Статут на НП „Пирин“ като съществен елемент от Европейската екологична 
мрежа Натура 2000 

Територията на Национален парк „Пирин“ е съществен елемент от Националната и 
Европейска екологична мрежа Натура 2000. Площта на НП „Пирин“ се припокрива от 
защитена зона с идентификационен код BG0000209 „Пирин“ от Европейската мрежа обекти  
„Натура 2000“ 

Защитена зона „Пирин“ е от тип „C“ – Защитена зона по Директива 79/409/EEC за 
опазване на дивите птици и защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
 
1.3.2.3. Статут на резерватите на територията на НП „Пирин“ съгласно националното и 
международното законодателство 
 

 
⇒ Резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ 
- С Постановление № 1388 от 29.01.1934 г. на Министерството на земеделието и 
държавните имоти, Отделение за Горите и Лова, ДВ, бр.255 от 13-II-1934 г. се постановява: 
„обявяват се за строго охранителни месттностите: „Баюви дупки“, „Дунино куче“, 
„Бански суходол“, в землищата на градовете Разлог и Банско...“..“Горите в горепосочените 
граници и местности се обявяват за резерват....“  
- Със Заповед № 301 от 04.02.1976 (ДВ, бр. 15/1976 г.) на МГОПС се променя площта 
на резервата, като неговата площ е увеличена  

Чл. 8. (3)  Природните резервати са територии по чл. 5, т. 1 и 4, включващи образци на естествени екосистеми, 
опазването на които изключва всякаква или допуска минимална човешка намеса. 
Чл. 16. (1) За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или 
забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. 
(2) Резерватите се управляват с цел: 
1. запазване на естествения им характер; 
2. научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; 
3. опазване на генетичните ресурси; 
4. запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове; 
5. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. 
(2) Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Посещенията по ал. 1, т. 2 и 4 се осъществяват след съгласуване с министъра 
на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Санитарните 
мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с 
оправомощени от него длъжностни лица, издадено след положително научно становище от Българската 
академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие. 
Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
1. тяхната охрана; 
2. посещения с научна цел; 
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други 
места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. 
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в 
горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г 
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- През 1977 г. резерватът „Баюви дупки“ е включен в списъка на биосферните 
резервати към Програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. 
- През изминалите години не е осигурено законово зониране и функциониране като 
биосферен резерват, независимо от направените проектни предложения в стари 
паркоустройствени разработки( 1991 г. ИПП Агролеспроект, София). През последните години 
Секретариатът на ЮНЕСКО е приканвал неколкократно държавите – членки на Програмата 
„Човекът и биосферата“, включително и България, да изпълнят задълженията си като 
съвместят своите биосферни резервати с изискванията на Севилската стратегия или съответно 
направят постъпки за изключване от световната мрежа на тези от старите си биосферни 
резервати, за които считат, че нямат потенциал да отговорят на тези изисквания. 
Секретариатът на ЮНЕСКО е определил месец август 2016г. като краен срок, в рамките, на 
който държавите могат да внесат номинации за съвместяване. Наложително е, след 
задълбочени анализи, оценки и планиране да се приведе НП „Пирин“ и неговите резерватни 
територии в съответствие с новите изисквания към обектите от Световната мрежа. 
- Със Заповед № 976 от 26.12.1979 на Комитета по опазване на природната среда при 
Министерски съвет се разширяват териториите на резерватите „Баюви дупки“ и „Малка 
Джинджирица“, като се обединяват в единен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ с обща 
площ 2873,0 ха.  
 Разрешени пътеки за транзитно преминаване, регламентирани със заповедта за 
обявяване: 
 
В района на резервата се забраняват всякакви дейности, нарушаващи самобитния характер на природата. 
Разрешава се транзитното преминаване на пешеходци по следните традиционни маршрути: 
1. х. Яворов - м. Погледец (или Яворови поляни) - Каменишки циркус - до главното било; 
2. х. Яворов по дол Разложки Суходол към главното било; 
3. х. Яворов - Даутов връх - Тъмните поляни към м. Предела. 

За еднократно извеждане и връщане на домашните животни до високопланинските пасища да се използват 
маркираните туристически пътеки: № 2 - преминаваща през отдели 94 и 95, и № 3 - до пасище Конарника, 
преминаваща през отдели 84, 86 и 87. 

Заповед № 976 (от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на ДВ). 
 
 За еднократно извеждане и връщане на домашните животни до високопланинските 
пасища 
За еднократно извеждане и връщане на домашните животни до високопланинските пасища да се използват 
маркираните туристически пътеки: №2 – преминаваща през отдели 94 и 95, и №3 – до пасище Конарника, 
преминаваща през отдели 84, 86 и 87 

Заповед № 976 (от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на ДВ). 
 
⇒ Резерват „Юлен“ 
- Със Заповед № РД-223 от 26.08.1994 г. на Министерство на околната среда, ДВ, 
бр.75/1994 г. се обявява резерват „Юлен“, в землището на гр. Банско, с площ 3156,2 ха. 
Описанието на площите е по паркоустройствен проект от 1990 г. 
- Резерват „Юлен“ е обявен на основание чл.16 и чл.24 от Закона за защита на природата, 
с оглед опазването без човешко вмешателство на образци от горски, субалпийски и алпийски 
екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и ендемични 
животински и растителни видове; 
- В резервата се забранява всякаква човешка дейност, с изключение на транзитно 
преминаване на туристи по определените туристически маршрути. 
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1.3.3. Правна рамка за управление на НП „Пирин“ – органи на управление 
 
⇒ Управлението на Националния парк се осъществява от Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ). Към МОСВ с координиращи и контролни функции, свързани с 
управлението на защитените територии работи Дирекция „Национална служба за защита 
на природата“ (Д „НСЗП“).  

 
 

 В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ 
РАБОТНИ СРЕЩИ към т.1.3.1. и  т.1.3.2. са представени документи регламентиращи 
статута на територията на Парка, заповеди за обявяване, промени в площта, актове за 
собственост, решение на МС и заповеди за обявяване на защитени зони от Натура 2000, 
Доклади за консервационното състояние на НП „Пирин“-МОСВ, Доклади от оценителни и 
мониторингови мисии за наблюдение на Центъра за световно наследство/IUCN и Решения 
на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО за Национален парк „Пирин“, 
Документи от Програмата „Човекът и биосферата“(MAB) на ЮНЕСКО. 

Чл. 46. (1) Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи провеждат и 
осъществяват: 
1. управлението и контрола в защитените територии; 
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) управлението, възлагането на дейностите по поддържането и възстановяването, 
възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените 
територии - изключителна държавна собственост. 
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 се извършват при условия и по ред, определени с правилник, утвърден от 
министъра на околната среда и водите. 
Чл. 47. В изпълнение на своите правомощия министърът на околната среда и водите: 
1. разработва стратегии, планове, програми, законопроекти и подзаконови нормативни актове за развитието на 
системата от защитени територии; 
2. изгражда системата от защитени територии; 
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на 
данните за защитените територии по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за създаването 
на специализирани карта, регистър и информационна система за тях; 
4. възлага изработването и внася за утвърждаване в Министерския съвет плановете за управление на 
националните и природните паркове; 
5. възлага изработването и утвърждава плановете за управление на останалите защитени територии, извън 
посочените в т. 4, и съгласува устройствените и технически планове и проекти за защитени територии, които не 
са изключителна държавна собственост; 
6. подпомага дейности на собственици или ползватели, сдружения, неправителствени организации и други, 
насочени към опазването, поддържането или възстановяването на защитени територии; 
7. организира контрол върху дейността на всички собственици и ползватели в защитените 
територии; 
8. координира дейностите на други министерства, ведомства, общини, обществени организации, научни и 
академични институти и други, свързани със защитените територии; 
9. представлява държавата пред международни институции и организации в областта на защитените територии; 
10. прави предложения пред международни институции за включване на защитени територии в "Листата на 
биосферните резервати", в "Списъка на световното наследство", в "Списъка на влажните зони с международно 
значение" и други; 
11. организира охраната на защитените територии - изключителна държавна собственост; 
12. разпорежда изграждането и поддържането на посетителски центрове в защитените територии с 
информационни и образователни цели; 
13. създава специализирани структури за управление на защитените територии. 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г 
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⇒ Регионална политика и органи на МОСВ за защитените територии  

 
Непосредственото управление и осъществяване на държавната политика за НП 

„Пирин“ се извършва от Дирекция  „НП Пирин“. Дейността на Д :НП Пирин“ се 
регламентира от „Правилник за устройството и дейността на дирекциите на 
националните паркове“, издаден от Министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 
28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г. 
 
1.3.3.1. Основополагащи закони определящи и допълващи правната рамка и управлението на 
НП „Пирин“ 
⇒ Закон за защитените територии (ЗЗТ); 
⇒ Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 
⇒ Закон за лечебните растения (ЗЛР); 
⇒ Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 
⇒ Закон за водите (ЗВ); 
⇒ Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА); 
⇒ Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД); 
⇒ Закон за държавната собственост (ЗДС); 
⇒ Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 
⇒ Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП); 
⇒ Закон за концесиите (ЗК) 
 
1.3.2.2. Закони за Прилежащите територии на НП „Пирин“ с отношение към въздействието 
върху Националния парк: 
⇒ Закон за концесиите (ЗК); 
⇒ Закон за регионалното развитие (ЗРР); 
⇒ Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
⇒ Закон за горите (ЗГ); 
⇒ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ); 
⇒ Закон за местното самоуправление и местната  администрация (ЗМСМА); 
⇒ Закон за общинската собственост (ЗОС); 
⇒ Закон за вероизповеданията (ЗВИ); 
⇒ Закон за туризма (ЗТ) 
 

 
Аналитичната част, събраната и обобщената информация по т.1.3. е включена в Сборник 
„Правни анализи“ и Сборник „Международни и национални оценки и верификации 
 

Чл. 48. Регионални органи на Министерството на околната среда и водите за защитените територии са 
дирекциите на националните паркове и регионалните инспекции по околната среда и водите. 
Чл. 49. Дирекциите на националните паркове са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка и на 
пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите. 

ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 

В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ 
РАБОТНИ СРЕЩИ към т.1.3.3. е приложен „Правилник за устройството и дейността на 
дирекциите на националните паркове“, издаден от министъра на околната среда и водите, 
обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г. 
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1.4. СОБСТВЕНОСТ  
 
1.4.1.Територията на НП „Пирин“ определена като изключителна държавна собственост 
от Конституцията на Република България 
 

 
1.4.2. Територията на НП „Пирин“ определена като изключителна държавна собственост 
от Закона за защитените територии 

 
1.4.3. Закон за държавната собственост 
Законът за държавната собственост определя в Чл. 2. (1), че собствеността на държавата е 
публична и частна. 

 
Допълнително в чл.7 (1) и (4) законодателят е въвел ограничения за разпореждане и 
възстановяване на собственост. 

Чл. 18. ал.(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и 
водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени 
със закон, са изключителна държавна собственост 

Конституция на РБългария/Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. 

изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г. 

Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, 
посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна 
значимост, са изключителна държавна собственост. 

ЗЗТ/ посл. изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 

Чл. 2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Публична държавна 
собственост са: 
1. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) обектите и имотите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република 
България, определени със закон за изключителна държавна собственост; 
2. обектите и имотите, определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна 
собственост; 
4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им; 
5. имотите от национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 
национално значение чрез общо ползване, определени от Министерския съвет; 
 Чл. 6.  (3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Обектите и имотите - 
изключителна държавна собственост, не могат да се обявяват за частна държавна собственост. 

ЗДС / В сила от 01.01.1996 г /Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., доп. ДВ. бр.61 от 31 Юли 

1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 

1 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. 

бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., доп. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. 

ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., 

изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 

Декември 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 

13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 

Март 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 

Май 2014г. 
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1.4.4. Анализ на нерешени правни проблеми свързани със собствеността в Парка 

Произтеклите промени в социално-икономически аспект през изминалите повече от две 
десетилетия, динамично променялата се в същия период нормативна уредба, както и 
фактическите дейности по нейното прилагане, определят рамката и обхвата на анализите, 
свързани със състоянието, реквизитите на собствеността, нейното индивидуализиране. 
В резултат на извършените проучвания са констатирани следните проблеми, по отношение на 
правото на собственост върху територията на парка: 
⇒ Недовършени процедури в защита на изключителната държавна собственост срещу 
неправомерно възстановено право на собственост върху земи от землището на с. Влахи, 
попадащи на територията на Парка, като резултат от прилагането на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 
⇒ Неправомерно възстановено право на собственост върху земя в землището на град 
Банско, попадаща в границите на защитената територия, в последствие продадена на трето 
лице. 
⇒ Непълноти и неточности, по граничния контур на Парка, допуснати в процеса на 
отстраняване на възникналите проблеми при съвместяване на картите на земеделските земи и 
тези на горите в резултат на което в неговите граници попадат строежи, собственост на 
физически лица.  
⇒ Не е решен въпросът за взаимовръзката между собственика на територията - държавата 
в лицето на Дирекция „Национален парк Пирин“ и собственика/ползвателя на сграден фонд в 
терените от Зона ІV - Зона на сгради и съоръжения от План’04 по отношение на правата и 
задълженията на последния относно визираната територия. 

Причините за възникналите описани проблеми се коренят в процесите, свързани с 
трансформацията на собствеността и независимо от изтеклите давностни срокове, би следвало 
да се потърсят законосъобразни решения в защита на държавната собственост.  Територията 
на националните паркове, включително и тази върху която са построени обекти и съоръжения, 
независимо от тяхната собственост, има качеството на изключителна държавна собственост, 
т.е. тя не подлежи на възстановяване и не може да бъде отчуждавана, придобивана по давност 
или трансформирана в друг вид собственост. Съставеният Акт №3 от 16.01.1997 г. и 
съпътстващите го документи - основания в достатъчна степен легитимират територията на НП 
„Пирин“, като притежаваща качеството на изключителна държавна собственост. 

 
 
 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да 
бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Собствеността върху имоти - публична държавна собственост, не подлежи на 
възстановяване. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В случаите и при 
условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - изключителна и публична 
държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за: 
1. изграждане на национален обект; 
2. трайно задоволяване на обществени потребности; 
3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 - когато няма друга 
техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.  

 ЗДС / В сила от 01.01.1996 г /Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., посл. изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г. 
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1.4.5. Процедура за издаване на актове за изключителна държавна собственост – 
нерешени проблеми 
Актовете за изключителна държавна собственост се съставят от МРРБ. 
⇒ Правно основание - чл. 69, ал.(1) от ЗДС и чл.8 ал.(1) от Конституцията на РБ ; 
⇒ Процедурата стартира със заявление/предложение/, от ръководителя на ведомството, 
на което имотът е предоставен за управление. 
⇒ Препоръчително е заявлението или приложение към него да съдържа кратко 
описание и статут, историческа справка, основни цели, правила, норми и документи, свързани 
с управлението и поддържането на съответния имот.   
Документи: 
• Актуална скица /скици/, съдържащи основни реквизити – местонахождение, граници 
и съседи, площи и др. технически показатели, заверени от компетентен орган, съпроводени с 
координатен регистър на точките от граничния контур на  имота. 
• По рано съставени актове за държавна собственост;  
• Справка - извлечение по сметка 201 от баланса на ДМА, съответстваща на актуалните 
данни за площта на имота. 
• Писмени доказателства – документи, установяващи правото на собственост на 
държавата; 
• Правни актове, по силата на които: 
- имотът притежава качеството на изключителна държавна собственост; 
- имотът е предоставен за управление на съответното ведомство. 
• Данни и документи в т.ч. и графични материали за учредени ограничени вещни права 
в полза на други субекти – физически и/или юридически лица и /или отдаден на концесия. 
• Допълнителни данни и документи, по вид и съдържание съгласно указания от  
актосъставителя, в случая МРРБ. Такива е наложително да се поискат, когато се касае за 
сложен и специфичен по своето предназначение, ползване и управление имот.  

Документът, който легитимира Национален парк „Пирин“ като изключителна държавна 
собственост, управлявана от МОСВ - Дирекция „Национален парк Пирин“ е Акт за 
изключителна държавна собственост №3/16.01.1997 г. 
При извършеният анализ по отношение на актуалността на съдържащите се в него 
информация и данни се констатираха следните проблеми: 
⇒ Допуснати са грешки при изчислението размера на площта на парка.  
⇒ Не са индивидуализирани в достатъчен обем неговото местонахождение и граници - 
област, общини и землища на населени места и др.  
⇒ Не са посочени кадастрални данни за парковата територия /идентификатори по КК и 
КР или № по КВС на поземлените имоти, съставляващи територията/. 
⇒ Не са индивидуализирани имотите и териториите с които граничи НП „Пирин“. 
⇒ Нееднозначни са данните, отбелязани в акта, касаещи концесионния договор  в т.ч. 
такива, касаещи размера на отдадената на концесия територия. При визуализиране на 
описаните координати на точките от граничния контур се внася допълнителна неяснота - 
ограничава се територия с площ, различна от визираната. В нея липсват контурите на 
изключените 2,2 ха за десетте посочени терени от ІV-та зона - хотел „Тодорка“, база „Горско 
стопанство“, база „Академика“ и т.н. 
⇒ Липсва информация за наличие  и запис за други ограничени  вещни права - заварени 
или наложени по закон, свързани с реализираните на територията на Парка строежи – хижи, 
хотели, почивни бази, както и инженерно - технически съоръжения или части от тях.  
⇒ Липсват данни за съставени по рано актове за държавна собственост, каквито 
несъмнено са съставяни по правилата на Наредбата за държавните имоти. 
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⇒ В землището на град Банско се намират части от територията на Парка, които не 
граничат помежду си и с компактната територия на Парка. Същите не са актувани с отделни 
актове за изключителна държавна собственост. 
⇒ Поправка на АИДС /Акт за поправка на АИДС №3/ не е извършвана. 
⇒ Съдържащите се в АИДС №3/97 г. непълноти и фактически грешки са от техническо и 
организационно естество. Съвременните практики и технически възможности създават 
условия за актуализиране на базата от данни и създаване на коректни документи, които 
комплектувани в изискуемия обем да се предоставят на актосъставителя. 
⇒ Основният непренебрежим проблем  е свързан с наличието на неправомерно 
възстановена собственост в границите на Националния парк и неговото разрешаване не търпи 
отлагане. 

При така очертаната фактическа обстановка, необходимостта от актуализация на акта 
за държавна собственост е очевидна. Същата следва да се съобрази както с текстовете на чл. 
72, ал.(2)  от ЗДС и чл.104, ал.(3) от ППЗДС, така и с изискванията на чл.71 от ЗДС. Предвид 
размерите на Парка, многократните промени в неговите характеристики, както и спецификата 
свързана с неговия статут, ползване, поддържане и управление, е целесъобразно да се поиска 
от МРРБ методическо указание за вида и броя на съпътстващите последващото заявление 
документи, като се обоснове необходимостта от единствен  акт за компактната територия. 

За терените извън нея следва да се съставят отделни актове за изключителна държавна 
собственост. 
 
 
В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ 
РАБОТНИ СРЕЩИ към т.1.4.5. е приложено  Копие на АИДС №3/16.1.1997г. 

 
На територията на НП „Пирин“ е реализирано строителство – собственост на 

държавата,  подлежащо на актуване: 
- строежи необходими за изпълнение на функциите по управление на Парка; 
- строежи, реализирани от концесионера. /При предоставяне на концесията 
концедентът запазва правото си на собственост върху обекта на концесията, като 
приращенията и подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в 
изпълнение на концесионния договор стават собственост на концедента от момента на 
възникването им/. 

Изброените по-горе строежи, нямат качеството на изключителна държавна собственост 
защото не попадат в приложното поле на чл.18, ал.(1) от Конституцията на РБ. Същевременно 
са предназначени за изпълнение на функции по управление, както и за задоволяване на 
обществени потребности. Като такива, притежават качеството на публична държавна 
собственост  - чл.2 ал.2, т.т.2, 4, и 5от ЗДС Като публична държавна собственост са достатъчно 
защитими - чл. 7 ал.1 и ал. 4. от същия закон. Същевременно правилата и нормите, на които се 
подчиняват, дават по-широк кръг на възможности за тяхното управление, ползване и 
поддържане. 

Актовете за публична и частна държавна собственост се съставят от областния 
управител. Правно основание – чл. 70, ал.1 от ЗДС и чл. 102, ал.2 от ППЗДС; 
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1.4.6. Нерешени правни проблеми свързани със собствеността на съществуващите сгради 
и съоръжения.  
 
1.4.6.1. Правен статут и характеристики на обектите на капиталното строителство, намиращи 
се на територията на НП „Пирин“ 
 

Изследването на правния статут и техническите характеристики на обектите на 
капиталното строителство, реализирано на територията на Национален парк „Пирин“ има за 
цел: 
• да разшири и прецизира обема от данни и правни характеристики, индивидуализиращи 
собствеността и нейното управление; 
• да изследва степента на разрешаване на дефинираните в предходния План за 
управление на Парка, проблеми и постигнатата ефективност; 
• да идентифицира нерешените и/или нововъзникналите обстоятелства, които като 
сегмент от общо констатираната проблематика, ще са база за разработване на бъдещите 
политики и стратегии по управлението и развитието на НП „Пирин“.  

Планирането, разработването, реализирането на инвестиционните проекти, 
поддържането и експлоатацията на строежите са подчинени на: 
⇒ общия законов ред, регламентиран от Закона за устройство на територията, Закона за 
държавната собственост, Закона за собствеността, Закона за кадастъра и имотния регистър и 
подзаконовите нормативни актове; 
⇒ специалните режими, регламентирани от Закона за защитените територии  и 
подзаконовите нормативни актове; 
⇒ режимите и нормите, постановени в плановете за управление на НП „Пирин“; 
По своята специфика, обектите на капиталното строителство формират две основни групи:  
• сграден фонд - самостоятелно стоящи сгради, сградни комплекси, както и сгради 
притежаващи чертите на допълващо застрояване, образуващи застроените зони от ІV ниво, 
или по-малки застроени ядра. 
• обекти на техническата инфраструктура – обекти на енергопроизводство, 
електропреносни и електроразпределителни мрежи и съоръжения, в т. ч и съоръжения за 
локално захранване - /мини ВЕЦ/, обекти на водоснабдяването и отвеждането на отпадните 
води, мрежи за пренос на данни и др. 

