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ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

 

4.1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

 

На основата на оценката на ефективността на управленисто на НП „Пирин“ в т.1.22.4. и 

формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и 

ограничения от Плана за управление, са определени приоритетни направления за 10 

годишен период на действие на Плана. Критериите  за определяне произтичат от:  

-     Международни и национални  документи, планове и стратегии; 

-     Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в Плана за управление; 

-    Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения отразени в 

точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане 

на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 

г.“ 

Основните критерии са обособени в следните насоки: 

 Избор на местообитания, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 

 Избор на видове, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 

 Дейности за опазване и възстановяване на ландшафти; 

 Дейности за поддържане и възстановяване на горски и безлесни територии; 

 Дейности за създаване на условия за природосъобразен туризъм, образование и 

рекреация; 

 Въздействие върху ключови  компоненти на околната среда и др. (атмосферен 

въздух, води, почви); 

 Бъдещи научни изследвания за попълване празноти в познанията; 

 Планиран Комплексен мониторинг на абиотични фактори, биологични групи и 

видове, социално-икономически фактори за управленски мерки. 
 

Очертават се следните приоритети степенувани по важност, свързани с постигане на 

главните цели : 

 

ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно 

наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство 

на ЮНЕСКО – ООН. 

Приоритети: 

 Изпълнение на ангажиментите съгласно международни документи по които 

Република България е страна. 

 Създаване на условия и възможности за осъществяване на образователни и научни 

цели в съприкосновение със съхранена природна среда; 

 Опазване на богатото недвижимо археологическо културно наследство на 

територията на НП „Пирин“, адаптиране за целите на културния туризъм обектите на 

нематериалното културно наследство в Прилежащите територии на Парка. 

 

ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове 

природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове. 
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Приоритети:  

 Запазване и поддържане природозащитното състояние