Основното строителство на територията на НП „Пирин“ е стартирало през 30-те 
години на миналия Век с изграждането на туристическите хижи „Бъндерица“, „Вихрен“ /Ел 
тепе/, „Демяница“, „Пирин“/ Ваялит/, поетапно разширявани и надстроявани поради 
нараствалите във времето потребности от леглови фонд и финансови възможности. По-късно 
са изградени хижите „Яворов“, „Безбог“, „Беговица“, „Синаница“, заслона „Тевно езеро“, 
както и ведомствените почивни бази. Отделна група са сградите със стопанско 
предназначение – обори, мандри, жилища за работници и пастирски заслони. Изключвайки 
строежите от транспортните съоръжения, реализирани от концесионера, свързани с 
изграждането на Ски зона с център гр. Банско, на територията на Парка са построени сгради с 
обща застроена площ 20 663.41 кв. м, което отнесено към цялата площ на Парка представлява 
0,005 %. 
За всички тях са характерни следните признаци: 
- поетапно изграждане; 
- неравномерно ситуирани спрямо територията на Парка; 
- с приоритети, насочени  към капацитета на обектите, за сметка на качеството на 
обитаване, които отнесени към съвременните нормативни изисквания и потребности са 
основополагащи за дефинираните проблеми от строително-техническо и естетическо естество, 
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а именно: неустановеност за повечето по отношение на техническото им съответствие, 
енергийна ефективност, санитарно хигиенните изисквания и занижено ниво в качеството на 
обитаване. 
 
Таблица № 4:  
Разпределение на застроените площи на сградния фонд на териториален признак 

№  Местонахождение 
Площи от парка /дка/ 

НП 
„Пирин“ 

Община 
Банско 

Община 
Разлог 

Община 
Сандански 

Община 
Кресна 

403 560 147 713 41 225 123 687 60 104 
 1 2 3 4 5 6 

1. Застроена площ /ЗП/- обща 
в кв.м. 20 663,41 16 080,87 1 282,15 2 592,49 707,90 

2. ЗП-основно застрояване в 
кв.м. 15 336,22 12 517,68 819,19 1 414,11 585,14 

3. ЗП- допълващо застрояване 
в кв.м. 5 327,29 3 563,19 462,96 1 178,38 122,76 

 
1.4.6.2. Правни проблеми свързани с правото на собственост 
 Проблемите, свързани с правото на собственост върху сградния фонд произтичат в 
значителна степен от произтеклите в близкото минало процеси на трансформация на 
собствеността от държавна в други видове. Към момента дялът на държавата е намален, за 
сметка на собствеността на физически и юридически лица, в т. ч и на общини – Фиг. № 3 
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В резултат на проучвания и анализи са констатирани следните проблеми, свързани с 
правото на собственост върху сгради и сградни комплекси:  
- Възникнал спор за собственост между БТС и община Банско за една втора идеална част 
от хижа „Вихрен“, в основата на който е съставения Акт за общинска собственост, независимо 
от постановения Акт на Министерския съвет за предоставянето на хижата на БТС.  
- Наличие на съсобственост - отново за хижа „Вихрен“ между БТС, респективно община 
Банско и НСА. 
- Наличие на обекти без документи за собственост; 
- Наличие на все още неизяснена собственост върху сгради; 
- Обекти, стопанисвани от туристическите дружества, актувани като общинска 
собственост – хижа „Яворов“, хижа „Вихрен“; 
- Изоставен сграден фонд - вероятно с отпаднала необходимост; 
- Липса на приемственост в информацията, породила необходимостта от нови 
проучвания, свързани с правото на строеж и други строителни книжа, обуславящи законността 
на строежите.  
- Липса на прецизност в създадените по-рано в годините документи, доказващи правото 
на собственост; 
- Липса на модел за информираност, относно произтекли разпоредителни действия с 
имоти, както и за сключени договори за наем. 
-  

Проблемите, свързани със собствеността върху сградния фонд, изключвайки 
държавната, нямат пряко отношение и задължения към ангажираните с управлението на 
парка държавни структури и преди всичко Дирекция „НП Пирин“ Същевременно те 
генерират препядствия, свързани с ефективното ползване, управление и контрол на 
парковата територия.  

 
Обектите на техническата инфраструктура са подчинени на следните признаци: 
- обекти, локално обслужващи застроените зони – каптажи, водохващания, мини ВЕЦ, 
септични ями и др. 
- обекти - елементи от мрежи и съоръжения с висока обществена значимост, 
удовлетворяваща основно потребности на държавно и общинско ниво, което не изключва и 
обслужването на обекти от парковата територия. Това са площни и линейни обекти, 
осигуряващи водоснабдяването на съседните населени места, хидротехнически съоръжения и 
обслужващи ги сгради към ВЕЦ, елементи от електроразпределителната мрежа и 
канализационна мрежа. 
 
Проблемите, свързани сос собствеността на тези активи са следните: 
⇒ Неясен е статута на малките обекти, обслужващи строежите от ІV-та зона. 
Същевременно те са жизнено необходими и включването им в законов режим е наложително. 
⇒ Няма пълна информация и документи за учредени вещни права върху територията на 
НП „Пирин“ за правилното им отразяване в акта за изключителна държавна собственост. 

Постигането на яснота относно собствеността на инвентаризираните обекти има пряко 
отношение и към терените от зона ІV (зона на сгради и съоръжения) - за официализиране на 
взаимоотношенията между държавата и собствениците на обектите, ситуирани в тях, и 
регламентиране на правата и задълженията на всяка от страните, свързани с поддържане и 
опазване на околната среда от негативно въздействие на човешкото присъствие. 
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Аналитичната част, събраната и обобщената информация по т.1.4. е включена в Сборник 
„Правни анализи“ 
 
 
1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 
 
1.5.1. Организационна структура и администрация. 
 
Структурата, функциите и дейността на Дирекцията на НП „Пирин“ се регламентира от 
„Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове“, 
издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 
19.03.2013 г. 
 
1.5.1.1 Историческа ретроспекция.  
 В исторически аспект функционалната структура и администрация на парка е 
претърпяла редица промени, както в структурно отношение така и по отношение брой на 
персонал, длъжности, степен на квалификация и други. Всички тези промени са правени в 
зависимост от конюнктурата в страната, преминаваща през различни етапи от развитието си. 
Въпреки всичко са следвали идеалната цел на парка, съхраняване на природните богатства, 
екологосъобразен поминък на населението, основани на устойчивото ползване на природните 
ресурси на територията на парка.  
В периода 1980–1995 г. НП „Пирин“ е единствената защитена територия, която има 
самостоятелна администрация, успяла да натрупа опит и да се наложи като компетентен 
орган, приеман добре в региона. 
 Създадена със Заповед на МГГП 54-25/19.12.1979 г. Парковата администрация е 
преминала през различни трансформации, включващи промени на броя на персонала и 
неговите функции. 

Паркоустройствения проект до 2001 г. предлага примерна структура, включваща: 
директор – 1; главни инженери – 2; ръководители административно-технически участък /АТУ/ 
- 6; лесничеи – 6; помощник-лесничеи – 6; горски надзиратели – 39; работници – 5; 
специалисти по информация и дизайн - 12 в посетителските центрове; в парковия музей – 2; 
изследователи – 6; счетоводители – 3; секретар, специалист труд и работна заплата; домакин-
снабдители - 2 и юрист. Тази структура, обхващаща 92 човека персонал и е препоръчителна 
при вариант на самостоятелно стопанисване на територията. 

При проучванията проведени в края на 2001 г. (за ПУ), администрацията на НП 
„Пирин“ включва 41 щатни служители от които 13 държавни служители. Тази 
административна структура отговаря на идеите, заложени в ЗЗТ и подзаконовите нормативни 
документи по неговото прилагане, в които всички дейности по стопанисването на природните 
ресурси и обслужването на туристите се отдават от парковата администрация на различни 

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.4.4.,1.4.5. и 1.4.6. са приложени: 
⇒ Списък по землища на поземлените имоти, неправомерно възстановени на частни лица и 
общини  - Приложение 1.4.4. 
⇒ Списък по землища на съществуващи сгради и съоръжения в парка със статут на 
собственост, различен от публична държавна собственост (собственост на частни лица, общини, 
организации и др.)- Приложение 1.4.5. 
⇒ Списък по землища на учредените и съществуващи права на ползване върху земите, горите 
и водите 
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стопански субекти за изпълнение. В парковата администрация се включва и нещатен 
персонал, нает на временни договори, в т.ч. 4 бр. допълнителна охрана и 9 бр. пожаро-
наблюдатели. 
 Справката направена към 2014 г. (за ПУ), посочва общо 48 човека персонал както 
следва: директор – 1; директор на дирекция „Контрол и охрана ” – 1; директор на дирекция 
“Административни, финансови и правни дейности“ – 1; директор на дирекция 
„Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ – 1; главен инспектор на ПУ – 5; специалист 
счетоводител – 1; специалист касиер – 1; технически сътрудник секретар – 1; експерт „ЧР и 
канцелария“ – 1; изпълнител домакин – 1; изпълнител шофьор – 1; експерт „ОП и ПИЦ“ – 1; 
експерт „Инфраструктура“ – 1; експерт „ПВД“ – 1; експерт „ Гори“ – 1; експерт „Флора“ – 1; 
експерт „Фауна“ – 1; експерт „ГИС“ – 1; експерт „ТДИ“ – 1; специалист “ Биоразнообразие” – 
2; специалист “Паркова охрана” – 23. 
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.5.1.1. са показани в графичен вид следните функционални 
структури на персонала: към 2001 г.; предложената с ПУ (2004г.) и настоящата (към 2014 
г.). 
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                           Функционална структура на Д НП “Пирин” в графичен вид. 
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1.5.1.2 Организационни връзки и връзки на съподчиненост на персонала на Д НП „Пирин“ 
между различните нива. 

Организацията в парка има т. н. дървовидна структура, най - често използваната и 
доказана за управлението на такъв тип структури. Разделена е на три дирекции със сходни 
дейности, за по-добра отчетност и контрол. Така йерархичната съподчиненост е формирана на 
четири нива с цел решаване на предварително поставените цели, подредени по важност.  

Директора на дирекция „Контрол и охрана”, отговаря за главните инспектори на 
парковите участъци. Всеки главен инспектор отговаря за определен брой специалисти 
„Паркова охрана“, които се отчитат за констатирани нарушения, нередности и други 
впечатления по време на работа. Всеки инспектор на ПУ изготвя шестмесечни и годишен 
доклад, който се обобщават от директора на дирекцията. 

Директора на дирекция “Административни, финансови и правни дейности“, отговаря за 
хората занимаващи се административни, финансови, счетоводни и правни дейности. 
Директора на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, отговаря за 
експертите по флора, фауна, инфраструктура, ГИС и др.  
 

I II III IV   

Д
И

РЕ
К

Т
О

Р 

Директор на 
дирекция „Контрол 
и охрана” 

гл. инспектор на ПУ “Вихрен” специалист “Паркова  охрана” – 6 ч. 

29 
гл. инспектор на ПУ “Байови дупки” специалист “Паркова  охрана” - 5 ч. 
гл. инспектор на ПУ “Безбог” специалист “Паркова  охрана” - 4 ч. 
гл. инспектор на ПУ “Синаница” специалист “Паркова  охрана” - 4 ч. 
гл. инспектор на ПУ “Каменица” специалист “Паркова  охрана” - 4 ч. 

Директор на 
дирекция 
“Административни, 
финансови и правни 
дейности“ 

специалист Счетоводител   

7 

специалист Касиер   
техн. сътрудник Секретар   
експерт „ЧР и канц.“   
изпълнител Домакин   
изпълнител Шофьор   

Директор на 
дирекция 
„Биоразнообразие, 
планове, програми и 
проекти“ 

експерт „ОП и ПИЦ“   

11 

експерт “Инфраструктура“   
експерт „ПВД“   
експерт „ Гори“   
експерт „Флора“   
експерт „Фауна“   
експерт „ГИС“   
експерт „ТДИ “   
специалист  “ Биоразнообразие” - 2 ч.   

1 3 21 23 48 
 

Общият брой на персонала обслужващ нуждите на парковата дирекция е 48 човека, в три 
дирекции, обособени от сходните им функции. Към дирекция „Контрол и охрана“ работят 29 човека, 
като от тях един е директор на дирекция, петима главни инспектори и двадесет и трима специалисти. 
Към дирекция “Административни, финансови и правни дейности“ работят 7 човека, като един от тях е 
директор на дирекция и шест експерта, специалисти и сътрудници. В дирекция „Биоразнообразие, 
планове, програми и проекти“ работят 11 човека от които един директор на дирекция, 8 експерта и 2 
специалиста. 
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В СВИТЪК I:ПРИЛОЖЕНИЯ  към т.1.5.1.2. са поместени длъжностните характеристики на всяка 
една заемана длъжност подредени по дирекции, като се посочват и позициите в НКПД. 
 
1.5.1.3 Разпределение на персонала по длъжности и брой в централния и участъковите офиси. 
 

ДЛЪЖНОСТ 

Д
  Н

П
 / 

   
   

   
 П

У
 

В
их

ре
н 

П
У

 Б
аю

ви
 

ду
пк

и 

П
У

 Б
ез

бо
г 

П
У

 С
ин

ан
иц

а 

П
У

 К
ам

ен
иц

а 

П
У

 Т
ри

те
 р

ек
и 

Б
РО

Й
 

ДИРЕКТОР 1           1 
Директор на дирекция „Контрол и охрана“ 1           1 
Главен инспектор на парков участък 1 1 1 1 1   5 
Специалист „Паркова  охрана“ 6 5 4 4 4   23 
Директор на дирекция „АФПД“ 1           1 
Специалист „Счетоводител“ 1           1 
Специалист „Касиер“ 1           1 
Технически сътрудник „Секретар“ 1           1 
Експерт „ЧР и канцелария“ 1           1 
Изпълнител „Домакин“ 1           1 
Изпълнител „Шофьор“ 1           1 
Директор на дирекция „БППП“ 1           1 
Експерт „ОП и ПИЦ“ 1           1 
Експерт „Инфраструктура“ 1           1 
Експерт „ПВД“ 1           1 
Експерт „Гори“ 1           1 
Експерт „Флора“ 1           1 
Експерт „Фауна“ 1           1 
Експерт „ГИС“ 1           1 
Експерт „ТДИ“ 1           1 
Специалист „Биоразнообразие“ 2           2 

ОБЩО 27 6 5 5 5 0 48 
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ  към т.1.5.1.3. е представено  съществуващото разделение на 
парка на участъци е посочено местонахождението на всички офиси: адрес, телефон, факс и др.  
 
1.5.2.  Персонал – функции. 
 
Основни функции на персонала по длъжности: 

ДЛЪЖНОСТ ОСНОВНА ФУНКЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СТЕПЕН / 

ПРОФИСИОНАЛНА 
ОБЛАСТ 

Директор на 
дирекция „Контрол 
и охрана” 

Да планира, организира и контролира управлението и охраната на 
парковата територия. Да допринася чрез информираност, 
методическо ръководство и координация на съвместната дейност 
с всички структурни звена в Дирекция „НП Пирин„ за постигане 
на идеалните цели на парка, заложени в ПУ. 

магистър/ естествени 
науки, лесовъдство, 
биология, екология 
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Главен инспектор 
на парков участък   

Да планира, организира и ръководи дейността на подчинените му 
служители и изпълнява поставените му от Дирекцията задачи за 
постигане на идеалните цели на парка, заложени в ПУ.  

висше / естествени 
науки, лесовъдство, 
биология, екология 

Специалист 
“Паркова  охрана” 

Извършват дейности, свързани с мониторинга върху качествата на 
компонентите на околната среда. Да охранява природните ресурси 
– биотични, абиотични и инфраструктурата, да извършва контрол 
над дейности и обекти, както и над организации и лица 
осъществяващи дейности в охранителния му участък, да следи и 
докладва за състоянието на екосистемите, видовете и техните 
местообитания, с което да допринесе за изпълнение на целите на 
националния парк. Съпровождат посетителски групи. 

средно, специално / 
естествени науки, 
лесовъдство, биология, 
екология 

Директор на 
дирекция “АФПД” 

Ръководи Дирекцията, носи отговорност за изпълнение на 
задачите и организира, контролира, координира и отчита 
дейността на дирекцията. 

магистър / счетоводна 
отчетност  

Специалист 
“Счетоводител” 

Осчетоводява първичните счетоводни документи, отразява вярно 
записванията по счетоводните сметки, с което да допринася за 
вярното и честно отразяване на резултатите от финансовата 
дейност, води дълготрайните материални и нематериални активи 
и материални запаси. 

средно специално или 
висше / счетоводство и 
контрол, икономика 

Специалист 
“Касиер” 

Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни 
книжа и носи отговорност за настъпили вреди за изразходвани 
парични средства срещу неоформени в съответствие с 
изискванията първични документи. 

средно специално или 
висше / счетоводство и 
контрол, икономика 

Технически 
сътрудник 
“Секретар” 

Организация на работата в помощ на директора и точно водене на 
кореспонденцията в Дирекцията. 

средно – специално / 
икономика, публична 
администрация 

Експерт “ЧР и 
канцелария” Изготвя документацията по трудовото и служебно досие. магистър / икономика 

Изпълнител 
Домакин 

Своевременно снабдяване с необходимите стоки, материали, 
инвентар, теренно и униформено облекло, противопожарен 
инвентар и канцеларски материали, съхранението им в 
съответствие с изискванията, законосъобразно отпускане. 

средно / икономическо, 
транспорт 

Изпълнител 
Шофьор Поддръжка и шофиране на лек автомобил. средно / транспорт 

Директор на 
дирекция 
„Биоразнообразие, 
планове, програми 
и проекти” 

Ръководи, организира, координира и контролира работата на 
експертния състав, свързана с мониторинга, опазването и 
устойчивото ползване на природните ресурси, интерпретацията и 
образователните програми, туризма, парковата инфраструктура за 
постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за 
управление.Организира и контролира  изпълнението на планове, 
програми и проекти за проучване, мониторинг, поддържане и 
възстановяване на животинските видове, популации и техните 
местообитания с цел опазване и съхраняване на разнообразието 
им на територията на парка. 

магистър / екология и 
опазване на околната 
среда, информатика, 
биология - зоология, 
география и биология, 
горско стопанство и др. 

Експерт „ОП и 
ПИЦ” 

Разработва на образователни програми и печатни издания за 
разпространяване сред широката общественост и предоставяне на 
пряко заинтересованите лица и организации на обща информация 
за парка и дейностите в него, чрез всички налични средства за 
комуникация.Координира дейностите на експертите “Флора”, 
“Фауна” и “Туризъм” в интерпретацията на тяхната област на 
дейност и организиране работата на посетителските 
информационни центрове в Дирекцията и офисите на парковите 
райони. 

магистър / икономика, 
журналистика, 
екология 
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Експерт 
“Инфраструктура” 

Създаване на предпоставки за развитието на туризъм (осигуряване 
на условия за отдих и пребиваване на посетители), еколого-
съобразен поминък на населението, включително осигуряване 
условия за пребиваване на пастири и други дейности като: 
предоставяне на възможности на парковата охрана за оптимално 
управление, информационно обслужване и интерпретации. 
- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и 
контрол  над дейностите, свързани поддържане и изграждане на 
туристическата и друга инфраструктура 

магистър / промишлено 
и гражданско 
строителство  

Експерт „ПВД” 

Съхраняване, опазване и поддържане на естествения характер на 
горските екосистемите и ландшафти Способност да анализира и 
извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, 
свързани поддържане на горските екосистеми, ландшафти и 
биоразнообразието в тях. 

бакалавър / естествени 
науки, инж. по горско 
стопанство, екология, 
биология 

Експерт „ Гори” Съхраняване, опазване и поддържане на естествения характер на 
екосистемите 

бакалавър / естествени 
науки, инж. по горско 
стопанство, екология, 
биология 

Експерт „Флора” 
Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на 
флората на територията на национален парк “Пирин” с цел 
ефективното ѝ опазване и възстановяване. 

магистър / лесовъдство, 
биология, екология 

Експерт „Фауна” 

Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на 
фауната на територията на национален парк “Пирин” с цел 
ефективното ѝ опазване и възстановяване. 
- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и 
контрол  над дейностите, свързани с опазване на животинските 
видове 

магистър / зоология, 
лесовъдство, екология , 
биология 

Експерт „ГИС” 

Организира и осъществява дейности за развитие на ГИС, 
поддържането и попълването на географска база от данни за 
парка, извършване на специализирани пространствени анализи и 
моделиране с цел използването на ГИС при управлението на 
парка.Изготвя планове, отчети, мнения, предложения, анализи, 
модели и др. с цел да подпомогне вземането на решения от 
висшестоящите служители при изпълнение на годишните 
планове, Плана за управление на парка, устройствените и 
техническите проекти и други оперативни задачи по опазването, 
контрола, поддържането, възстановяването, инвентаризацията и 
др. на видовете и техните местообитания, обекти, сгради и 
съоръжение и др. в парка. 

бакалавър / 
информатика и 
информационни 
технологии или 
техническа 
специалност 

Експерт „ТДИ “ 

Разработва и изпълнява планове, програми и проекти за 
мониторинг и развитие на екотуризма в парка, с цел опазване и 
съхраняване на биоразнообразието и създаване на възможности за 
туристически дейности и еколого - съобразен поминък на 
населението в прилежащите територии.  

висше / туризъм, 
екология, публична 
администрация 

Специалист  “ 
Биоразнообразие” 

Да охранява природните ресурси – биотични и абиотични и 
инфраструктурата в охранителен участък, да извършва контрол 
над дейности и обекти, както и над организации и лица 
осъществяващи дейности в охранителния му участък, да следи и 
докладва за състоянието на екосистемите, видовете и техните 
местообитания, с което да допринесе за изпълнение на целите на 
националния парк. 

висше / естествени 
науки, лесовъдство, 
биология, екология 
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1.5.3. Материално-техническо обезпечаване на Д НП „Пирин” (по данни към 2014г.). 
 
1.5.3.1 сграден фонд: 

Материално-техническо обезпечаване Наименование на активите ДМА* 
брой 

Сграден фонд-собствен 

Административна сграда и ПИЦ в гр. Банско 1 
ПИЦ с офис - гр. Кресна 1 
ПИЦ с офис – гр. Сандански 1 
Контролно информационни пунктове (КИП) 7 
Заслон за пастири 6 
Бунгало-опорен пункт 2 

ОБЩО 18 
 
*Забележка: ДМА – Дълготрайни материални активи. ЗБА – задбалансови активи, които по принцип нямат 
пряко отношение към финансовите резултати. 
 
 В административната сграда в гр.Банско се помещава цялото ръководство на парка, 
както и ПИЦ, който служи и като образователен център. Сградата разполага с прожекционна 
зала със съответната за целта техника, изложбена зала, зала за посетители с модел (3D) на 
парка, както и богата библиотека достъпна за всички. В двора е изграден кът за отдих и алея с 
билки и цветя. Центърът е достъпен и за хора със специални нужди. Сградата се намира  на 
адрес: гр. Банско, ул. България 4, тел.: 0749 88203, факс: 0749 88202. 

ПИЦ в гр. Сандански (открит на 05. 06. 2014г.) е многофункционална сграда, която 
може да изпълнява и функции на образователен център за деца в различни възрастови групи. 
Също така сградата е офис за служителите от ПУ „Каменица”. В центъра ще се посрещат  
туристи, които искат да получат информация за НП „Пирин” и други забележителности в 
целия регион. Предвидено е да се предлагат също така информационни и рекламни материали 
свързани с парка и туризма в района. Самата сграда е на три етажа и разполага със зала за 
посетители, прожекционна зала, тематична експозиция показваща флората и фауната, както и 
интерпретативни модули. Центърът се намира на ул. „Никола Вапцаров“ до тренировъчното 
игрище на Градския стадион в посока с. Лиляново, с малък паркинг към него. 
 
⇒ Контролно-информационни пунктове по паркови участъци:  
• ПУ “Вихрен”- в местността “Драгостинов чарк”, в местността “Бъндеришка поляна, на 
хижа “Вихрен” и хижа “Демяница”; 
• ПУ “Баюви дупки.”- в местността Бетоловото и на хижа “Яворов”; 
• ПУ “Синаница” – гр. Кресна и в местностите “Върбите” и “Пещерата”; 
• ПУ “Безбог” – гр. Добринище; 
Предвидено е в План’04 изграждане на контролно - информационни пунктове във високата 
част в ПУ “Каменица”, ПУ “Трите реки”, ПУ “Безбог”, информационни точки в м. “Предела” 
и в някои от селищата, които са  основни подходи към парка. 
 
1.5.3.2.офис оборудване: 
Материално-техническо 
обезпечаване Наименование на активите ДМА ЗБА 

брой брой 

Офис оборудване 

Компютърни конфигурации 30   
Лаптопи 14   
Сървър 1   
Цв. лазерен принтер 1   
работни станции 2   
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мастилено-струен плотер 1   
Копирмашина 1 2 
Принтери   21 
МФУ   5 
Скенер   2 
DVD система за домашно кино (библиотеката)   1 
Видеопроектор “Тошиба” (68557946)   1 
Далекоглед KONUSPOT-80, #7120   1 
Екран 150/150   1 
Екран преносим за мултимедиен проектор 180х180   1 
Екран стационарен за мултимедиен проектор 180х180   1 
Микроскоп KONUSPIX, #5023   2 
Плазмен телевизор GVC (библиотеката)   1 
Телефон за разговор с птиците   1 
LCD телевизор TOSHIBA REGZA    1 
Фотоапарат огледално-рефл. Никон с обектив    1 
Фотоапарат цифров CANON Powershot SX20 IS    1 

ОБЩО 50 43 
 
1.5.3.3. транспортни средства: 

Материално-техническо обезпечаване Наименование на активите ДМА 
брой 

Транспортни средства 

Товарен автомобил Great Wall 5 
Лек автомобил SSANGYong 4 
Лек автомобил Шкода Октавия 1 
Лек автомобил УАЗ 1 
Лек автомобил Нива 12 
Мотоциклети 9 
Моторни шейни 2 

ОБЩО 34 
 
1.5.3.4.оборудване за работа на терен: 
Материално-техническо 
обезпечаване Наименование на активите ДМА ЗБА 

брой брой 

Оборудване за работа на 
терен 

Бензино-моторен трион Щил MS460 1 14 
GPS-GSM нашийник за мониторинг на кафява мечка, 70 см 1   
Пневматична пушка за имобилизиране на животни Teledart 1   
Приемник VHF за телеметрия  за мониторинг на кафява мечка 1   
GPS приемник  Trimble JunoSB P/N 66411-00 1   
Бинокли   18 
радиостанции   3 
Фотокапани   15 
фотоапарати   12 
Храсторези   7 
GPS   21 
Чук маркировъчен   22 
Цифрова уебкамера   2 
Пистолети   35 
Бензино-моторни помпи   4 
Висотомери    6 

ОБЩО 5 159 
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1.5.3.5.комуникационни връзки: 

Материално-техническо обезпечаване Наименование на активите 
ЗБА 
брой 

Комуникационни връзки 
Мобилтел ЕАД 72 
Виваком АД 6 
Наета оптична линия за предаване на данни по Интернет 1 

ОБЩО 79 
 
 През периода на действие на План‘04, са закупени голям брой техника за работа на терен 
и офис оборудване. Част от техниката вече е амортизирана и остаряла и има необходимост от 
подновяване. Подновяването на част от техниката се налага и поради бързото развитие на 
технологиите, за да може екипа на парка да бъде на едно модерно и съвременно ниво, спрямо 
европейските стандарти. Всичко това води до високо самочувствие на персонала, удоволствие 
от работата и много по-добри резултати от нея. 

Сградния фонд на парковата дирекция, през последното десетилетие се е развил в 
положителна посока. Местата са подбрани стратегически, добре. Ситуирани са предимно на 
възлови и места с по - голям туристопоток, като се цели равномерно разпределение спрямо 
площта на парка и по участъци. Предстой сгъстяването на КИЦ, предимно във високата част 
на парка с цел по добър контрол. Проблем при сградния фонд отново е поддръжката, която на 
този етап не е на необходимото ниво. 
 
1.5.4. Финансиране. 

Информация по източници на финансиране - държавен бюджет, ПУДООС и други, 
изразходвани за периода от 2004 до 2012./вкл./ е представена по следните направления – 
поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; опазване на парка от 
пожари; туристическа инфраструктура; образователни програми и информационно 
осигуряване; научни изследвания и мониторинг; капиталови разходи – оборудване, 
строителство и др.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2004 
Общо разходи  37979 122193 96260 15046 512068 783546 
в т.ч. ПУДООС 37979 122193 96260 15046 389875 661353 

2005 
Общо разходи  88708 29812 133435 8859 48972 309786 
в т.ч. ПУДООС 88708 29812 133435 8859 48972 309786 

2006 
Общо разходи  35207 4636 23570 0 102203 165616 
в т.ч. ПУДООС 35207 4636 23570 0 20085 83498 

2007 
Общо разходи  21800 1000 0 0 38860 61660 
в т.ч. ПУДООС 21800 1000 0 0 1500 24300 
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2008 
Общо разходи  32573 4943 8848 1864 0 48228 
в т.ч. ПУДООС 32573 4943 8848 1864 0 48228 

2009 
Общо разходи  137094 119540 65413 0 12618 334665 
в т.ч. ПУДООС 137094 119540 65413 0 12618 334665 

2010 
Общо разходи  73904 57995 106835 37214 702144 978092 
в т.ч. ПУДООС 73904 57995 77848 2114 89717 301578 
в т.ч. BG0033     28987 35100 554926 619013 

2011 
Общо разходи  72176 3000 62258 955 152680 291069 
в т.ч. ПУДООС 72176 3000 36524 955 706 113361 
в т.ч. BG0033     25734   124246 149980 

2012 
Общо разходи  35174 0 12900 10852 0 58926 
в т.ч. ПУДООС 35174 0 12900 10852 0 58926 

ОБЩО 1069230 686238 1019038 149580 2812190 5736276 
 
Забележка: Посочените суми са в Български левове ( BGN). 
 
 
1.5.5. Функции на други държавни, общински и обществени организации на 
територията на НП „Пирин“ 

Други държавни и общински органи или НПО, които изпълняват дейности свързани с: 
мониторинг на фактори на околната среда; обезпечаване сигурността и здравето на 
посетителите; борба с пожарите и други дейности /извън тези на Дирекция „НП Пирин“/ на 
територията на парка: 
• Мониторинг на факторите на околната среда – МОСВ- ИАОС - Регионална  
лаборатория гр.Благоевград, научни работници от структурите на БАН, работещи по проекти 
на МОСВ и др. възложители; МОСВ-БДЗБР-Благоевград – контрол върху ползването и 
опазването, състоянието на повърхностните и подземни води; МЗХ-ИАРА – разрешения за 
проучвания и риболов с научна цел; 
• Обезпечаване сигурността и здравето на посетителите в НП „Пирин” – МВР - 
Регионални и районни структури на полицията;  Планинска спасителна служба-Български 
червен кръст; БТС-местни структури; 
• Борба с пожарите – МВР-Национална служба и регионални структури за „Пожарна 
безопасност и защита на населението”; 
• Съпъстващи и контролни дейности в отделни секторни политики: МВнР – държавна 
политика за спазване на международните конвенции, по които България е страна; МОН-
Институти на БАН и Университети-академичните общности; НИМХ - Областна 
администрация гр.Благоевград - контрол и актуване на публичната държавна собственост, 
пожарна безопасност; МРРБ – Агенция по геодезия, картография и кадастър с Областна 
служба по кадастър; Агенция „Пътна инфраструктура“ с Областна служба „Пътна 
инфраструктура“; МК–НИНК-за обектите на недвижимото културно наследство; „ВиК“ООД-
Благоевград; Общински администрации – поддържане на сграден фонд и пътната 
инфраструктура – публична общинска собственост; МЗХ-ИАГ – прилагане на Закон за лова и 
опазване на дивеча, защита на горите от болести и вредители; 
• Други дейности на територията на парка: Доброволчески акции за почистване 
територията на парка – сдружение „За Земята”, туристическите дружества и училища от 
прилежащите на парка общини; Образователни и природозащитни дейности – CVS България, 
РЕЦ за Източна Европа, Българска Фондация Биоразнообразие, Пирински туристически 
форум и др. 
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• Ползватели и собственици на сгради и съоръжения: хижи - Български туристически 
съюз – местни туристически дружества; НСА „Васил Левски“; хотели, бази за отдих, НЕК и 
др.; 
• Ползвател на площ от Националния парк с договор за концесия: „Юлен“ АД 
 
 
1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 
 
1.6.1. Проекти и дейности през периода на действие на План’04 за територията на НП 
„Пирин“ 
 
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.“ – срок 15.09.2015 г.  
 
⇒ Дейности по Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин“ и резерват „Тисата“ 
 Настоящият План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023“ е 
дейност от цитираният Проект. Други включени дейности по Проект DIR-5113325-3-91 
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ са: 
I. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи: 
Включва дейности и проекти свързани с опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие в Национален парк „Пирин” в антропогенно повлияни територии на парка.  

Дейност № 1.1.: Опазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва, 
Изпълнител: „Бийгъл фото логистик“ ЕООД, юни, 2014 г., Междинен доклад 
Докладът прави анализ на проблема и преглед на ихтиологичната литература за района. 
Включва: Дейности по Изграждане на 20 броя прагове, преграждащи речното течение с цел 
подобряване на местообитанията на балканската пъстърва на територията на НП „Пирин”, 
производство и закупуване на зарибителен материал и извършване на еднократно зарибяване 
през лятото на 2014 г.; Разработване на методика за отчитане на успеваемостта от 
зарибяването и прилагането й преди крайният срок за изпълнение на дейността; Оценка на 
състоянието на балканската пъстърва на територията на НП „Пирин”, проучване на негативно 
влияещите фактори и изготвяне на препоръки за бъдещо управление на популацията; 
Провеждането на теоретично и практическо обучение на експерти, работещи в Дирекцията на 
НП „Пирин”  

Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните 
растения на територията на НП „Пирин”, Изпълнител: Горски дар ООД; Междинен доклад 
Във връзка с изпълнението на задачата е изготвен актуализиран систематичен списък на 
лечебните растения, разпространени на територията на НП „Пирин“. Към съществуващия 
списък на лечебните растения в Плана за управление на НП „Пирин“ са добавени още 270 
вида, включени в Закона за лечебните растения (2002) и срещащи се на територията на НП 
„Пирин“. Изготвеният актуализиран списък включва 443 вида лечебни растения, които влизат 
в Приложението на Закона за лечебните растения (2002). Тези видове се отнасят към 69 рода 
от 82 семейства. За всеки вид е отразен консервационният статут на национално и 
международно ниво, базирайки се на действащи нормативни документи, червени списъци и 
природозащитни регистри. 

Анализът на резултатите за таксоните с природозащитно значение са разделени в 9 
групи, които в някои случаи се припокриват частично или напълно. 
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1) Видове, включени в Приложенията на Закона за биологичното разнообразие.  
2) Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно Заповед №РД-65 от 
28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ): 
3) Видове, включени в Червената книга на България, том I – Растения и гъби (2011): 
4) Видове, включени в Червените списъци на българската висша флора: 
5) Видове, включени в Приложенита на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна: 

Два лечебни вида са включени в Приложение №5 на Директива 92/43/ЕИО, в което 
попадат видове, чието ползване трябва да бъде регламентирано чрез специални управленски 
мерки. Това са видовете Gentiana lutea ssp. symphyandra L., Ruscus aculeatus L. 
6) Видове, обект на опазване от Бернската конвенция: Няма 
7) Видове, включени в Европейските червени списъци: 
8) Видове, включени в Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора (CITES), включени в Приложение 2: Galanthus elwesii Hook (Елвезиево 
кокиче), Orchis morio L. (Обикновен салеп), Orchis coriophora L. (Дървеницов салеп), Orchis 
laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп), Orchis pallens L. (Бледен салеп), Orchis simia Lam. 
(Маймунски салеп) (6 вида).  
9) Видове, включени в Регламент 338/97 за регулиране на търговията с видове от дивата 
флора и фауна в Европа. 
Окончателният списък на видовете, за които ще бъдат проведени ресурсни изследвания е:  
1. Hypericum perforatum (Жълт кантарион) 
2. Hypericum maculatum (Петнист кантарион) 
3. Thymus spp. diversa (Мащерка) 
4. Achillea millefolium complex (Бял равнец) 
5. Fragaria vesca (Горска ягода) 
6. Chenopodium bonus-henricus (Чувен) 
7. Rubus idaeus (Малина) 
8. Rumex alpinus (Алпийски лапад) 
9. Verbascum longifolium ssp. pannosum (Дълголистен лопен) 
10. Vaccinium myrtillus (Черна боровинка) 

С одобрение на Директора на НП „Пирин“ ежегодно се изготвя план за ползване на 
лечебни растения на територията на парка, който включва ограничени количества от плодове 
на черна боровинка и малина. Този план се изготвя на основание чл. 21, ал.2 и чл. 22, т.4 от 
ЗЛР, както и Част III от ПУ, глава IV, т.3-събиране на гъби, билки и диворастящи плодове на 
територията на НП „Пирин”. 

В Доклада е направено описание на Избор на райони на територията на НП „Пирин”, в 
които да бъдат посочени стопански ценни находища на лечебни растения. 

Дейност 1.4. Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на 
благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, 
чрез паша на домашни животни - Изпълнители по дейността: Ели Качаунова, Димитър 
Димитров, Тодор Каракиев, Ина Кожухарова 

Предвид спецификата на проекта основните дейности са свързани с теренна работа – 
картиране на целеви местообитания, зоогенно натоварване на пасищата, продуктивност на 
пасищата, установяване състоянието на целевите местообитания, както и нарушения от 
различен произход. 
⇒ Установяване на растителните съобщества, техният видов състав и структура в 
местообитания 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества и 6170 Алпийски и 
субалпийски варовикови тревни съобщества – предмет на опазване на защитена зона 
BG0000209 Пирин. 
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• Определяне на териториите на местообитанията и избор на трансекти за залагане на 
работни площадки.  
• Описание на растителността в работните площадки от 16 m2 по скалата на Braun-
Blanquet (1932) във формуляри, както и фитоценотична и фитоекологична характеристика на 
описваните единици. 
⇒ Оценяване на природозащитното състояние на местообитанията 

Авторите отбелязват, че тази дейност ще се извършва успоредно с теренните дейности, 
съгласно методиката за оценка на БПС на местообитания и видове по „Натура – 2000” в 
България, Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от „Натура-2000” в България, 
и методиките за определяне на БПС на природни местообитания с кодове 6150 и 6170 
разработени в проекта на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I”, осъществен в периода 2011 г. – 2013 г. Ще бъдат 
събрани и анализирани данни за следните показатели: фрагментация на местообитанията; 
типичност на видовия им състав; степента на обрастване с храстови (основно сибирска 
хвойна и клек) и дървесни растителни видове и др. 
⇒ Установяване на необходимостта и възможностите за подобряване на 
природозащитното състояние. 

Авторите отбелязват, че за изключително малкия период на теренни проучвания, който 
обхваща отчетния период са представени някои акценти, които ще залегнат в анализите при 
окончателното приключване на събиране на теренни данни и представянето им във финалния 
доклад:  
⇒ Ресурсна оценка на пасищния потенциал на териториите, заети от местообитания 6150 
и 6170. 
• Оценка на общата първична продуктивност на картираните пасища в тези отдели и 
възможното пасищно натоварване.  

Оценката ще включва представителни участъци от установените синтаксони или на 
растителни съобщества без синтаксономичен ранг, които принадлежат към двете целеви 
местообитания. 
Резултати: Основните изводи и предложения: 
 План за паша вкл. оценка на продуктивността 
 Оценка на възможността за осъществяване на паша в алтернативни участъци. 
 Изработка на цифрова карта на участъците, определени за паша и прокари, на водоизточниците 
и др, на синтаксоните (асоциации и съобщества), които принадлежат към природни местообитания 
6170 и 6150 

Срок на извършване на дейностите: 01. 07. 2014 г. – 31. 09. 2014 г., Работата по тази 
поддейност изцяло е съобразена със сроковете на вегетационния период в изследваните 
територии, както и началния и крайния срок за пашуване на животните през 2014 г., обявен от 
Д „НП Пирин“.   
⇒ Определяне на зоогенното натоварване (от домашни и диви животни) 

Събрани са и анализирани данните от Парковата дирекция за пасищата (Планове за 
паша 2008-2013, 2014 г. ) горските съобщества в раничните зони с пасищата и туристическите 
райони (във връзка с кумулативния ефект от натоварване на съответните територии). Отчита 
се наличния кумулативен ефект, освен от пашата, от налична туристическа и друга 
инфраструктура (включително маркирани пътеки). Ще се нанесе на карта наличната 
инфраструктура. Наличните данни за туристическия поток ще се ползват за оценка.  

Предстои изпълнение на дейността в следващия отчетен период, свързано с 
ресурсната оценка включваща: Даване на насоки за оптимална интензивност на пашата; 
Определяне на участъци, периоди и схема на паша; Насоки за провеждане на практически 
дейности за поддържане или подобряване природозащитното състояние на местообитания 
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6150 и 6170 (чрез паша); Създаване на схема за мониторинг на влиянието на пашата върху 
природозащитното състояние на местообитанията - Предлагане на схема за мониторинг; 
Моделно извършване на практически дейности за поддържане или подобряване 
природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170, включително паша (при 
необходимост). Ще бъде представен План за моделно осъществяване на практически 
дейности за поддържане или подобряване природозащитното състояние на местообитания 
6150 и 6170 в рамките на действие на проекта (до 31.10.2014 г.). 

Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза 
(Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”; автор: 
Симеон Арангелов, „Био Рисърч“ ООД.  
1. Методика за работа с фотокапани за наблюдение на популацията на дива коза на 
територията на НП „Пирин“;  
2. Приложения - отсъства Актуализиран Натура 2000 Стандартен Формуляр;  
3. Междинен доклад за отчитане на напредъка на дейностите по договор сключен с „Био 
Рисърч” ООД, относно „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза 
(Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин” 

по Дейност 1 „ Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение 
на популацията на дива коза на територията на Национален парк Пирин“ 
Етап 1: Направено е предварително проучване на условията за използване на фотокапани на 
територията на НП – завършен Етап 2: Избор на места за поставяне на фотокапаните - 
завършен 

по Дейност 2 „Разработване и предоставяне на ДНП „Пирин” на специализирана база 
данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на 
парка” е извършена следната работа: 
Етап 1: Проучване на възможностите за разработване на специализирана база данни - 
завършен 
Етап 2: Разработване и предоставяне на Д „НП Пирин” на специализирана база данни за 
съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка - 
завършен 

по Дейност 3 „Проучване на възможностите за улов на диви кози на територията на НП 
„Пирин“ с цел за поставяне на GPS-GSM нашийници с цел проследяване на използването на 
територията от вида, миграционни коридори, сезонни и денонощни миграции и други” са 
извършени следните проучвания: 
Етап 1: Проучване на възможностите за улов на диви кози на територията на НП „Пирин“ - 
завършен 
Етап  2: Избор на места за улов на диви кози на територията на НП „Пирин” - завършен 
Етап 3: Избор на методи за улов на диви кози на територията на НП „Пирин“- завършен 
Етап 4: Улов на 5 броя живи диви кози и поставяне на GPS-GSM нашийници. – срок 
30.11.2014 г. 

В следствие от работата на екипа до датата на междинния доклад са постигнати 
следните Резултати от изпълнението на дейностите: 
1. Разработена методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на 
дива коза на територията на Национален парк „Пирин”. Изпълнителят следва да предостави на 
Дирекция НП „Пирин“ 3 екземпляра на хартиен носител и документа в електронен вид; 
2. Разработена и предоставена на Дирекция НП „Пирин“ специализирана база данни за 
съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка.  
3. Проведено обучение на служители на Дирекция НП „Пирин” за работа със 
специализираната база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез 
фотокапани на територията на парка. 
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Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis 
silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: „Модерни Технологии 
за Управление на Дивата Природа“ EООД,  
Дейност: Кратки инструкции за работа с фотокапани за служителите на НП „Пирин“, 
Изготвил: Диана Златанова, „Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа“ 
EООД, Диана Златанова.  

Приложен е Доклад за  основните заплахи за Дивата котка (Felis silvestris) и основните 
успешни методи за управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места 
по света, съгласно извършения литературен преглед. Представен междинен отчет към 
07.07.2014 г. включващ: „Изготвяне на подход за стратифицирано изследване основан на 
грид и предварителна изготвена пространствено-времева схема с избор на места за 
поставяне на фотокапаните и на  места за провеждане на трансектите“ с Приложение 1 –
Попълнени формуляри (предоставени в цифров вид); Приложение 2 - GPS координатите на 
поставените фотокапани и находките по трансекти в gdb и gpx формат (предоставени в цифров 
вид) Приложение 3 – Снимков материал от три типа: 1. заснети всеки един от поставените 
фотокапани на мястото на поставяне, като номера на снимката фигурира във формуляра;  2. 
снимки от находки по трансектите;  3. работни моменти от работата на терен. (предоставени в 
цифров вид); Направена е Първоначална обработка на данните. Представена е „Обща 
информация по зони за поставените фотокапани, брой на снимки, регистрирани видове и 
успех при регистрирането на целевия вид/други важни видове“. 
Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes 
martes) на територията на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД, 
Междинен доклад; 
Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao 
urogallus)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД, Междинен доклад; 
Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa 
bonasia)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД, Междинен доклад; 
Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач 
(Picoides tridactylos)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД, Междинен доклад; 
Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач 
(Dendrocopus leucotus)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД, Междинен доклад; 
Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест 
тритон (Triturus karelinii)”, март, 2014 г.   и  Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и 
поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, март, 2014 г.; 
• Изготвяне на анализ за миналото разпространение и състояние на двата целеви вида 
(южен гребенест тритон и жълтокоремна бумка) на територията на НП „Пирин“. 
• Изготвяне на научно обосновани методики за събиране на данни за настоящето 
състояние на двата целеви вида. 
• Изготвяне на анализ и оценка на основните фактори застрашаващи двата целеви вида 
или влошаващи състоянието на популациите им на територията на НП „Пирин”, в 
направление „Изготвяне на предварителен списък със заплахи за двата целеви вида“ 
• Приложени формуляри за теренна работа 
Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога 
кукумявка (Aegolius funereus)” 
 
Крайни продукти от дейностите, към датата на междинния доклад: 
Глухар (Tetrao urogallus) 

База данни, съдържаща научни и технически публикации за глухаря – ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 1 към Междинния долкад; 
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Доклад, описващ основните заплахи за глухаря в различни части на Европа, където има 
популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на 
популациите на вида използвани в Европа – Приложение № 2 към Междинния долкад; 
Изпълнени мерки за ограничаване на бракониерството – провеждане на не по-малко от 5 броя 
акции в райони с токовища по време на размножителния сезон на вида– Доказателства за 
изпълнението на дейността за дадени в Приложение № 3 към Междинния доклад;  
Лещарка (Bonasa bonasia) 

База данни, съдържаща научни и технически публикации за Лещарката. – 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към Междинния долкад;  
 Доклад, описващ основните заплахи за лещарката в различни части на Европа, където 
има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на 
популациите на вида използвани в Европа. Ще бъдат анализирани съвременните практики в 
управлението на популациите на лещарката и доколко те могат да бъдат прилагани в НП 
„Пирин“ – Приложение № 5 към Междинния доклад; 
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus) 

База данни, съдържаща научни и технически публикации за Трипръстия кълвач– 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към Междинния долкад; 
 Доклад, описващ основните заплахи за трипръстия кълвач в различни части на Европа, 
където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за 
управление на популациите на вида използвани в Европа – Приложение № 7 към Междинния 
долкад; 
Белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus) 

База данни, съдържаща научни и технически публикации за Белогърбия кълвач – 
Приложение № 8 към Междинния долкад; 

Доклад, описващ основните заплахи за белогърбия кълвач в различни части на Европа, 
където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за 
управление на популациите на вида използвани в Европа – Приложение № 9 към Междинния 
доклад; 
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) 

База данни, съдържаща научни и технически публикации за пернатонога кукумявка – 
Приложение № 10 към Междинния доклад; 
Доклад, описващ основните заплахи за пернатоногата кукумявка в различни части на Европа, 
където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за 
управление на популациите на вида използвани в Европа – Приложение № 11 към Междинния 
доклад; 

Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта 
тинтява (Gentiana lutea)” 

Изготвена е  кратка биологична и екологична характеристика на вида включваща: 
таксономична принадлежност на целевите видове (латинско и българско название, синоними) 
– изменчивост, подвидове, вид, семейство; природозащитен статут; морфологични и 
фенологични особености, биология на размножаването; разпространение в България и общо 
разпространение; местообитания и на известните до сега находища (характеристика, 
флористичен състав, фитоценотично описание); популационна характеристика 
(пространствена структура, динамика на възрастовата структура, генетична структура); 
отрицателно действащи фактори и предприети мерки за защита. 

За правилното извършване на характеристиката ще бъде подготвн цифров модел на 
територията на НП „Пирин“, който да включва основните параметри на средата, които са 
лимитиращи или определящи за местообитанията на изследваните видове. Местообитанието е 
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с Категория Уязвимо [VU – A1, 2 B2 C1 G2 H2 I J]. Участва в състава на следните 
местообитания: 6430, 8110 и 95А0. 

Неблагоприятно въздействие върху състоянието на популациите на G. lutea, оказва 
усилената туристическа дейност. Голяма част от популациите са локализирани в участъци, 
които са част от атрактивни туристически маршрути, а като следствие от туристическия поток 
се нарушават естествените местообитания и се променя естествения облик на растителността. 
Друг фактор, който значително влияе върху популацните на жълтата тинтява, е 
неконтролираното събиране на корени и коренищата на вида, заради лечебните им свойства.  

G. lutea е един от обектите на проект: “Комплексно изследване на високопланински 
защитени, ендемични и редки лечебни растения от българската флора – опазване и устойчиво 
използване”. Направените изводи след проведените експерименти са, че в лабораторни 
условия кълняемостта на семената e ниска (20%), а при директна предзимна сеитба достига до 
75%. Установено е, че вида е с ограничена екологична пластичност. Ето защо култивирането 
му трябва да бъде провеждано в райони  с подходящи дневни и годишни температури, 
достатъчна почвена и въздушна влажност, върху добре осветени терени  с надморска височина  
от 1200 до 1400 м. 
Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде 
(Arctostaphylos uva-ursi)”, 
Включва Дейност: Локализиране и картиране на популациите на Arctostaphylos uva-ursi 
Съгласно изпълнението на поставените задачи е съставена Методика за оценка на 
природозащитното състояние на Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.  Методиката е разработена 
в съответствие със Закона за биологичното разнообразие, както и с методиките за „Картиране 
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, 
Ръководство за оценка на БПС на местообитания и видове по „Натура – 2000” в България и 
паралелно със стартиралия проект на ИАОС “Теренни проучвания за разпространение и 
численост на висши растения, мъхове и гъби”.  

В процеса на теренната работа се попълват унифицирани и утвърдени от МОСВ бланки 
за мониторингови изследвания; формуляри за паспортизация на находщата; води се теренен 
дневник за първична информация; събират се хербарни образци за прецизно определяне.  За 
окомерна оценка на количественото участие на всички видове във фитоценозата се използва 
скалата на Braun-Blanquet (1951).  

Важен показател за състоянието на популациите (освен обилието) е способността за 
естествено възобновяване. Тя се изразява като се установи съотношението между 
репродуктивните и вегетативните индивиди. В полевите формуляри специално място заема 
графата „Заплахи и природни явления“ в която се записва информацията за наличието на 
преки или косвени отрицателни въздействия и дейности върху популацията на наблюдавания 
вид. Отчитането на антропогенното влияние върху състоянието на вида е от изключителна 
важност. Отбелязват се всички наблюдавани преки въздействия върху растителната покривка 
и конкретно върху Arctostaphylos uva-ursi (пряко унищожаване – утъпкване или изскубване на 
растения; опожаряване и други) или косвените влияния (влошаване на условията за живот, 
замърсяване и други). Отчитат се всички потенциално застрашаващи фактори. Отбелязват се 
взетите мерки за опазване, поддържане и възстановяване на вида и се изготвят препоръки за 
ограничаване на рисковите фактори.  
Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх 
(Rhodiola rosea)” 
При направената хорологична справка в Хербариумите на ИБЕИ (SOM), СУ „Св. Климент 
Охридски“ (SO) и Аграрния факултет на Пловдивския университет (SOA) са прегледани 21 
образци, събрани от следните находища: 
- по скалисти места на южния склон на Муратов връх. 
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- до хижа „Вихрен“ – над десния бряг на река Бъндеришка,  
- вляво от моста по маркировката за хижа „Демяница“, 2000 м.н.в.; 
- по скалите в Разложкия суходол  

За всяка изследвана локална популация ще бъде изготвен „паспорт“ (в съответствие със 
съществуващата вече информационна система на Дирекция „НП Пирин“), който ще съдържа 
карта в мащаб 1:5000, както и система от информационни полета, съдържащи данни за: 
точното местоположение на находището (GPS-точки, тракове, полигони); хабитатна 
принадлежност на местообитанието и максимално пълно фитоценологично описание; данни за 
числеността и плътността на популацията, пространствената и възрастовата й структура; 
наблюдения върху фенофазите; отчитане на видими фитопатологии. 
• определяне на популационните параметри (численост, плътност на популациите, 
възрастова структура, репродуктивни възможности и др.), които ще бъдат приложени за 
конкретните видове, обект на изследването; 
• изготвяне на списък на възможните заплахите за видовете и техните находища, които 
могат да застрашат пряко или косвено продуктивността на находищата и биологичното 
разнообразие на ценопопулационно и фитоценотично ниво; 
•  представяне на идеен проект за изготвяне на паспорт на находища на жълтата тинтява, 
мечото грозде и златовърха на територията на НП “Пирин”, който ще включва методи за 
картиране на границите им, основните популационни параметри (описание, мерна единица, 
начина на отчитане), здравословно състояние, съществуващи заплахи и природни нарушения. 
• предложение на процедура за статута на идейния проект във вътрешноведомствения 
документооборот; 
• посещение и паспортизация на всички находища на целевите видове 
Изпълнение: Всички изброени проекти са със сключени договори, с конкретни изпълнители и 
са в процес на изпълнение със срокове до м.ноември, 2014г. 
II: Посетителска инфраструктура и капитално строителство:    
Проектите са за изграждане и оборудване: 
⇒ на Посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. 
Сандански и гр.Банско-изпълнен и открит м.юни, 2014 г.;   
⇒ Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”;  
⇒ Ремонт и възстановяване на туристическа и образователна инфраструктура, инфо-
табла; изграждане на  КИП-ове на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. 
“Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”; х. “Пирин”; м. Дългата поляна, заслон 
Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с.Брезница);  
⇒ Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни 
пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. 
Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м.Спано 
поле; Проучване, проектиране и изграждане на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 
– 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в 
КК и КР на съществуващите туристически заслони,  
⇒ Възстановяване на дървени мостове, ремонт на пътна мрежа в парковите райони.  
⇒ Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по официалните 
маршрути;  
⇒ Премахване на 19 стари сгради и съоръжения на територията на парка, застрашаващи 
живота на туристите и възстановяване на терена след това; 
⇒ Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – 
Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно наследство–
Юнеско;  
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⇒ Внедряване на ведомствена комуникационна система с възможност за осъществяване 
на наблюдение и охрана.  
Изпълнение: Всички изброени дейности и проекти свързани с посетителска 
инфраструктура и строителство с изключение на „Маркиране на границите на НП „Пирин“, 
резерватите и буферната зона на ОСН“ са с проекта готовност, в процес на 
изпълнение/избор на изпълнител на СМР и договаряне. 
III: Интерпретация и образователни програми  
Дейностите се отнасят до визуализация на съществуващите официални туристически 
маршрути;  Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно 
популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата;  Дейности по отбелязване 50 
годишнината на Национален парк „Пирин” през  2012 г. и 30 години от включване НП 
„Пирин” в Конвенцията за световното природно наследство на Юнеско през 2013г.  
Изпълнение: Изброените дейности са  реализирани частично 
IV: Планиране и оптимизация на управлението 
Включва: 
⇒  Актуализиране  на Плана за управление на  Национален парк „Пирин”; 
⇒  Изработване на план за управление на  резерват „Тисата”; 
⇒  За двата обекта са планирани  технически проект за опазване от пожари и действия при 
пожарна ситуация, и непредвидени и спешни случаи; 
⇒  Разработване на стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови 
отпадъци.  
Дейност 4.5.: „Рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на 
персонала на ДНП за периода 2012-2017 г.“, Изпълнител „Пирински туристически форум“, 
31 юли 2014 г. 
Цел: Оптимизацията на управлението на НП „Пирин“  

Рамковият план е разработен в съответствие с Дейност 4.5 от Проект „Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна 
среда 2007-2013 г.”. Той се базира на изискванията за развитие на човешките ресурси, 
поставени в План за управление на НП „Пирин“, за периода 2004-2013 г. Тези изисквания са 
заложени в Плана за управление - Програма IX „Институционално развитие на ДНП и 
обучение“. 

Рамковият план за обучение на служителите на Д „НП Пирин“ е съставен въз основа на 
събраната информация за провеждани обучения в периода от приемането на първия План за 
управление на парка до момента, и извършените анализи и оценки. Предложените обучения 
отчитат нуждите и спецификата на дейностите, изпълнявани от парковата охрана и 
експертите, работещи към Дирекцията на Парка. Формулирани са главните и специфични 
цели на обучението, резултатите, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на тези 
цели. Представен е набор от методи за постигане на целите и резултатите, който е съобразен с 
нуждите на служителите на Д „НП Пирин“и техните предпочитания. При съставянето на 
методологията са потърсени съвременни и иновативни методи от инструментариума на 
съвременната природозащита.  

Рамковият план е предназначен преди всичко за служители на Д „НП Пирин“, които 
имат интерес да придобият нови знания и опит на по-високо експертно ниво. Той може да се 
ползва и от други желаещи, които не са паркови служители, но имат интерес и могат да 
оказват помощ при управлението и охраната на парка, например: членове на консултативния и 
научния съвет, еколози на общини, училища и други партньори на Дирекцията на парка и 
приятели на НП „Пирин“. 
I. Цели на обученията 
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 Дейността на дирекцията на парка е основната гаранция за прилагане на Плана за 
управление. Уменията и квалификацията на нейните служители са от изключително значение 
за постигане целите на управлението. Чрез постигане на целите на обученията, ще се 
способства и за постигане на административната компетентност и обществено припознаване 
на Д „НП Пирин“, като важен фактор на национално и местно ниво. 
Главни цели: 
1. Системно обучение на постоянния персонал на парка и на доброволците. 
2. Прилагане на законодателството, касаещо управлението на НП "Пирин". 
3. Цялостно и компетентно изпълнение на Плана за управление.  
4. Провеждане на дългосрочна програма за екологичен мониторинг, поддържане и периодична 
актуализация на базата данни с достъп на обществеността до информацията. 
5. Изграждане на мрежа от партньорства за парка между всички заинтересовани страни в 
прилежащите територии. 
6. Постигане на широка обществена подкрепа за НП "Пирин", чрез въвличане на местните хора в 
обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на националния парк. 
7. Управление на туристическите посещения. 
8. Минимизиране на рисковете за посетителите и осигуряване на тяхната безопасност, чрез 
предоставяне на информация за потенциалните проблеми и опасности. 
9. Промяна на имиджа на “полицаи” на служителите от парковата охрана. 
Специфични цели и задачи: 
Обучението на служителите на Д „НП Пирин“ трябва да допринесе за придобиване на 
допълнителни знания, практическа подготовка и опит за постигане на следните специфични 
цели и решаване на следните задачи: 
1. Разпознаване и картиране на консервационно значими видове, природни 
местообитания и елементи на ландшафта;  
2. Установяване и оценка на заплахи и увреждания, както и възможности за тяхното 
отстраняване и саниране; 
3. Информиране и консултиране за опазване на биоразнообразието и ландшафта; 
4. Планиране и интерпретиране при съпровождане на посетители;  
5. Планиране и подготовка на дейности, вкл. логистика, при разполагане и работа с 
машини, уреди и др.(отнася се най-вече за зоната на сгради и съоръжения); 
6. Провеждане на поддържащи и възстановителни мерки за съхранение на видове, 
природни местообитания и елементи на ландшафта, при изключително съблюдаване на 
природоопазващите методи; 
7. Възлагане на задачи на работници и контрол, с оглед компетентното им изпълнение; 
8. Провеждане на мерки по безопасност на труда, предотвратяване на опасности за 
посетителите, транспортно осигуряване; 
9. Провеждане и контрол на дейности за ползване на природни ресурси при строго 
спазване на действащото законодателство и изискванията в Плана за управление.  
II. Резултати, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на тези цели. 
 Постигнатите резултати трябва да се проявят в персоналното израстване на 
служителите на Д „НП Пирин", както в професионален, така и в личен план. 
1. Повишена квалификацията на парковите служители, като стопани на земите, горите и 
водите в НП „Пирин“. 
2. Разширени практическите знания на парковите служители в областта на опазване на 
биоразнообразието и ландшафта. 
3. Придобити компетенции, необходими за съхраняване на застрашените природни 
местообитания, екологичните и културни стойности на ландшафта на парковата територия. 
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4. Създадени положителни нагласи, които да включват отношение към културното 
многообразие, интерес към усвояване на чуждите езици и междукултурното общуване, проява 
на инициативност, активност, независимост и новаторство в личния и обществения живот.  
5. Създадена мотивация и решимост да се изпълнят поставените цели, били те лични или 
общи, включително и служебни. 
6. Развита готовност и способност за използване на съвременните технологии и 
възможностите на информационното общество, като се създаде критично отношение към 
наличната информация и отговорно ползване на интерактивните възможности. 
III. Съдържание на обучението. 
Основните елементи, които следва да залегнат в обучението са: 
1. Национално и международно законодателство 
2. Водачество и интерпретация 
3. Туризъм – атрактивни туристически места 
4. Работа в информационни центрове 
5. Културно-историческо наследство 
6. Инфраструктура  
7. Биосферни резервати и други защитени територии 
8. Уязвими територии 
9. Управление на туристопотока 
10. Международен опит и добри практики 
11. Общуване на чужди езици  
12. Основни компетентности в природните науки и технологиите  
13. Дигитална компетентност  
14. Обществени и граждански компетентности 
15. Инициативност и предприемачество  
Всички посочени задачи и елементи могат да бъдат обединени в следните основни теми 
/модули/ на обучение:  

I. Основни познания по опазване на биоразнообразието и ландшафта. 
II. Информационни дейности и обслужване на посетители.  

III. Провеждане на мерки по опазване на биоразнообразието и ландшафта. 
IV. Икономически, правни и социални аспекти на управлението на Националния парк.  
V. ГИС, компютърна грамотност. 

VI. Работа в екип, чуждо езиково обучение. 
ІV. Методи за постигане на целите и резултатите 
 Представеният подбор от методи за постигане на целите се стреми да намери баланса 
между теория и практика, като се използват максимално съвременните технологии. Методите 
на обучение отчитат нуждите и спецификата на дейностите, изпълнявани от парковата охрана 
и експертите, работещи към Дирекцията на Парка.  
  А. Интерактивни методи 
 Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на знания, 
формирането на умения и изграждането на нагласи, чрез поставянето на служителите в 
ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на 
преживяното. Тези методи се използват за стимулиране на творческата активност на 
служителите, като те свободно изказват идеи или мнения по дадена тема или въпрос.  
  Прилагат се различни видове интерактивни методи и техники, като може да се 
препоръчат следните: 
1. Методи на пряко представяне на информацията (лекция, беседа, презентация). 
2. Методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи (мозъчна атака, 
съчинения, мозъчни карти, рисуване на идея) 
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3. Дискусионни методи (дискусия, панелна дискусия, решаване на казуси, дебати) 
4. Игрови методи (ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри) 
5. Методи и техники за обобщаване на информацията (“трите важни неща”, допитване с 
точки, разделен постер) 
6. Методи за ръководене на обучителния процес (презентиране, барометър на настроението) 
7. Методи, използвани в професионалното обучение (метод на подражанието, метод на 
водещия текст, проектен метод). 
Б. Метод на учене, чрез практикуване "Learning by doing".  
В. Теренни методи (посещение на терен и провеждане на обучението на подходящо място в 
парковата територия). Конкретният теренен метод се прилага според спецификата на 
обучението (картиране на видове, интерпретация и т.н.). 
Доклад-II: Програма за локален мониторинг на качеството на  повърхностните води на 
територията на НП “Пирин” и пречистване на отпадъчните води от туристическите 
обекти в парка – представен втори Доклад (Дейност 2 до Дейност 4) за източници на 
отпадъчни води в НП „Пирин“ и мерки за намаляване на замърсяването и здравният риск, 
Изпълнител: ДЗЗД „Мониторинг Пирин”, Л.Марковски и Г. Георгиев 

Основна цел на програмата за локален мониторинг е проучване на съществуващите 
туристически и други обекти/сгради или разпространени дейност, потенциални източници на 
отпадни води на територията на НП „Пирин” и предлагане на система за локален мониторинг 
на качеството на повърхностните води, която да следи за екологичното състояние на водните 
тела, както и предлагане на конкретни решения и подходи за пречистване на водите. 
Изпълнението на тази основна цел ще предостави достоверна информация за степента на 
въздействие върху водните тела и ще допринесе за опазване от замърсяване с битови отпадни 
води на водите и почвите на територията на Национален парк „Пирин”, като по този начин ще 
гарантира устойчивото ползване на туристическите ресурси и намаляването на здравният риск 
и риска от въздействие върху околната среда на непречистените отпадъчни води. Докладът 
описва извършената от Изпълнителя проучвателна и аналитична работа по изпълнение на 
Дейност 3 и Дейност 4, като основната му цел е да определи източниците на замърсяване с 
отпадни води за територията на НП „Пирин” и да предложи конкретни мерки за устойчиво 
решаване на проблемите, за всеки отделен туристически обект. 

В Доклада са отчетени закономерности и зависимости в степента и характера на 
натоварването за територията на НП Пирин. При оценката на вида на натоварването, 
източниците на отпадни води и тяхната цикличност на образуване са описани следните 
закономерности: 
⇒ На територията на НП „Пирин” практически липсват производствени отпадни води. 
Като единствено изключение за генериране на смесени ОВ може да се разглеждат водите от 
Гараж за снегоотъпкваща техника в местността Шилигарника, но в този случай  на практика 
нямаме заустване, а депониране в септичен резервоар и изпомпване на отпадните води с 
последващо изнасяне извън територията на парка; 
⇒ Има големи сезонни колебания в образуването на отпадъчни води, като максимумите в 
генерирането на БОВ през зимният ски сезон и през летният туристически сезон практически 
съвпадат по време със зимното и лятно маловодие; 
⇒ Наблюдава се значително седмично колебание в количеството на БОВ, като през 
уикендите количеството се увеличава значително, понякога в пъти, заради нарасналият 
туристопоток; 
⇒ Собствениците на обекти и лицата стопанисващите обектите не винаги са едни и същи 
и отговорността за инвестиции, поддръжка на съществуващата инфраструктура и 
предприемане на действия за законовото регламентиране на заустването на ОВ се размива; 
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⇒ Стопанисващите обектите не винаги знаят каква е инфраструктурата или не се 
интересуват от състоянието й. В общият случай, особено за по-старите съоръжения, липсва 
документация която да показва какво и как е построено; 
⇒ Липсва нормативна основа, на която Д НП „Пирин” да изгради и да води ясна политика 
за справяне с проблемите свързани с отпадъчните води. 

Докладът съдържа проучване за наличие на подходящи технически и други решения на 
проблема със замърсяването с битови отпадни води.  Определена е значимостта на обектите, 
генериращи отпадни води на територията на НП „Пирин“. От гледна точка на европейското 
законодателство, всички открити агломерации генериращи БОВ на територията на НП 
„Пирин” са в категорията под 2000 ЕЖ, тоест са твърде малки и съответно са извън обхвата на 
Директивата за отпадъчните води. Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г., за проектиране, 
изграждане и експлоатация на канализационни системи, определя техническите изисквания 
към съоръжения над 200 ЕЖ, като това е границата над която обекта се смята за достатъчно 
значим, за да отговаря задължително на определените стандарти. В този смисъл, почти всички 
обекти на територията на парка (с изключение на трите ПСОВ с издадени разрешителни) 
могат да разглеждат като малки. 

Предложенията на мерки за устойчиво решаване на проблемите, свързани с битовите 
отпадни води, са разписани за всеки конкретен обект. В Доклада е направена оценка на 
въздействието от обектите и дейностите, формиращи значителни количества отпадни води или 
допринасящи в значителна степен за натоварването на водните тела на територията на НП 
„Пирин“. 

Направеният преглед на други източници на замърсяване на водите, идентифицирани в 
хода на изпълнение на поръчката и оценка на тяхната значимост отбелязва дифузно 
замърсяване от животновъдство (натоварване на водите). Направени са наблюдения върху 
високопланинските пасища и пасищното животновъдство като цяло. Сравнението на 
количеството на генерираните товари от пасищно животновъдство и генерираните товари 
БОВ от туристическите обекти показва, че дори при  реализиране на максимално възможното 
натоварване от туризъм през лятото (около 2000 ЕЖ), то генерираният товар от 
животновъдството е около 30 пъти по голям! 

Докладът посочва издадени две разрешителни за производството на изкуствен сняг и 
технически нужди за 0,113 м3/с (само за зимния сезон). Прегледа на разрешителните определя 
като най-значимо въздействието от водоотнемането на води за нуждите на производството на 
електроенергия от ВЕЦ. Отнетият отток не се връща в реките в рамките на територията на НП 
„Пирин” и като резултат от това част от коритото на реките (включително и в границите на 
парка) се осушава. 

Във Финалният доклад по поръчката, ще бъде създадена програма за локален 
мониторинг, която възможно най-пълно да следи екологичното състояние на подложените на 
въздействие водни тела и да предоставя достоверна информация за целите на управлението на 
НП „Пирин”, като по този начин да се гарантира устойчивото ползване на туристическите 
ресурси и намаляването на здравният риск. 

Дейност: Създаване и осигуряване дейността на консултативни  съвети за 
актуализация на Плана за управление на НП „Пирин“ и изработване на План за управление на 
резервата „Тисата”.  
Изпълнение: Дейностите по плановете за управление са в процес на изпълнение, както 
обучението на персонала и действието на Обществен консултативен съвет.  
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V: Одит на организация и управление на Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ 
За дейността е избран изпълнител, който реализира одита на организацията на 
управлението на Проекта. 
Технически проект: ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП 
„Пирин” и  Резерват „Тисата”, проектант инж.Емил Солачки, април, 2013 г. 

Техническият проект ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация 
в НП „Пирин” и  Резерват „Тисата”е утвърден от Министъра на околната среда и водите Искра 
Михайлова със Заповед РД-525/28.06.2013 г. За всеки от Парковите райони са разработени 
Противопожарни карти. 
Проект: ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен лавинен контрол», 
Документация за обект: »Система за контрол на лавина Палашиица», Възложител: Д НП 
«Пирин», Инвеститор: «Юлен» АД, Проектант: ИВИС Проектиране § Дизайн ООД, София, 
2011 г. 

Проектираните и изпълнени съоръжения ”Противолавинно съоръжение – система за 
превантивен лавинен контрол» включват няколко компонента: кабина с резервоар и контролно 
оборудване, стоманени експлодери, тръбни магистрали, система за радиоконтрол осигуряваща 
оперативни и статистическа информация.  
Проект: ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен лавинен контрол», 
Документация за обект: »Система за контрол на лавина Тодорка», Възложител: ДНП 
«Пирин», Проектант: ИВИС Проектиране § Дизайн ООД, София, 2011 г., Изпълнител: 
»Юлен» АД.  

Техническият проект за съоръженията ”Противолавинно съоръжение – система за 
превантивен лавинен контрол» включва няколко компонента: кабина с резервоар и контролно 
оборудване, стоманени експлодери, тръбни магистрали, система за радиоконтрол осигуряваща 
оперативни и статистическа информация. Проектът съдържа геоложки проучвания с доклад. 
Следващ етап от инвестиционни процес е получаване на разрешение. 
Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза I“, Възложител: МОСВ, финансиран от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Изпълнител: Консоциум „НАТУРА България“,2013г.  
 Проектът е основа за разработване и внедряване на информационна система за 
защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, която ще бъде на разположение за 
нуждите на управлението на държавните, регионални и местни органи на властта, 
информираност и ползване от неправителствени организации и бизнеса. Базата данни е основа 
за разработване плановете за управление на защитените зони, предоставяне на надежна и 
синтезирана информация във връзка с оценките за съвместимост на планове, програми и 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони от НАТУРА 
2000.  
 От Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза I“ за ЗЗ „Пирин“ в границите на НП „Пирин“, в настоящия 
План за управление, са отразени данни за биологичното разнообразие на парковата територия 
за природните местообитания и видове от Приложение 1 и 2 от ЗБР, след отразяване на 
констатирани пропуски при картирането и идентифициране на типовете природни 
местообитания. 
Проект: Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на 
устойчив туризъм в Национален парк „Пирин“, финансирана от Програмата на ООН за 
образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Изпълнител: Д НП „Пирин“, 2011 г. 
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 Основна цел на Стратегията е развитие на екологично устойчив туризъм, генериране на 
приходите за местните общности в резултат на възможностите и предимствата на 
Националния парк. Целта е диверсификация на туризма по отношение на продукти, услуги и 
сезонност. Планира се в стратегически аспект подобряване условията за туризъм и 
туристическата инфраструктура. Набляга се на развитието на летния туризъм и атрактивни 
предложения за всяка от седемте общини с поглед към природните и културните ресурси и 
следва да бъде промоцирана и прилагана като надеждна алтернатива на развитие на ски-
туризма. Изисква се внимание към санитарно-хигиенното състояние на обслужващите обекти. 
Като цяло Стратегията стимулира природосъобразни форми на туризъм. Представлява 
стратегически документ за туристическо развитие на Парка и Прилежащите територии, 
препоръчан от Мисията на ЮНЕСКО за популяризиране и основа за Плана за управление за 
периода 2014-2023 г. по отношение на анализите и насоките за развитие на туристическата 
инфраструктура. 
Проект FUTUREforest „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република  България и 
смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях", ИАГ, 2011 г. 

Проектът е разработен е по Програма INTERREG IVC на Европейския съюз. 
Програмата съдейства на европейските региони от 27-те държави-членки на Европейския 
съюз, заедно с Норвегия и Швейцария да обменят опит, знания и прилагат добри практики в 
области: околна среда и превенция на риска, с акцент върху превенция и управление на 
природни и технологични рискове, управление на води и крайбрежни зони, предотвратяване 
на замърсяването и управление на отпадъците, биоразнообразие и опазване на природното 
богатство, енергийна ефективност и възобновяема енергия, устойчив обществен транспорт, 
културно наследство. Изпълнението на Програмата е част от Стратегическа цел 2: 
„Формиране и поддържане на жизнени горски екосистеми, запазване и възстановяване на 
естественото биологично и структурно разнообразие, трайно задържане на въглерод и 
гарантиране на техните екологични функции” от Стратегическия план за развитие на горския 
сектор 2007-2011 г. Връзката с този важен Проект с  План за управление на НП „Пирин“ за 
периода 2014-2023 г. са сценариите за промените на климата с очаквани влияния върху 
горските екосистеми. 
Проект FUTUREforest по програма INTERREG IVC на Европейския съюз: „Актуализация на 
„Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, 
Възложител: ИАГ, Изпълнител: Булпрофор, 2011 г. 

Направената актуализация обобщава опита от дългогодишни и многостранни 
проучвания на горските екосистеми – теренни и научни изследвания. Отразява променящите 
се условия и необходимост от адаптиране към климатичните промени и целите за опазване на 
горският генетичен фонд и биологичното разнообразие, с внимание към месторастенията и 
избора на видовете за залесяване. Новата Класификационна схема отразява и връзката с 
относително големият дял на горските територии – 34,34%(към 31.07.2011 г.) в Националната 
екологична мрежа НАТУРА 2000. Актуализираната „Класификационна схема на типовете 
горски месторастения в Република България” съдържа Класификационна схема на типовете 
горски месторастения в Република България и Инструкция за установяване и картиране на 
типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. Разработеният 
проект е свързан с изискванията за изпълнението на настоящия План за управление. 
Резултатите от този проект – Класификационната схема и Инструкцията са задължителни за 
установяване и картиране на типовете горски месторастения при разработване на Плана за 
управление на НП „Пирин”; 
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Проект: Мониторинг на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО- абревиатура 
(MWH), по Програма за участие ЮНЕСКО-2013,  Босна и Херцеговина, България, Унгария, 
Румъния, Сърбия, Словения, 2013 г. 
 Проект „Наблюдение на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО“ е 
осъществен през 2013 г. като Програма за уастие на ЮНЕСКО. Проектът събира следните 
обекти на световното наследство на ЮНЕСКО: Стари мост в гр. Мостар, Босна и 
Херцеговина; Мостът на Мехмед паша Соколович при Вишеград, Босна и Херцеговина; 
Национален парк „Пирин“, България; Природен резерват „Сребърна“, България, 
Бенедиктинско абатство в Пананохалма, Унгария; Исторически център в Сигишоара, Румъния; 
Села с укрепени църкви в Трансилвания, Румъния; „Гамзиград-Ромулиана“, Сърбия; 
Люблянското тресавище, Словения; парк „Шкоцянски пещери“, Словения. Водещ партньор на 
проекта е регионален парк „Шкоцянски пещери“, Словения. 
 Целта на Проекта е отговорните за управление на обектите да придобият основни 
умения свързани с наблюдението като ефикасен инструмент за опазване на изключителната 
всеобща стойност и управлението на обектите на световното наследство. Програмата за 
наблюдение улеснява подготовката на периодични доклади на национално ниво според 
различни конвенции и програми, допринася за по-добро сътрудничество между обектите на 
световното наследство, биосферните резервати, обектите на Рамсарската конвенция, обектите 
включени в „Натура 2000“ и др. 
 Наблюдението е част от системата за управление, която включва планиране, прилагане 
и наблюдение. Понятията автентичност, достоверност, непокътнатост и цялост са от ключово 
значение. Наблюдението се фокусира върху характеристики(или носители на ценност, 
основни характеристики), които могат да бъдат форма и дизайн, материали и материя, 
употреба и функция, традиции, техники и системи за управление, местоположение и среда, 
език и други форми на нематериалното наследство, дух и чувство, както и други вътрешни и 
външни фактори (Практически насоки 2013 г. параграф 82). Наблюдава се дали управлението 
се осъществява добре и как се променя степента на консервация. Важно е да се вземат предвид 
положителните промени и да не се поставя фокус само върху заплахите  
Проект за обект: Възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран 
ски влек, местността „Чалин валог”- ски зона с център, Банско, НП „Пирин”-, община 
Банско, М1:2000, Фаза: Работен проект, Възложител: „Юлен”- АД, 2010 г. 

Предмет на работния проект са площи с нарушени природни местообитания, получени 
в резултат от оформяне на просека с цел изграждане на ски- влек през 1982 г.  

Проектът предвижда възстановяване на природно местообитание комплекс 91BAХ9410 
(Мизийски гори от обикновена ела Х Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския 
пояс(Vaccinio-Piceetea)) – гората е доминирана от мозаечна смес на обикновената ела по 
дървесна маса(45%) и  обикновен смърч (40%) и  91CA - Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори, като и целостта на ландшафта, чрез залесяване на обикновен смърч и 
обикновена ела. 
Работен проект за обект: Рекултивационни дейности след изпълнение на инвестиционни 
предложения за подмяна на четири седалков лифт 4 fix от м. „Бъндеришка поляна“ до м. 
„Коларски път“ и подмяна  на два влека тип „паничка“ и тип „котва“ в м. „Платото“, 
парков район „Вихрен“, НП „Пирин“, Възложител: „Юлен”- АД, 2010 г. 

Предмет на работния проект са площи с нарушена природна среда от изкопно-насипни 
работи и ликвидация на подменени съоръжения след изпълнение на инвестиционни 
предложения за подмяна на четири седалков лифт 4 FIX. 

Проектът включва Техническа рекултивация - почистване и подготовка на терена, 
транспортиране на земни и скални маси по предназначение, изграждане на противоерозионни 
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канавки-валове, изграждане на декоративна стеничка от каменна зидария на циментов разтвор 
и др. и,  Биологична рекултивация - Залесяване с бяла мура (Pinus peucе, като добиването на 
фиданките ще се извърши от горната част на просеката за лифт Шилигарника-Тодорка, 
Захрастяване със сибирска хвойна Juniperus sibirica Burgs., като добиването на фиданките ще 
се извърши от територия в сервитута на лифт „Тодорка” и Затревяване с тревно семе добито 
северната страна на ски-писта „Платото” покрай клековото насаждение, където 
съществуващата тревна покривка плътно покрива терена. 
Предварителни (прединвестиционни) проучвания със задание за проектиране на обект: 
Рекултивация на нарушени терени – част от ски-писти с номера от 2 до 5, 5А, 5Б, от 6 до 9, 
9А, 10, 11, 15 и 16 в ски зона с център гр.Банско, НП „Пирин”, община Банско, Изпълнител: 
Планеко ООД, Възложител: „Юлен”АД, 2012 г 

Насоката на рекултивационните дейности в нарушените терени на НП „Пирин” - Ски 
зона с център гр.Банско се предвижда да бъде възстановяване на цялостта на ландшафта, 
включваща природните местообитания, растителността и видовете от флората. 

В резултат на Предварителни (прединвестиционни) проучвания се установява, че през 
периода 2003-2012 г. върху значителни части от всички ски-писти са извършени 
рекултивационни дейности от „ЮЛЕН” АД, включващи изкуствено противоерозионно 
затревяване. Успешно изкуствено са затревени части от ски-писти с обща плош 78.55 дка. 
Затревяването в тези площи е в рамките 80-100% покритие на терена. При някои случаи се 
наблюдава дори 40-50% зачимяване от площите им. На отделни места при 80 до 90% 
изкуствено затревените парцели има малки петна с размери от 50 до 150 м², които са все още 
голи без тревна растителност, нуждаещи се от биологична рекултивация. Преди изкуственото 
затревяване в обхвата на пистите са изграждани валове-канавки върху по-стръмните участъци, 
правено е задръстване с клони (в активни ровини) или запълването им със скални материали, 
като ерозията до голяма степен е овладяна. Независимо от извършените върху ски-пистите 
противоерозионни затревявания, изградените стотици л.м. валове-канавки, стотиците 
квадратни метра задръствания и употребената стотици кубични метра скална маса за 
запълване на ровини, все още върху значителна площ(18.33 ха или върху 17.3% от площта на 
писти), при дъжд с по-голяма интезивност е възможно развитие на водна ерозия. Необходимо 
е допълнително комплексно третиране на тези участъци с рекултивационни мероприятия в т.ч. 
и с мероприятия за борба с водната ерозия. 

Със Заданието за проектиране на обектa и във връзка с НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. 
за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения, 
Обн. - ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г.  се планира да се извършат проучвателни работи. Въз основа 
на проучванията се дават насоки за предвиждане на необходимите мероприятия за техническа 
и биологична рекултивация съгласно Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на 
нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 
хумусния пласт(ДВ, бр.89 от 22.10.96 г.) на МЗХП, МОС, МТРС и Комитет  по горите към 
МС.  
 
1.6.2. Стратегии, планове и програми за регионално, областно и общинско развитие с 
отношение към управлението на НП „Пирин“ 
 
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022) 

Законът за регионално развитие, 2008 г. (ЗРР) създава нормативна рамка за 
регионалното развитие в България, в унисон с принципите на политиката за регионално 
развитие и сближаване в ЕС. Законът регламентира системата от документи, ресурсите и 
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действията на компетентните органи, насочени към постигане на целите на политика за 
регионално развитие:  
⇒ Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните неравенства в степента 
на икономическото, социалното и териториалното развитие;  
⇒ Осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;     
⇒ Развитие на териториалното сътрудничество.  

С „Териториалния дневен ред ЕС 2020” се акцентира на териториалното измерение на 
европейската политика на сближаване и на Стратегията “Европа 2020” и се поставя основна 
цел за постигане на “териториално сближаване /кохезия/ за по-хармонизирани и балансирани 
условия в Европа” в условията на нарастващи заплахи и предизвикателства: Нарастващата 
глобализация: структурните промени след глобалната икономическа криза; Промените с 
интеграцията на Европейския съюз и нарастващите вътрешни зависимости между 
регионите; Демографската ситуация в различните територии. социалните 
предизвикателства и изолирането на уязвими групи; Климатичните промени и рисковете в 
околната среда: влиянията в отделните географски области; Енергийните 
предизвикателства, които се засилват и застрашават регионалната 
конкурентоспособност; Загубата на биоразнообразието, изчезващите видове, рисковете за 
ландшафтното и културно наследство.  

За новия период на действие на НСРР 2012 – 2022 г. се отчита промененият обхват на 
българските райони от ниво 2 в сравнение с обхвата им при стратегията за периода 2005 – 
2015 г. Тази промяна е регламентирана с разпоредбите на чл. 4 на ЗРР от 2008 г., като са 
определени три нива на териториални единици, съответстващи на класификацията на 
териториалните единици за статистически цели (NUTS 1, 2 и 3), прилагана от ЕВРОСТАТ за 
целите на европейската и националната статистика.  
 
НП „Пирин“ и Прилежащите му територии са разположени в Югозападен район 
Югозападният район от ниво 2 обхваща териториите на областите Благоевград, Кюстендил, 
Перник, Софийска и София-град и 52 общини. Площта на района е 20 306.4 км² или 18.3% от 
територията на страната. Територията е преобладаващо планинска. Районът е богат на 
минерални води с добри лечебни качества и голям потенциал за развитие на района. Основни 
речни течения са реките Искър, Струма и Места.  
Териториалната структура е следната: земеделските територии са 46.0%, горските 47.2%, 
урбанизираните само 4.9%. Защитените зони и защитените територии от националната и 
европейска мрежа  Натура 2000 обхващат общо 33.88% от територията на района.  
Като основни оси на урбанизационно развитие се изявяват транспортните направления 
Драгоман – София – Пловдив и София – Благоевград – Кулата. Второстепенни оси на развитие 
са по направленията Перник – Кюстендил и Симитли – Разлог – Гоце Делчев – Илинден.  
Икономическото състояние на района е на високо равнище, сравнено с другите райони от 
ниво 2 в България. Югозападният район е най-силно развитият, като се доближава до средното 
ниво на европейските райони.  
Като стратегическо направление в природните територии се определя  необходимостта от  
прилагане на активна стратегия за опазване на природното наследство и за разширяване 
обхвата на защитените територии. Към защитените територии се предлага да се добавят и 
някои територии за превантивна териториалноустройствена защита, каквито са териториите 
над горната граница на гората в планините, черноморската крайбрежна ивица, някои 
характерни крайречни, горски и полски ландшафти. Свързването на екологичните, 
ландшафтните и културни ценности на регионите в мрежи се подкрепя в европейската 
политика за Териториален дневен ред на ЕС 2020.  
Главната стратегическа цел на НСРР е: 
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„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на 
местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален 
аспект“ 
В НСРР са определени приоритети и специфични цели: 
Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески 
индустрии в районите.  
Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда 
Биоразнообразието се разглежда не само като природно богатство, но и потенциал за 
бъдещото развитие. Опазването на редки видове на фауната и флората се обвързва с 
развитието на формите на устойчив, природен туризъм. Защитените видове ще се 
популяризират като символи на района, които да засилват интереса към него. Създаването на 
подходящи условия за наблюдение на редки и застрашени видове и привличането на 
лимитиран брой туристи, вкл. с научни цели ще създаде поминък за местното население на 
зоните и ще изгради позитивно отношение към опазването и доброто управление на 
защитената зона. В този контекст, прилагането на мерките от плановете за управление на 
защитените зони следва да се разглежда като част от стратегията за развитие на 
районите и да се координира с цялостния пакет от дейности по нейното изпълнение.  
В Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022/ е 
направена  подробна „Оценка на необходимите ресурси за постигане целите на 
Стратегията“. 
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025, ОП „Регионално 
развитие 2007-2013 г., Финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и 
държавния бюджет на РБългария, 20 г. 
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от 
първата Национална концепция за пространствено развитие. Националната концепция изтъква 
важността на успешната териториална интеграция на страната ни в европейското 
пространство чрез развитието на български транспортни, екологични и културни оси и 
свързването им с международните коридори. Акцент се поставя върху постигането и 
поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове 

Специално внимание се отделя на туризма, който се третира в аспекта на неговото 
териториално развитие и насочване и се разглежда не като тясно секторно планиране, а като 
елемент на интегрираното пространственото планиране. Приоритетно ще се развиват 
териториите с потенциал за съчетаване на природни и културни ценности, с утвърдени 
традиции и положителен опит и с потенциал за формиране на клъстери. Важно място в 
политиката за развитие на туризма има развитието на балнеолечението, профилактичните 
и лечебните дейности в териториите с потенциал и наличие на минерални води, подходящ 
микроклимат и продукти за таласотерапия (морска вода, лечебна кал, морска сол и луга, 
водорасли). Това дава шанс за развитие на центрове за СПА и лечебен туризъм и в по-малки 
общини.  

 
За постигане на стратегическите цели на НКПР, опазване на природните и 

антропогенни ресурси и на околната среда при туристическото развитие, се предлага да се 
разработят и препоръки за пространствено/устройствено планиране на агломерационните 
образувания от нов тип – туристическите 
 
За Югозападен район се отчитат 18 бр. населени места от нива 4 и 5 - Банско (5+), Разлог, 
Сандански (4+), Гоце Делчев (4+). 
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Въведени са с особено внимание в НКПР „Територии с концентрация на културни 
ценности“ и „Територии за опазване на ландшафта, природните и културни ценности“. В 
тази група територии със специфика се предлага да бъдат включени следните видове  
територии, систематизирани в зависимост от степента на значимост на опазваните ценности: 
Територии, зони и обекти от Националната екологична мрежа, вкл. и такива, които са с 
наднационално, световно значение за опазване на биоразнообразието, на отделни 
застрашени видове и техните местообитания, важни биокоридори; „Територии, наситени с 
природни ценности, с характерен културен ландшафт или с изключителна природна красота, 
които до момента са оставали извън териториите, опазвани по силата на ЗЗТ и ЗБР“. 
„Територии за превантивна защита, в които да се опазват горите, плодородните 
земеделски земи, поречията на реките, които изграждат важни връзки в националната и 
Европейската екологична мрежа, „сини“ и „зелени“/биокоридори и др. 

Концепцията определя „Партньорствата – новата движеща сила в 
пространственото развитие“.  

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, Министерство на 
икономиката и енергетиката, 2014 г. 

Съгласно стратегията, основната цел на развитието на туризма в периода 2014-2030 г. е 
утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България, 
посредством оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в 
съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на 
туризма 

За реализирането на стратегическите цели на стратегията са формулирани 
следните приоритети:   
⇒ Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас на 
световния туристически пазар като качество на предлагания туристически продукт и добавена 
стойност;  
⇒ Увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-
интензивна натовареност – балнео (медикъл спа), спа и уелнес, културен (във всичките му 
форми - исторически, археологичен, етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, 
приключенски, конгресен, ловен, голф, винен и гурме туризъм и др.; 
⇒ Стимулиране на интегрирано регионално развитие на туризма чрез формиране на 
подходящи организационни структури, координация на предлагането и прилагане на 
регионално диференцирана държавна туристическа политика; 
⇒ Опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число природни, 
културни и антропогенни;  
⇒ Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; 
⇒ Повишаване защитата, правата и сигурността на потребителите на туристически 
услуги; 
⇒ Насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и местно ниво и 
представителите на туристическата индустрия и създаване на  възможности за развитие на 
партньорство;  
⇒ Повишаване качеството на образование и обучение в туризма в съответствие с нуждите 
на туристическия сектор и пазара на труда; 
Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., приет с Решение 
на МС № 457 / 01.08.2013 г. 
Регионалният план за развитие на Югозападен район (ЮЗР) за периода 2014-2020 г. 
продължава и конкретизира предвижданията на НСРР, отразявайки спецификата на района в 
България. Документът е приет с Решение № 457 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.  
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Трите стратегически цели на регионалния план, последователно насочват към:  
 достигането на икономически растеж, базиран на конкурентоспособна и разнообразна 
икономика;  
 постигане на баланс между градските ареали и селските райони;  
 преодоляване на различията на ЮЦР спрямо останалите региони на ЕС.  
Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г., приета от 
Регионалния съвет на 30 юли  2013 г. 
Стратегическите цели покриват разнообразни предизвикателства пред областта и съответно 
общините, които я съставят: 
⇒ постигане на конкурентоспособна икономика, основаваща се на съществуващите 
традиции и наличните ресурси;  
⇒ повишено качество на живот;  
⇒ добре развит туризъм, използващ разнообразните природни, културни и исторически 
ресурси;  
⇒ активно международно сътрудничество;  
⇒ повишено и подобрено качество на взаимодействие между различните заинтересовани 
страни – администрация, бизнес и гражданско общество.  

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Благоевград 
осъществява своите правомощия на територията на област Благоевград и следните общини: 
Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, 
Гърмен, Сатовча, Разлог, Белица, Якоруда и Банско.  

Района на дейност на РДГ – Благоевград включва 16 държавни горски стопанства (ТП 
„ДГС Благоевград”, ТП „ДГС Симитли”, ТП „ДГС Кресна”, ТП „ДГС Струмяни”, ТП „ДГС 
Сандански”, ТП „ДГС Петрич”, ТП „ДГС Първомай”, ТП „ДГС Катунци”, ТП „ДГС Разлог”, 
ТП „ДГС Белица”, ТП „ДГС Якоруда”, ТП „ДГС Елешница”, ТП „ДГС Добринище”, ТП „ДГС 
Места”, ТП „ДГС Гоце Делчев”, ТП „ДГС Гърмен” и 1 държавно ловно стопанство ТП „ДЛС 
Дикчан”.  
Направен е извод, че горите и до днес продължават да допринасят слабо за реализиране на 
стопански резултати в областта. Трябва да се потърсят възможности за тяхното по-рационално 
използване при условие, че то се осъществява в съответствие с техния естествен 
възпроизводствен потенциал.  
⇒ Изводите и насоките за развитието на туризма и туристически продукти на 
областта са: 
 Туризмът на територията на областта се явява като основен отрасъл на икономиката в 
перспектива и понастоящем, особено в районите на Банско и Сандански. След черноморските 
курорти и населени места, Пиринският край разполага с най-добре развитата хотелска база в 
България.  
 Разложка седловина с няколко по-малки туристически локализации:  

ОСРР на област Балагоевград разглежда стратегическото развитие на 
балнеология за просперитета на Областта, като отбелязва, че на територията на 
Пиринския край се намират 42% от минералните извори на страната. Оформянето и 
предлагането на балнеопродукта може да се разглежда в няколко основни аспекта: а) 
създаване на условия за отдих и лечение на населението от Пиринския край; б) привличане на 
туристи от страната; в) предлагане на продукта на чуждия пазар.  

Ски-туризъм - На този етап ски-туризмът е основен източник на приходи за 
туристическия бизнес в областта, като той е особено важен за община Банско. С оглед на 
съществуващата отлична хотелска инфраструктура и популярността на продукта, приоритетно 
значение трябва да се отдаде на развитието на ски туризма в Банско.  
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Основните необходимости тук са свързани с: 1) разработване на добра програма за управление 
и по-нататъшно развитие на Банско като туристически център; 2) решаване на проблемите от 
инфраструктурен характер (водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води, 
депониране и обработка на твърди битови отпадъци и др.)  
Иновации и модернизация  
Отраслите, които увеличават своя дял в отрасловата структура, са:  
 Шивашка промишленост;  
 Дърводобив и дървообработване;  
 Преработваща промишленост.  
По отношение на екологичното състояние, територията на Благоевградска област се 
отличава с благоприятно екологогеографско положение в сравнение с други области на 
страната. Трансграничните преноси не оказват негативно екологично влияние върху 
територията на областта. От своя страна тя въздейства в слаба степен върху въздушната и 
водна среда на съседните територии. Това се отнася преди всичко за качеството на водите и 
дънните отложения на реките Струма и Места.  

През 2012 г. са реализирани няколко проекта на територията на област Благоевград, 
между които:  
⇒ Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци на 
общините Сандански, Струмяни и Кресна на стойност 1 500 000,00 лева и източник на 
финансиране ПУДООС и ДБ BG161PO005/10/2.10/07/22 -"Изграждане на регионални системи 
за управление на отпадъците в региони: Борово (Обл. Русе), Варна, В.Търново, Габрово, 
Добрич, Костенец, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" на стойност 12 237 299,93 лева с източник на финансиране ОПОС  
⇒ Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни 
отпадъците на община Гоце Делчев на стойност 4 665 993,00 лева и източник на финансиране 
ПУДООС и ДБ.  
⇒ През 2012 г. са въведени в експлоатация новите клетки за неопасни отпадъци на РДНО-
Сандански и РДНО-Гоце Делчев.  
⇒ Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините 
Разлог, Банско, Белица, Якоруда и Благоевград, Симитли, Кочериново, Рила, Бобошево. 
Общият финансов ресурс привлечен и договорен чрез финансовите инструменти на ЕС 
представлява около 97.3% от финансовия ресурс за развитие на инфраструктурата, 
икономиката, администрацията, неправителствения сектор и др.  
Най-мащабните проекти в Област Благоевград са свързани с изграждането на Автомагистрала 
"Струма" (на обща стойност 1,25 млрд. лева, в т.ч. 592 млн. лв. за подготовка и над 655 млн. 
изпълнение). Най-големият проект в областта, (по данни от ИСУН към м.юли 2013 г.) е 
проектът за изграждане на ВиК инфраструктура на Община Банско на обща стойност 89 286 
639,26 лв. 
Визия:  Да се мобилизират съвместни усилия за развитие на област Благоевград като 
съвременен, европейски, социално отговорен, екологичен и привлекателен регион за 
обществен и икономически живот.  
 
1.6.2.1.Общински планове за развитие на общините от района на НП „Пирин“ 
           (Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли) 
 
Общински план за развитие на община Разлог за 2014-2020 г., Изпълнител: „Велдер 
Консулт“ ООД, 2013 г.  
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Стратегическите формулировки на новия план отчитат и надграждат актуалните 
предложения и препоръчителни мерки на основните местни документи ОПР на община Разлог 
за 2007-2013, Стратегията за местно развитие на МИГ Разлог също за първия програмен 
период в България, както и Стратегията за постигане на устойчиво развитие на община 
Разлог.  

Стратегията на ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и 
Стратегията Европа 2020, която има десет годишната рамка за управление на ЕС. 
Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на 
съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов икономически 
растеж. ОПР е в синхрон с Национална програма за развитие „България 2020” -  програмен 
документ, поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи 
в България. „България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 
2020” в границите на страната. 

ОПР е съобразен с Национална концепция за пространствено развитие(НКПР).  Според 
избрания от НКПР модел на урбанистично развитие до 2020 г., град Разлог е център от 4 ниво, 
с микрорегионално значение за териториите на групи общини. Град Разлог следва да се 
развие успешно като център за съседните общини, на основата на специфичните си ресурси и 
особено на традиционните връзки с Банско, Белица и Якоруда. Националната концепция 
припознава подходящите условия за формирането и функционирането на клъстери, свързани с 
дървопреработващата и мебелната промишленост.  

Постановките на НКПР посочва Разлог за приоритетна подкрепа по новата 
Оперативна програма „Региони в растеж” за 2014-2020, достъпна чрез разработването на 
ИПГВР, заедно с още 32 града от 4 ниво.  

Относно „Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020“,  
позицията на община Разлог в Югозападния район според регионалния план се разкрива от 
включването му в една от двете второстепенни регионални оси на урбанизационно развитие – 
Симитли-Разлог-ГоцеДелчев-Илинден. Така общината се превръща в интегрален елемент от 
общото развитие на Югозападна България. 

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 2020 
година, формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите мерки. 
Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и съответстващи 
на местните ресурси и специфика предложения. 
ОПР на община Разлог определя приоритетни проекти в следните области: 
⇒ Инвестиционни проекти – изграждане на рекреационни и спортни съоръжения; 
развитие на публично-частното партньорство за изграждане на спортни обекти – спортни 
центрове, голф игрища, ски зони; социализиране и представяне на обекти с културно-
историческо значение;  
⇒ Използването на природните дадености – развитие и представяне на възможностите за 
туристически преходи, изграждане на екопътеки; оптимално използване на минералните води;  
⇒ Стимулиране на фестивалния туризъм;  
⇒ Туристически маркетинг – засилване на сътрудничеството със съседните общини, с цел 
изграждане на успешна маркетингова стратегия за представяне на региона  
⇒ Друго ключово място е местността Кулиното, за която има разработени инвестиционни 
предложения и проекти за реализация на различни туристически обекти. Важната й роля за 
развитието на туризма и благоденствието на целия район е определена, както от местната 
администрация, така и от живеещите в общината. Това налага реконструкция на пътя м. 
Предела - м. Кулиното – Банско. 
⇒ Железопътната мрежа е представена единствено от теснолинейната ЖП линия 
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Септември-Добринище, която на територията на общината преминава през гарите Разлог и 
Баня. Линията притежава потенциала да изпълнява атракционни функции, като има заявени 
интереси от страна на чужд инвеститор. Общините, през които преминава трасето на 
теснолинейката, са създали сдружение „Орфей”, чиято цел е да стопанисва ЖП линията и да 
разработи дългосрочна програма за нейното развитие. Осъществяването на подобна 
инициатива ще я превърне в туристическа атракция, което от една страна ще спомогне за 
развитието на региона, а от друга ще има социален и екологичен ефект. 

В Общинският План за развитие на община Разлог за 2014-2020 (ОПР на община 
Разлог) е отделено съществено място за развитие на ски туризма към Приоритетна област 4: 
Балансиран икономически растеж – лидерство на туризма, селското стопанство и 
промишлеността, а именно чрез: 
 Мярка 4.7. Формиране на разнообразен туристически продукт, обединяващ зимни 
спортове, екотуризъм, рекреация с балнеолечение, селски туризъм и културен туризъм  

Тази мярка насочва към съществуващите отлични туристически ресурси в общината, но 
и областите за зимните спортове, екотуризъм и др. Отделните туристически направления 
изискват фокус на усилия не само за своето обособяване или обогатяване, но и за тяхното 
успешно интегриране. 
В т. 8.2. Списъкът с проекти за реализация на общината под номер П4.7 е посочен приоритет 
за: Изграждане на туристическа зона „Пирин-Кулиното”- І етап – 80 000 000 лева в ПЧП 
през периода 2014-2015г.  
 Мярка 4.8. Разработване на туристически маршрути, обвързващи в единна 
система природните, историческите и културните обекти;  

Мярката продължава и разширява мерки 2.3. и 2.4 от втората област на действие. 
Местните културни маршрути и екопътеки могат да бъдат пространствено и информационно 
свързани в обща туристическа мрежа. Тя се предвижда да се състои от разнообразните пътища 
и местата на тяхното пресичане, където се организират места за престой, представяне на 
останалата част от забележителностите и разнообразни допълващи дейности. 
 В т. 8.2. Списъкът с проекти за реализация на общината под номер П4.8 е посочен 
приоритет за: Изграждане на туристическа зона „Пирин-Кулиното”- ІІ етап в ПЧП през 
периода 2016-2018г.  
Забележка: Мярка 4.7. и Мярка 4.8. се осъществяват при публично-частно партньорство от 
туристически бранш, местна общност, ДНП „Пирин”. 
Общински план за развитие на община Банско за 2014-2020 г., «АНДИ МГ» ЕООД, със 
съдействието на експерти от Общинска администрация Банско,2014 г. 

ОПР на община Банско определя целите и приоритетите на общинската политика за 
развитие през периода 2014-2020 г.  В програмния период предстои общината да разполага с 
изготвен и напълно процедиран и приет Общ устройствен план (Към средата на 2013 г. са 
стартирали процедурите по неговото възлагане). По този начин на практика община Банско 
ще разполага с два плана (в сферата на устройственото и в сферата на регионалното 
планиране). Синхронизацията в прилагането на двата плана е една добра възможност за 
реализация на подхода на т.нар. “пространствено планиране”, широко прилаган в редица 
европейски страни. 

Целите и приоритетите, заложени в стратегическите и планови документи от по-високо 
йерархично ниво е свързана с две важни направления в развитието на общината, а 
именно: 
⇒ развитите туристически функции на общината и с мястото на общинския център гр. 
Банско, като национален център за развитие на ски- туризма, както и като национален и 
регионален център със значимо културно-историческо наследство; 
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⇒ утвърждаването на гр. Банско като регионален и национален фестивален център, 
където се провеждат значими културни събития. 

Община Банско остава встрани от основните урбанизационни оси на развитие, 
организирани по транспортните направления на коридорите от трансевропейската 
транспортна мрежа и на други транспортни мрежи от европейско и национално значение.   
В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от 
второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли -  Разлог – 
Банско - Гоце Делчев. За целите на ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г. се 
формулира следната Визия:  
“Община Банско – динамично развиваща се, икономически силна и сигурна териториална 
единица - желана Европейска туристическа дестинация, привлекателна територия за 
живот - населена от хора проспериращи, спокойни за работата си, живота си и бъдещето 
на децата си.“ 
План за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г., Изпълнител: 2013 г.  

Основен акцент в ОПР на община Гоце Делчев се поставя върху инфраструктурата, 
развитието на конкурентноспособна икономика, с акцент върху селското стопанство, 
малките и средни предприятия (МСП) и туризма. МСП стават все по-важен стълб на 
местната икономика. Друг акцент е развитието на човека и човешките ресурси, като една от 
главните посоки е качеството на образованието. От една страна, то е фактор, който е 
определящ за конкурентността на местната икономика и качеството на живот. От друга 
страна, именно чрез качеството на своя продукт образователната система се конкурира на 
европейския, а и на българския пазар на труда. По този начин се формира и конкурентен 
човешки и трудов ресурс, което е от стратегическо значение за развитието. Планът има 
характер на отворен документ, който може да се развива.  

С откриването на новия граничен контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи и 
пътя Гоце Делчев – Драма – Кавала икономическите връзки и перспективи се разширяват. 
При разработването на ОПР са дефинирани следните приоритети за развитие на община Гоце 
Делчев: 
Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна, устойчива общинска икономика, основана 
на местните условия и ресурси. 
Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура. 
Приоритет 3: Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на 
социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички и превенция на 
риска. 
Приоритет 4: Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на 
културно – историческото наследство и съхраняване на околната среда. 
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет. 
Приоритет 6: Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество  
План за развитието на екотуризма в община Сандански Програма за европейско 
териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Изпълнител:»ПИБИЕС» ЕООД, 
Гоце Делчев, декември, 2012 г. 
Заб. Община Сандански няма разработен общински план за развитие за периода 2014-2020г. Планът е в процес 
на разработване. 

Планът за развитието на екотуризма в община Сандански се изпълнява по Проект  
„Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, 
насочен към насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ” (NATouR) Договор № 
B1.11.13 Водеща организация на проекта е община Авдера от Република Гърция, като 
партньори от България са Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и 
Регионална Дирекция по горите – Кърджали.  
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Основните цели на проекта са: популяризирането на нови алтернативни и устойчиви 
подходи за развитие на туризма (в частност екотуризма) и подобряване на трансграничното 
сътрудничество в сектора на екотуризма и управлението на природните ресурси.  
Определени са следните Стратегически Цели:  
⇒ Подобряване и разнообразяване на екотуристическата инфраструктура 
⇒ Изграждане на партньорства 
⇒ Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на екотуризма в района 
⇒ Насърчаване на екологичното образование 
⇒ Развитие на екотуристически бизнес 

План за развитие на община Кресна 2014-2020 г. 
Съгласно ОПР, в следващите години община Кресна ще се развива в посока на 

устойчивите форми на туризъм – селски, екологичен и др., като ще се разширява базата на 
настаняване и хранене, ще се развива туризъм, който да се основава на местните природни 
ресурси без да ги нарушава. 

В Мярка 4.4.2. към План за развитие на община Кресна за 2014-2020 са предвидени 
Дейности: възстановяване на туристически маршрути в Пирин и Малашевска планина;  
разработване на нови туристически маршрути в Пирин и Малашевска планина; маркиране на 
туристически маршрути. 

План за развитие на община Симитли 2014-2020 г., 2014 г. 
За община Симитли развитието на туризъм на основата на уникалният термо-

минерален ресурс на района, практиките за спортен и селски туризъм и други е от особена 
важност. 

В Приоритетна ОС 3 „Развитие на туризма, като стратегически икономически отрасъл в 
община Симитли“ са посочени мерките, които общината ще приложи, за да осигури бързи 
темпове за развитие, като: 
⇒ Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща 
инфрструктура към туристическите обекти в общината:  
• изграждане на основна инфраструктура към туристическите обекти в общината; 
• осигуряване на вторична инфраструктура, съпътстваща туристическите обекти. 
⇒ Мярка 3.2. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти: 
• популяризиране на местните туристически продукти на национално и международно 
ниво; 
• стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките 
на общината. 
⇒ Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично сътрудничество за 
подобряване и развитие на туристическия потенциал на общината 
• провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 
политиките в областта на туризма в общината 
Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен 
туризъм, 2010 г. 

Стратегията е финансирана от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
(Инвестираме във Вашето бъдеще!) и изработена по Проект, който се финансира от 
Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 
Очаквани резултати, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са: 
⇒ Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти; 
⇒ Подобрена транспортна инфраструктура; 
⇒ Разработени нови атрактивни допълнителни услуги; 
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⇒ Увеличено участие в туристически борси и изложения; 
⇒ Повишаване на туристическия поток към курорта и др.  
В Приложение № 2 към План на дейностите за 2010 – 2015г. на Маркетинговата стратегия са 
посочени Задачи за изпълнение като: 
⇒ Изграждане на информационна система – съдържаща легловата базата, 
туроператори, екскурзоводи, планински водачи, ски учители, питейни заведения, атракциони; 
⇒ Разпространение на рекламните материали; 
⇒ Изграждане на паркоместа за леки автомобили. 
Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог– Предел- 
Добринище“, 2014 г. 

 Създаване на три рекреационни ядра за целогодишен туризъм: 
• „Кулиното” с център гр. Разлог – нова дестинация; 
• „Юлен” с център гр. Банско – разширение на съществуващата дестинация; 
• „Безбог” с център гр. Добринище – нова дестинация. 
 Общо Концепцията за КТЛ „БАНСКО–РАЗЛОГ–ПРЕДЕЛ–ДОБРИНИЩЕ”, предлага за 
развитието на зимния туризъм, следните основни обекти 
• Маркирани пешеходни туристически маршрути за летни преходи - ; 
• Маркирани ски пътеки за зимни преминавания от хижа Безбог до ТСЗ Банско и гр. 
Добринище -           104 ха; 
• Лифтови съоръжения и обслужващи обекти  
• места за пикник, -                  186 ха; 
• Ски писти -                    754ха; 
• Изгледни площадки; 
• Информационни и указателни табели.  
Обща площ                 1055 ха 
Писти и пътеки        333 км. 
Лифтови съоръжения       113 км.  
 За реализацията на „КУРОРТНО ТУРИСТИЧЕСКА ЛОКАЛИЗАЦИЯ БАНСКО – 
РАЗЛОГ – ПРЕДЕЛ –ДОБРИНИЩЕ” според авторите  е необходимо: 
⇒ Да се включат нови територии в парка, като компенсация за промените в зонирането; 
⇒ Да отпаднат забраните за развитие на зимен туризъм (стр. 149, т.5 п.т.1, т.3 от ПУ) и 
промяна на Режимите и Нормите за цялата територия на парка; 
⇒ Да се разширят „Зона за туризъм” и „Зона за сгради и съоръжения”; 
⇒ Да се променят Режимите и нормите по зони, видови дейности, като отпаднат забраните 
за развитие на зимен туризъм ( стр. 153, т.17, 18, 19, 20 и 21 от ПУ 04); 
⇒ Допълнителните условия, по отношение на „поддържащите дейности”, 
„възстановителните дейности” и „финансирането” на парковата администрация за 
извършването на конкретни охранителни и възстановителни действия в територията на парка. 

Концепция за развитие на туризма в подножието на Северен Пирин, Ски-зона 
„Кулиното“- І. ЕТАП 
Ски зона „ Кулиното“ – I ЕТАП предвижда изграждане на:  
• Ски писта -1 (дължина 1400м) 
• Ски писта -2 (дължина 1700м)  
• Четириседалков лифт 1700м 
• Четириседалков лифт 2100м (от “Моравско село” до начало ски писта)  
• Система за изкуствен сняг  
• Начална и междинна станция за лифт  
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Концепцията за развитие на туризма в подножието на Северен пирин, Ски зона 
„Кулиното” I. Етап съвпада изцяло с предвижданията на одобрения ОУП за територията 
Община Разлог 
Проект:  „Ски и Голф  Комплекс  „Кулиното”, Подробен устройствен план, 2009 г. 

Планът (фаза-ПУП) предвижда изграждането на ски и голф комплекс в местността 
„Кулиното” в землищата на общините Разлог, Симитли и Кресна. Планират се за изграждане 
102 км писти и 33 км ски лифтове в това число и „Гондола“.  

Съобразно природните дадености, изградената до сега инфраструктура и проектните 
трасета, Комплексът включва изградената вече писта „Кулиното“, трасираната на терена 
мрежа от други писти и ски пътища в района на Кулиното, както и зоните, за които има 
проектна готовност и одобрени планове като района на „Леските”, за който са проектирани 
писти, голф-съоръжения, пътища, лифтове и др. В района на Кулиното ще се изградят общо 
четири зони за обслужващи дейности. Планира се връзката с района на Даутов връх да се 
осъществява чрез гондола. Там се проектира и първия комплекс на южните високопланински 
склонове на Пирин. Той включва обслужващи терени, заедно с прилежащите ски писти и 
съоръжения, зоните на Даутов връх, връх Каменишки и езерото Сълзица. Проектът предвижда 
изграждането на съоръжения, разположени по южния склон на Северен Пирин с достъп до 
върховете Пирин, Плешки и Безименен. Трасетата на ски пистите и лифтовете са подбрани 
така, че почти не засягат териториите на клека и няма да има нарушение на природния баланс 
в района.  

Подробният устройствен план е удобрен от Областен експертен съвет по устройство на 
територията с протокол  от 28.01.2008 г. Изготвено е становище на Консултативния съвет към 
НП „Пирин” за промяна на Плана за управление на парка от 31.07.2008 г.  
Предварителен доклад за оценка на въздействието  върху околната среда на План за 
изграждане  на „Ски и Голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща 
екология при БАН, 2009 
Докладът съдържа: 
   А. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на план за 
изграждане на „Ски и голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология 
при Българска академия на науките, 2009 г. – Том I; 
   Б. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на план за 
изграждане на „Ски и голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология 
при Българска академия на науките, 2009 г. – Том II; 
   В. Приложения - Резултати от проведените научни изследвания през 2007 – 2008 г.  

Според ПУП - анотация на инвестиционното предложение за „СКИ И ГОЛФ 
КОМПЛЕКС „КУЛИНОТО”, основната концепция на проекта за развитие на Пирин е 
свързана с изграждането на един нов съвременен спортно – туристически комплекс в 
местността „Кулиното”, разработен в унисон със стратегиите на общините Разлог, Кресна и 
Симитли за регионално развитие.  

Проучването засяга само екологичните и природозащитни проблеми на проекта за 
построяване на ски комплекс „Кулиното” и голф-игрище в Разложкия дял на Пирин планина. 

Общата площ на използваната територия възлиза на 357 ха, от които в Националния парк 
195 ха. 

В Доклада са описани Консервационно значимите горски, храстови и тревни хабитати, 
които се засягат от инвестиционното предложение. Според Доклада реализацията на ПУП в 
този му вид ще оказва както пряко така и косвено въздействие върху Националния парк. 
Общ устройствен план на община Банско – Предварителен проект, Изпълнител: БУЛПЛАН 
ООД, 2014 г.Възложител: Община Банско; Източник на финасиране: МРРБ 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

78 

Проектът за Общ устройствен план на община Банско (ОУПО) в съответствие с 
разпоредбата на чл.17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове има прогнозен период на действие до 2035 г. 

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална 
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с 
приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община 
Банско природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.  

Постигането на главната цел става посредством изпълнението на следните цели:  
⇒ Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация 
на територията на общината в граници, които да не накърняват качествените 
характеристики, целостта и стабилността на природната й среда. 
⇒ Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите 
планови периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие, както и 
секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво. 
Създаване на устройствена основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на 
функционалните системи и активности.  
⇒ Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо 
съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в 
съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на 
максимален ефект при инвестирането и на баланс между общностния и частните интереси.  

Прогнозата за потребността от работна сила по отрасли показва, че в периода на 
действие на ОУП на община Банско ще се появи определен недостиг от заети лица в отрасъл 
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (туристически сектор). По-нататъшното развитие на 
туристическата функция в общината ще изисква в този отрасъл определен ръст на работната 
сила към съответния период, а именно:  
• Прогноза за потребността от работна сила в туризма към 2020 г. - 1700-1750д.  
• Прогноза за потребността от работна сила в туризма към 2035 г. - 1800-1850д.  

Прогнозните разчети са ориентирани към: Нарастване на броя на туристите; 
Увеличаване броя и капацитета на средствата за подслон и местата за настаняване и на 
останалите елементи на туристическата инфраструктура; Нарастване на приходите от 
туристическа дейност. 
Наред с влиянието на фактори, стимулиращи развитието на броя на туристите и на 
легловата база при прогнозиране на същите е отчетено и влиянието на фактори със 
задържащо влияние. По-важните от тях са следните: 
⇒ В прогнозния период ще се осъществява определено преструктуриране на легловата 
база. То ще се изразява в саниране основно на места за настаняване от ниска категория 
(основно с една и частично с две звезди). Според Информационната система на МИЕТ 
(засягаща туристическия сектор), през зимно-пролетния сезон на 2012/2013 г. средствата за 
подслон са намалели с 5,3%. Осигурената заетост на легловата база е 45.8%;  
⇒ Втори фактор със задържащ характер в прогнозния период е очакваната поява на нови 
ски-центрове в близост до Банско – „Супер Боровец“, където според инвестиционните 
проучвания се очаква да бъде изградена настанителна база с капацитет около 10000 легла. 
Това по всяка вероятност ще отклони част от туристопотока от община Банско.  

Прогноза за потребността от терени в ски-зоните  
Към 2020 г. при прогнозиран брой от 340 хил. туристи годишно през зимно-пролетния сезон 
среднодневният брой скиори ползващи ски съоръженията възлиза на около 5600 - 6000 д. При 
норматив 200 м2/скиор прогнозната площ на ски-пистите в двете ски-зони (Банско и 
Добринище) е 110 – 120 ха.  
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Към 2035 г. при прогнозиран брой от 365 хил. туристи в зимно-пролетния сезон 
среднодневния брой скиори, ползващи ски-съоръженията възлиза на 6100 - 6300 д. При 
норматив от 200 м2/скиор прогнозната площ на ски-пистите е 126-130 ха. 

Прогноза за потребностите от инфраструктурата на културата  
Извършените в това отношение проучвания сочат, че в общинския център има необходимост 
от многофункционална зала за целите на културата, спорта и туризма. Втори 
структуроопределящ обект в сферата на културата, който се залага в прогнозата е Летен 
театър в гр. Банско. В Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020 г. е 
предвидено изграждане на специализиран Музей на банската архитектура и 
планинарството.  

Прогноза за потребностите от инфраструктура на спорта  
При прогнозиране на потребностите от спортна инфраструктура се прилагат действащите 
нормативи за открити и покрити спортни площи (по трите варианта на прогнозата), при 
прилагане на съответните коригиращи коефициенти за ползване от прогнозирания 
туристически контингент, а именно: 2020 г.- открита спортна площ - 5,0 кв.м на човек. 
⇒ Превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация предлагаща 
разнообразен туристически продукт за целогодишен, а не само за зимен отдих.  

За преодоляване на дисбаланса между зимния и летния отдих е необходимо планиране 
устройството на територии със засилени рекреационни функции извън границите на НП 
„Пирин”. Тези територии ще са изпълнени със съдържанието на летните рекреационни 
дейности и спортните игри и забавления. Това е предпоставка за успешна диверсификация 
на туристическия продукт чрез развитие за летен планински туризъм, културен 
туризъм, балнеотуризъм, ловен туризъм, спортен туризъм, екстремен туризъм и селски 
туризъм.  
В изпълнение на Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения, Басейнова 
дирекция „Западнобеломорски район” изработва План за управление на риска от наводнения 
за район със значителен потенциален риск от наводнения – Банско.  
На защита от вредното въздействие на водите подлежат и териториите, прилежащи на р. 
Градинишка в с. Филипово, на р. Добринишка (Дисилица) в гр. Добринище и на устието на р. 
Ретиже. 

 Стратегията за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 2014-
2020 г. отразява подробен анализ на факторите определящи  поведението на туристите, 
фактори свързани с туристическата индустрия, фактори свързани с управлението и маркетинга 
на туристическите дестинации, фактори свързани с развитието на ски дестинациите. 

Стратегическа рамка за Стратегията е Документът "Туризма към 2030" на 
Световната Организация по Туризъм към ООН (Tourism Towards 2030), 2011. UNTWO. 
Tourism Towards 2030. A global overview. Annual Assembly October 2011. Madrid, Spain; 
послужил за основна стратегическа рамка както на Националната стратегия на България за 
устойчиво развитие на туризма до 2030 г., така и на много други Европейски документи 
акцентира върху пет са ключови фактора, които определят развитието на туризма: 

За много страни, туризмът представлява мощен инструмент за социално и 
икономическо развитие и намаление на бедността, чрез създаването на работни места, 
предприятия, инфраструктурно развитие и експорт чрез туризъм. За да се възползват от този 
потенциал, важно е страните да продължават да създават интерес, да повишават 

Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 
2014-2020 г., Възложител: Община Банско; Изпълнител: Византия Интернешънъл ЕООД, 
2014 г.; Финансиране: 
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информираността за възможностите, които предлага туристическата индустрия и да 
превърнат туризма в приоритетна политическа цел; 
 Устойчивостта (социална, икономическа и тази на природната среда) е много по-
важна сега, отколкото когато и да е било, адресирайки такива сфери като енергийна 
независимост, промяна в климата, зелената икономика, управление на рисковете; 
 Продължаване на наблюдението и съобразяване с постоянно променящия се 
консуматор: много по-опитни и взискателни клиенти, демографски промени (остаряване на 
населението, миграции, диверсифициране на семейната структура), променящи се ценности и 
начин на живот, промяна от “Икономика на услугите” в “Икономика на 
Изживяванията”; 
 Подобряване на конкурентоспособността, чрез оформянето на адекватна бизнес 
среда: иновация, диверсификация на продуктите, пазарите и сегментите, развитие на 
продуктите, информационна и компютърна технологии, маркетинга и рекламата, научните 
изследвания, реалистичната оценка на пазарите, развитие на качествени човешките ресурси.  
Върху тези 5 фактора се градят стратегиите, целите, визиите и мисиите в повечето национални 
стратегии за развитието на туризма във всички страни. Те са залегнали в Европейския вариант 
на Визията за Туризъм в Европа 2020.  

В Стратегията се прави оценка на изпълнението на целите свързани с туризма в 
Общински план за развитие на община Банско през периода 2007-2013 г.  и  Визия за 
развитието на туризма през периода 2007 - 2013 г. 

"През 2014 г. в общината са развити зимният туризъм, културният туризъм, 
балнеотуризмът и селският туризъм. Развити са големият и малкият туристически бизнес. 
Преодолян е дисбалансът между зимния и летния сезон, тъй като Общината има изграден 
имидж като уникално място за активна почивка и район, богат на много събития и 
прояви и предлага разнообразен, качествен и атрактивен туристически продукт, 
обезпечен с подобрен маркетинг и туристическа информация“ 

Отбелязва се, че този продукт цели привличането на посетители с висока и средна 
платежоспособност – български и чуждестранни специализирани туристи – любители на 
зимните спортове, природата и кратките почивки. 

От всички тези цели и желания, поставени във Визията, единствено са осъществени в 
голяма степен тези, свързани със зимния туризъм. Банско вече се е утвърдил като център на 
зимните спортове номер едно в България и на Балканите и един от най-привлекателните в 
Югоизточна Европа. Що се отнася до създаване на качествени туристически продукти, 
целите на маркетинга и т.н., вече беше посочено, че те не са достигнали желаното от 
Общински план за развитие на община Банско ниво. 

Определена е Мисия на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община 
Банско за периода 2014-2020 г: Мисията на общинската администрация на Банско е да 
осигури трайна конкурентоспособност на туристическата индустрия като основа за 
една процъфтяваща туристическа дестинация и така да гарантира висок социален, 
икономически и културен просперитет на своите жители. 
Приоритетите на Стратегията за устойчиво развитие на туризма на Община Банско за периода 
2014-2020 г. са: 
⇒ Приоритет 1 - Утвърждаване на община Банско като Европейска дестинация с ярка 
национална идентичност, с корени в историята и традициите на местните общности и с 
динамично развиваща се съвременна култура 
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⇒ Приоритет 2 - Осигуряване на положителни и запомнящи се изживявания на 
посетители и туристи във всички измерения на контакта им с природата, културата и хората на 
община Банско, разкриващи нови перспективи при откриването на атрактивните аспекти на 
дестинацията 
⇒ Приоритет 3 - Увеличаване на конкурентоспособността и устойчивостта на 
туристическата индустрия базирани на модерна, екосъобразна туристическа и поддържаща 
инфраструктура, иновативност в създаването и маркетирането на диверсифициран 
висококачествен туристически продукт 
Очаквани резултати 

При така поставените приоритети за постигане на Мисията на Община Банско, се 
планира постигане на следните резултати: 

 
Предвидено увеличение на нощувките от българи и от чужденци за периода 2014-2020 

г. (на база от данни предоставени от община Банско) 
Увеличение на нощувките на българи по години 

Година База Процент Процент в брой 
нощувки 

Общ брой нощувки за 
съответната година 

2014 200,045 8% 16,004 216,049 
2015 216,049 9% 19,444 235,493 
2016 235,493 10% 23,549 259,042 
2017 259,042 11% 28,495 287,537 
2018 287,537 11% 31,629 319,166 
2019 319,166 12% 38,300 357,466 
2020 357,466 12% 42,896 400,362 
Увеличение на нощувките на чужденци по години 
Година База Процент Процент в брой 

нощувки 
Общ брой нощувки за 

съответната година 
2014 306,800 9% 27,612 334,412 
2015 334,412 10% 33,441 367,853 
2016 367,853 11% 40,464 408,317 
2017 408,317 12% 48,998 457,315 
2018 457,315 12% 54,878 512,193 
2019 512,193 13% 66,585 578,778 
2020 578,778 14% 81,029 659,807 
Общ брой на нощувките 2020 1,060,169 
Забележка: Реалните нощувки се очакват да бъдат около 1.7  до 2 милиона, имайки предвид, че в момента има 
проблеми при отчитането на нощувките от статистическите източници - както от страна на община Банско, така и 
от НСИ. 
План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, Заповед РД 291 от 
22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ПУРБЗБР), разработен от 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Планът е разработен в изпълнение на Закона за водите и изискванията на Рамковата 
директива за водите 2000/60 на ЕС. Представлява инструмент за управление на водите във 
водосборните басейни на основните реки Струма, Места и Доспат от 2010 до 2015 г. Планът за 
басейново управление прави характеристика на състоянието на водните тела – повъхностни и 
подземни и определя програми и мерки за достигане добро екологично състояние до края на 
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разглеждания период. Разгледани са мерките и тяхното влияние върху защитените зони, 
идентифицирани са видовете и местообитания, които могат да бъдат засегнати от 
реализирането на плана. В настоящия План за управление ПУРБЗБР са включени данни за 
речните басейни в района на Национален парк „Пирин“, състояние на повърхностните и 
подземни води, видове водохващания и  водоползване. 
Лесоустройствени и ловоустройствени проекти и Горскостопански и ловностопански 
планове на ТП ДГС и ДЛС в Прилежащите територии на НП „Пирин“: ТП ДЛС Разлог; ТП 
ДГС Добринище; ТП ДГС Гоце Делчев; ТП ДГС Сандански; ТП ДГС Струмяни; ТП ДГС 
Кресна; ТП ДГС Симитли. 

В резултат на обработени и обобщени данни от съществуващите Горскостопански и 
Ловностопански планове на ТП ДГС и ТП ДЛС в Прилежащите територи на НП „Пирин“, са 
характеризирани и представени в настоящия ПУ основните функционални характеристики и 
планирани мероприятия в горските територии в обхват от повече от 1 км ивица от границите 
на НП. 
 
1.6.4.Разработени и текущи проекти финансирани по донорски програми  и държавния 
бюджет на РБ в границите на общините в прилежащите територии на НП „Пирин“  

Въз основа на направени официални запитвания с писма до адресати-заинтересовани 
лица за възлагане, разработване на планове, програми и поекти до министерства, 
изпълнителни агенции и техни поделения, Областна администрация-Благоевград, поделения 
на МОСВ – Западнобеломорски район за управление на речните басейни –Благоевград, 
РИОСВ-Благоевград, неправителствени организации и др., са избегнати проучвания и 
планирания с цел да не се припокриват изпълнени и договорени проекти, както и изискване за 
ползване на налична необходима информация от тях. В настоящия ПУ се използва получената 
информация за разработени, текущи планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения отнасяща се до територията на НП „Пирин“ и Прилежащите територии на Парка. 
 Оперативна програма “Околна среда 2007-20213 г.“ – Министерство на околната 
среда и водите  

Включва проект за рехабилитация на ВиК мрежи и ПСОВ – гр.Банско, Регионална 
система за управление на отпадъците с регион Разлог, Регионално депо – Разлог и 
предприятие за предварително третиране на отпадъци, Втора клетка за регионално депо за 
твърди битови отпадъци за общини Сандански, Струмяни, Кресна. Реконструкция на В и К 
мрежа на гр.Симитли и и с.Крупник и изграждане на пречиствателна станция за питейни и 
отпадни води; 
 Оперативна програма за югоизточна Европа – ЕФРР - Министерство на земеделието и 
храните – Изпълнителна агенция по горите. 
- Проект: „Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси“, CC-Waters – 
приключил м.март 2012 г. 
- Проект: „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени“, CC-
WARE-текущ проект със срок 30.11.2014 г. 
 Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2014 г.“ – Министерство на 
регионалното развитие 

Министерство на регионалното развитие предостави подробна информация за 
общините в района на НП свързани с развитие на туризма, трансгранично сътрудничество, 
ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура гр.Банско и гр.Добринище, корекция на 
р.Глазне в гр.Банско, Банско-Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за 
развитие и маркетинг на зимния туризъм; Интегрирани планове за градско възстановяване и  
развитие на гр.Разлог, гр Сандански и гр.Гоце Делчев,  развитие на устойчив туризъм, 
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регионален туристически продукт „Сандански, Петрич и Струмяни“, В подкрепа на община 
Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.; 
 Програма за трансгранично съртудничество между РБългария и РМакедония, 
съфинансирана по Инструмента за предприсъединителната помощ – 29 бр.проекти 
 Програма за трансгранично съртудничество между Гърция и България – 43 бр. проекти 
 ОП „Югоизточна Европа“ – 2 бр.проекта; 
 ИНТЕРРЕГ IV C – IV C – 3 бр. проекти 
 Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 
2007-2013 г.“ - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Министерство на труда и 
социалната политика 

Информацията включва проекти за всички общини от района на НП „Пирин“  - 
общини: Разлог – 12 бр., Банско – 9 бр., Гоце Делчев – 16 бр., Сандански – 17 бр., Струмяни – 
6 бр., Кресна – 6 бр., Симитли – 5 бр. 
 

Информация за реализирани проекти от общините с отношение към НП „Пирин“: 
Община Симитли: писмо: изх.номер 060075/30.05.2014 г.  
⇒ Реализиран проект в землището на с.Сенокос: екопътека „По пътя на мечката“, 2008 г. 
Разположена до границата на НП „Пирин“. Изпълнител: Пирински туристически форум; 
Финансиране:  
Община Банско: писмо изх.номер 04-00-1712-(1)/28.05.2014 г. за реализирани проекти: 
⇒ „Изграждане на трансгранично културно сътрудничество, договор  
2007СВ161IPO0072009-1-61 финансиран от „Програма за трансгранично сътрудничество 
България-Македония“ 2007-2013 г. 
⇒ „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община 
Банско – Банско кръстопът на цивилизациите“, договор BG161PO001/3.1-03/2010/011 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013 г. 
 
1.6.5.Анализ на участието на различните източници на финансиране при възлагането и 
изпълнението на проектите с връзка с НП „Пирин“ 
 

Получената информация за изпълнени, текущи и одобрени планирани проекти, с оглед 
на нейното систематизиране и отчетност от министерства, изпълнителни агенции и техни 
поделения - бенефициенти по оперативни програми, може да се определи приемуществено 
като източници на финансиране  оперативните програми на ЕС: 
⇒ ОП „Околна среда 2007-2013 г.“; 
⇒ ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“; 
⇒ ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“; 
⇒ „Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР; 
⇒ Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 
2007-2013 г.“; 
⇒ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 
⇒ Програма за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС); 
⇒ Програма на организацията на обединените нации за образование, наука и култура 

В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ 
РАБОТНИ СРЕЩИ са приложени пълните списъци, бенефициенти и етап на изпълнение на 
проектите от писмо на МРР изх.номер 99-00-6-172/1 от 16.05.2014 г., писмо на МИЕТ 
изх.номер 92-00-729 от 16.05.2014 г.и писмо на МТСП изх.номер11321/1 от 22.05.2014 г. 
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(ЮНЕСКО) 
Направеният преглед и анализ на източниците на финансиране за територията на НП 

„Пирин“ за периода след 2004 г. и за прилежащите територии, определено показва силен 
превес на средствата от ЕС с източник ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Общият финансов 
ресурс за област Благоевград, привлечен и договорен чрез финансовите инструменти на ЕС, 
представлява около 97,3% от финансовия ресурс за развитие на инфраструктурата, 
икономиката, администрацията, неправителствения сектор и др. За територията на НП 
„Пирин“ финансовите инструменти са от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, ПУДООС и 
ЮНЕСКО. 
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – точка 1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ са 
представени концептуално съществуващите проектни разработки  след приемане на 
План’04 с отношение към управлението на НП „Пирин“с показатели: предмет, цели, 
съдържание, източник на финансиране и др. стратегии, планове, програми за регионално, 
областно и общинско развитие с отношение към НП „Пирин“, включително и разработени и 
текущи проекти по оперативни програми на ЕС и държавния бюджет на РБ в границите на 
общините от прилежащите територии на НП „Пирин“ 
 
 
1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ОБЕКТА 
 
1.7.1. Зониране и функционално предназначение на зоните, режими и норми 
 
 В План’04 за територията на НП „Пирин“ са обособени следните функционални зони: 
1) определени по смисъла на чл. 19 от ЗЗТ – Резерватна зона, Зона за туризъм,  Зона на 
сградите и  съоръженията. 
2) определени с Плана за управление съгласно чл. 19, т. 4 от ЗЗТ - Зона за ограничаване на 
човешкото въздействие, Зона за опазване на горските екосистеми и отдих, Зона за устойчиво 
ползване на открити площи и отдих. 
 
Таблица №5:  
Зони, функционално предназначение на зоните, режими и процент на зоната от площта на 
НП „Пирин“, План‘04 

Зона Цели на управление Разрешени/забранени дейности 
% от 

площта на 
парка 

I a-Резерватна 
зона 

Запазване на естествените 
процеси в екосистемите 

Научни изследвания и преминаване по маркирани 
маршрути с разрешение на МОСВ, санитарни 
мероприятия с разрешение на МОСВ, след 
становище БАН и решение на НСБР/забранена 
всякаква друга човешка дейност 

14,8 

I b-Зона за 
ограничаване 
на човешкото 
въздействие 

Опазване на места, в които 
са установени застрашени 
местообитания  

Научни изследвания и пешеходен туризъм с 
преминаване по маркирани маршрути/ забранена 
всякаква друга човешка дейност 

20,3 

II a-Зона за  
опазване на 
горските 
екосистеми и 
отдих 

Осигуряване на условия за 
естествено развитие на 
горските екосистеми; 
създаване на условия за 
рекреационно ползване 

Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих, 
противопожарни дейности, обезопасителни 
съоръжения, прокари, преходи със ски само по 
маркирани трасета, събиране на гъби, билки, 
диворастящи плодове за лични нужди, поддържащи и 
възстановителни дейности в горите при строго 

45,2 
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доказана необходимост, регулиране числеността на 
животински видове, любителски риболов/забранена 
друга човешка дейност 

II b-Зона за 
устойчиво 
ползване на 
открити 
площи и отдих 

Стимулиране на  
дълготрайно устойчиво 
ползване на ресурси; 
подпомагане на 
регионалното развитие 

Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих, 
противопожарни дейност, обезопасителни 
съоръжения, събиране на гъби, билки, диворастящи 
плодове за лични нужди, поддържащи и 
възстановителни дейности, регулиране числеността 
на животински видове, зарибяване с балканска 
пъстърва, любителски риболов на определени места, 
паша на овце, крави и коне/забранена друга човешка 
дейност 

16,9 

III-Зона за 
туризъм 

Създаване на условия за 
спортно, туристическо и 
рекреационно ползване и 
за развитие на 
специализиран туризъм  

Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих, 
противопожарни дейности, сметосъбиране и 
извозване на битови отпадъци, събиране на гъби, 
билки, диворастящи плодове за лични нужди, 
специализиран туризъм (езда, колоездене, ски), 
поддържащи и възстановителни дейности, 
регулиране числеността на животински видове, 
зарибяване с балканска пъстърва, любителски 
риболов на определени места, паша на овце, крави и 
коне, спортни дейности/забранена друга човешка 
дейност 

2,2 

IV-Зона на 
сгради и 
съоръжения  

Осигуряване на условия за 
отдих и пребиваване на 
посетители, пребиваване 
на пастири; Предоставяне 
на възможности на 
парковата охрана за 
оптимално управление, 
информационно 
обслужване и 
интерпретации 

Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих, 
противопожарни дейности, сметосъбиране и 
извозване на битови отпадъци, събиране на гъби, 
билки, диворастящи плодове за лични нужди, 
поддържащи и възстановителни дейности, 
регулиране числеността на животински видове, 
зарибяване с балканска пъстърва. любителски 
риболов на определени места, спортни дейности, 
строителство, ремонт и реконструкция на сгради, 
пътища и съоръжения/забранена друга човешка 
дейност 

0,6 

 
План’04 е възприел основа за зонирането на територията на НП „Пирин“ изискванията 

на Закона за защитените територии и принципите на приетата система за категоризация на  
Международния съюз за защита на природата IUCN, 1991 г. Системата за 

категоризация е създадена с цел да предостави база за международно сравнение и е 
предназначена за използване от всички страни. Според нея режимите и нормите в 
националния парк “касаят основно опазването на естествени природни местообитания, 
където директната човешка намеса и измененията в околната среда са ограничени”. 
  Съгласно поставените от IUCN изисквания, територията трябва да отговаря на следните 
условия: 
⇒ поне две трети от територията трябва да са и за бъдеще да останат в естественото си 
състояние; 
⇒ не трябва да включва големи застроени площи със стопански функции;  
⇒ трябва да съществува местна управляваща структура. 
  Национален парк Пирин обхваща следните категории защитени територии, съобразно 
целите на управление по системата на IUCN: 
I. Строга защита – отговарящи на категории Іа и Іb; 
II. Опазване на екосистеми и отдих – категория ІІ. 
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 Границите на зоните са направени на база съществуващата кадастрална информация – 
отдели и подотдели. На местата, където кадастралните единици не съвпадат изцяло с 
определената граница на зоните,  разделянето е направено по теренни дадености.  
 
1.7.1.1.РЕЖИМИ 
Предложените режими и норми целят преодоляване или ограничаване на въздействието на 
заплахите, идентифицирани в Част 2, осигуряване на условия за контрол и взимане на 
управленски решения. Определени са режими и норми на ползване на природните ресурси, за 
отдих и за развитие на традиционно животновъдство. 
На цялата територия на НП Пирин се въвеждат следните допълнителни забрани: 
1) Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски-писти и съоръжения; 
2) Унищожаване, увреждане, преместване на обекти и съоръжения от административната,    
туристическата  и информационната инфраструктура; 
3) Бране на цветя; 
4) Движение и паркиране на МПС извън определените и означени за това места, освен при 
изпълнение на служебните задължения на служители от ДНП, МВР, МО и други държавни 
органи; 
5) Извършването на каквито и да било дейности, които са източник на шумово 
замърсяване, създаващо пречки за пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в 
местообитанията на животинските видове населяващи тереторията на парка.  
6) Изкуствено осветление на територии извън определената зона на сгради и съоръжения; 
7) Скачане и плуване във водни площи; 
8) Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, надуваеми гуми,   
дюшеци и други във водните площи, освен при поддържащи и възстановителни дейности, 
служебни мероприятия, научни изследвания, мониторинг и спасителни акции; 
9) Миене и къпане в реките и езерата с перилни препарати и сапуни; 
10).Не се разрешава летене под сто метра над земята с каквото и да е летателно средство 
(хеликоптери, делта планери, парапланери и др.) и кацане извън туристическата зона, 
определена от ПУ. Изключение се прави за спасителни операции и поддържащи дейности на 
Парка, които трябва да бъдат разрешени от ДНП. 
10) Използване на моторизирани средства, освен при изпълнение на неотложни дейности в 
горите и спасителни акции; 
11) Каране на ски извън маркираните ски-писти и трасетата, определени с ПУ; 
На цялата територия на НП Пирин се разрешават: 
1) Охрана; 
2) Спасителни акции; 
3) Посещения с образователна цел;  
4)  Научни изследвания. 
 
1.7.1.2. НОРМИ 
В План’04 нормите са разработени и представени по дейности. 

При бъдещи проекти поемната способност на местата за рекреационни дейности се 
оразмерява диференцирано по експертна оценка, както следва: 
1) За изкуствено създадени горски екосистеми - 8 човека/ха; 
2) За тревни екосистеми върху добре развити почви (поляни, сенокосни ливади) – 12 човека/ 
ха; 
3) За високопланински тревни екосистеми върху плитки почви – 6 човека/ха; 
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4) Еднократно натоварване до 180 човекодни годишно за високите части на зоната /над 1600 
м/ и до 240 човекодни годишно за местата за рекреация в останалите части на зоната 
(Douglass.R, Forest Recreation, 42-44) 
   За устройване на места за пикник и краткотраен отдих се определят следните бройки по 
райони:  
1) ПР Вихрен -15 броя; 
2) ПР Безбог - 2 броя; 
3) ПР Трите реки - 5 броя; 
4) ПР Каменица - 15 броя; 
5) ПР Синаница - 10 броя; 
6) ПР Баюви дупки - 5 броя.   

 Нормите за ползване на недървесни продукти – диворастящи плодове, билки и гъби са, 
както следва: 
1) Диворастящи плодове, с изключение на тези от лечебните растения, за лични нужди – 
количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден – до 4 кг; 
2) Билки, за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на  
един  ден,  
както следва: 
а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг; 
б) стръкове – до 1 кг; 
в) листа – до 0,5 кг; 
г) кори – до 0,25 кг; 
д) цветове – до 0,1 кг; 
е) семена – до 0,1 кг; 
ж) плодове – до 4 кг; 
з) пъпки – до 0,25 кг; 
и) талус – до 0,5 кг. 
3) Гъби - за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките  на 
един ден  
– до 3 кг; 
  При повреди и съхнене, под 5 % от запаса на   насаждението, не се допуска провеждане 
на санитарни дейности. 
  При повреди и съхнене, над 25 % от запаса  на  насаждението, провеждане на санитарни 
дейности да става по преценка на парковата администрация, след съгласуване с  Научния  
съвет. 
  При повреди и съхнене от 5 % до 25 % от запаса на  насаждението провеждане на 
санитарни дейности да става по преценка на парковата администрация, като на място се 
оставят най-малко 5 куб.м/ха от повредената дървесина. 
  При провеждане на поддържащи дейности в горите не се допуска добив на дървесина 
над 20 % от запаса на насаждението. 
  При провеждане на възобновителни дейности в горите не се допуска добив на дървесина 
над 10 % от запаса на насаждението. 

 Отглеждане на културите от местен произход се извършва до петата година, след 
тяхното създаване.   
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1.7.1.3. УСЛОВИЯ 
 Изграждането на противопожарни съоръжения се извършва по утвърден 
пожароустройствен проект.  
  Изграждането на нагледната информационна система в парка свързана с маркировка, 
информационни табла, указателни табели и печатна информация се извършва съгласно 
“Концепция за Информационна система на НП Пирин” от 2002 г. 

 Композиционното решение и оборудването на местата за отдих, както и самите елементи, 
се изграждат по индивидуални проекти. 
  Всички архитектурни елементи и съоръжения се проектират и изграждат от естествени 
материали – камък и дърво. 

 При провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в горите със съпътстващ 
добив на дървесина, извозването се извършва с животинска тяга. 

 Мерките за поддържане и възстановяване задължително се съобразяват с целите на 
управление на съответната зона, посочени в раздел ІІІ.  
Забележка: номерацията на нормите и условията е съгласно План‘04 
 
1.7.2. Площ на функционалните зони и процентно участие спрямо общата площ на НП 
„Пирин“  
Площта на функционалните зони и процентното им участие спрямо общата площ на НП 
„Пирин“ от План’04 е показана в следната таблица. 
 
Таблица №6: Площ на функционалните зони и процентно участие (Таблица 31 от План’04) 
Обозначение 

на зоната Наименование на зоната Съгласно 
ЗЗТ, чл.19 

Категория 
по IUCN Площ в ха 

% от общата 
площ на 
Парка 

Іа Резерватна зона т. 1 Іа 5991,8 14,8 

Іb Зона за ограничаване на човешкото 
въздействие т. 4 Іb 8198,5 20,3 

ІІа Зона за  опазване на горските 
екосистеми и отдих т. 4 ІІ 18245,0 45,2 

ІІb Зона за устойчиво ползване на 
открити площи и отдих т. 4 ІІ 6806,8 16,9 

ІІІ Зона за туризъм т. 2  895,1 2,2 
ІV Зона на сгради и съоръжения т. 3  218,8 0,6 

Общо 40356,0 100 
 
1.7.3. Оценка на съществуващите Зони и Режими в зоните във връзка с целите на План 
за управление на Парка за периода 2014-2023 г. 
Оценката на съществуващите зони и определените режими в тях от План’04, във връзка с 
целите на План’14, следва да отрази обективните особености на времевата дистанция и 
обстоятелства, с пряка връзка с технически несъвършенства при картиране, ползване на 
остаряла база данни от пълна инвентаризация на територията на НП „Пирин“ през 1989 г. – 
основа за планиране в План’04. Тези несъвършенства в граници, площи и актуална 
информация, са били пренебрегнати и са намерили отражение като основа за предложения/ 
номинации на международно ниво. 
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т. 80. Възможността да се разбере ценността на дадено културно или природно наследство зависи от 
степента на авторитетност или на достоверност на източниците на информация за тази ценност. 
Познаването и достъпът до тези източници на информация, паралелно с първоначалните и последващи 
характерни особености на културното наследство и собосновката на неговото значение, са необходимата 
основа за оценка на критерия за автентичност от всички страни. 

Критерии за оценка на “изключителната универсана ценност” на един обект  -  Ръководни насоки  за прилагане на 
Конвенцията за опазване на световното културно и природнонаследство (извлечение) - Междуправителствен комитет за опазване 
на световното културно и природно наследство.  

С оглед дългосрочните цели на настоящия План за управление се оценяват настъпили 
съществени промени през 2011 г. в статута на значителни площи от Национален парк 
„Пирин“, включени допълнително към площите на Обекта на СН от 1983 г. към ЮНЕСКО. 
С Решение 34 COM  на Комитета 2010 г. се увеличава  площта на Обекта на СН на НП „Пирин“ на 39 277,72 
ха с буферни зони с площ 1 078, 28 ха, в съответствие с Решение 35 COM 7B.21-2011 на КСН от 35-тата му 
сесия в Париж, 2011 г. 

Решенията на Комитета за СН и поставените изисквания към Държавата членка към 
границите на зоните и наименования  на територията на обекта на СН,  ограничават 
възможностите за планиране на целесъобразни зони, наименования, основавайки се на 
актуални и пълни данни за геоморфология, хидрографска мрежа, биологично и ландшафтно 
разнообразие, обекти на недвижимото културно наследство, съществуваща техническа и 
туристическа инфраструктура, нейното развитие, както и развитие на форми на алтернативен 
туризъм.  

Окончателната оценка на функционалните зони и определените режими на територията 
на НП „Пирин“ приети с План’04, ще бъде направена след окончателното обработване на 
данните от пълната инвентаризация и картиране на горските и безлесни територии, резултати 
от детайлно картиране на посочените от Д „НП Пирин“ видове от флората и фауната, 
обработване и нанасяне на данните от геодезическо заснемане и описване на сградите и 
съоръженията в Парка, както и ситуирането и оценката на резултатите от изпълняваните 
проекти и дейности паралелно с ПУ за периода 2014-2023 г. по проект „Устойчиво управление 
на НП „Пирин“ и Р „Тисата“. 
 
1.7.3.1. Оценка на функционалните зони – обхват, наименование, функции 
Настоящата оценка на определените функционални зони в План’04 се базира на изискванията 
в чл.19 от ЗЗТ за зонирането в Националните паркове 
 
⇒ Резерватна зона 

В План’04 не са проучени в исторически план първоначалните документи за обявяване 
на резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и последващи пропуски в описване на площите на 
резерватната територия по заповеди. Този пропуск остава извън строгия резерват площите на 
„Бански суходол“- район с качества на недостъпна и непроменена природна среда. 
 
„обявяват се за строго охранителни месттностите: „Баюви дупки“, „Дунино куче“, „Бански суходол“, в 
землищата на градовете Разлог и Банско...“..“Горите в горепосочените граници и местности се обявяват за 
резерват....“ . 

Постановление № 1388 от 29.01.1934 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти, Отделение за Горите и 
Лова, ДВ, бр.255 от 13-II-1934 г. 

 
⇒ Зона за туризъм 

Определения обхват на „зона за туризъм“ в План‘04 покрива главно райони от 
Национания парк зает от ски-писти, ски път и обслужващите ги  съоръжения: лифтове, долни, 
междинни и горни станции към тях, обслужващи сгради за сигурност на съоръженията и 
обслужване на посетителите (ски-гардероб, полиция, медицински пункт, магазин и ресторант) 
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и др. всички, бази за отдих, чайна и др. функционират главно през зимния сезон. Туризмът се 
идентифицира само от ски-спорт – зимен туризъм. 
„За зона  III – зона за туризъм се обявяват територии от НП „Пирин“ в районите на Банско и Добринище, 
със съществуващо интензивно туристическо натоварване и със съществуващи в тях спортни съоръжения, 
вкл. предвидените и одобрени от МОСВ за изграждане по ТУП на „Ски-зона с център Банско“ 

План за управление на Национален парк Пирин 2004-2013, БФБ 

Прегледът на площите от така описаната по обхват и функции зона в План’04 на  карта 
№ 19 Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите „Функционално 
зониране“ още по-категорично отразява следните недостъци в планирането: 
⇒ Внимание само на площи с „интензивно туристическо натоварване“ от север на НП 
„Пирин“. Настоящите проучванията са, че „туристическото натоварване“ е само през зимния 
ски-сезон. Тези райони включват част от подходите по туристическите маршрути към 
високите части, хижите и заслоните от Парка; 
⇒ Не са планирани площи при зонирането и включени в „зона за туризъм“ от всички 
основни подходи на НП с потоци на туристи за летен и зимен туризъм и други негови форми, 
като не е спазен основен устройствен принцип на зониране, за разсредоточаване на 
туристическото натоварване и равнопоставеност на общините при развитието на 
туристическите дейности; 
⇒ Всички регламентирани туристически маршрути, основни хижи по маршрутите  и 
обекти обслужващи туристите (паркинги, открити площи – поляни, ) остават извън „зона за 
туризъм“ което е необяснимо. Би следвало изброените елементи да се включат като площни 
обекти с прилежащи площи с разположени кътове за отдих, навеси, заслони, линейната 
информационна система от указателни и информационни табла, табла за поведение и др. сега 
оцветени извън „зона за туризъм“; 
⇒ Неточно е интерпретиран обхвата на „зона за туризъм“ и „зона на сгради и 
съоръжения“ по отношение на постановките на ЗЗТ. Ски-пистите и съоръженията от „зона за 
туризъм“(ски-зона с център Банско) са описани и в двете зони, без да се уточни конкретно за 
кои „други“ ски-съоръжения става дума в „зона на сгради и съоръжения“. Спортните 
съоръжения следва да са съгласно ЗЗТ в „зони на хижите, административните центрове за 
управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения“; 
⇒ Отбелязваме, че функционалните зони не са описани с кадастрални номера, отдели, 
подотдели и парцели, което затруднява определяне на граници на същите, в резултат на което 
се явяват грешки в координатите на границите и площите на зоните; 
⇒ Оценяваме зонирането на НП като усложнено структуриране на функционалните зони с 
неприемливи наименования,  с много повторения при режимите на различните зони; 
⇒ В Таблица: „Зони, функционално предназначение на зоните, режими и процент на 
зоната от площта на НП „Пирин“ от План’04 се посочва площ на „Зона за туризъм“  895.1 ха. 
Оценяваме размерът на „зона за туризъм“ като некоректно определен, спрямо цялата площ на 
НП, независимо от посочени нормативи за ползване на територията за отдих и туризъм, както 
и противоречащ на целите на управление на Национален парк съгласно ЗЗТ – чл.18 (2) т.3. и 
т.4. 
1.7.3.2. Оценка на въведените режими с План’04 и тяхното изпълнение 
⇒ За резерватната зона 
• Не е включен режим по чл 17.ал.(2) от ЗЗТ: „ Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със 
заповед на министъра на околната среда и водите. 
⇒ Зона за туризъм 
• Определени са разрешени дейности несъвместими с функциите на „зона за туризъм“, 
която следва да включва пешеходен туризъм, разстилане по поляните, кътове за отдих, 
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свободни спортни игри, рекреационно ползване, ски-спорт, сгради за подслон и хранене 
(заслони, навеси, палатъчни лагери и др.); 
• регулиране числеността на животински видове 
• паша на овце, крави и коне 
⇒ Зона на сгради и съоръжения 

Описаните функции на зоната в План’04 са несъвместими с дейностите и режимите 
посочени за нея. 
• регулиране числеността на животински видове 
• паша на овце, крави и коне 
 
1.7.3.3. Оценка на изпълнение на режимите 
⇒ Общата оценка е за спазване на режимите на цялата територия, включени в 
отговорностите на Д „НП Пирин“ 
• Разрешават/съгласуват се дейности на територията на Парка в обхвата на 
компетенциите с Д „НСЗП“-МОСВ и Д „НП Пирин“; 
• Д „НП Пирин“ получава информация и контролира процедирани планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения  за ЕО и ОС с предмета и целите на опазване на ЗЗ 
„Пирин“; 
• Д „НП Пирин“ контролира реализиране на разрешеното строителство съгласно ПУ; 
• Спазват се определените от План’04 площи и режим (норматив) на паша. 
⇒ Площите определени за паша от План’04 се експлоатират, но не са съобразени със 
заплахите за санитарно-охранителните зони.  
⇒ В резултат на паша се констатира замърсяване на водите на езерата и реките, 
нарушаване структурата на почвите по техните брегове и местата за паша, както и 
замърсяване по туристическите маршрути; 
⇒ По отношение на движение и паркиране на МПС, причините за нарушения се дължат 
на отсъствие на планиране и организация на „определените и означени за това места“ в 
План’04  и тяхната реализация; 
⇒ В План’04 остава нерешен въпроса с развитието на Парка като биосферен резерват, с 
оглед основната цел на Севилската стратегия и обявяването и създаването на биосферните 
резервати – връзка със социално-икономическото развитие на района. 
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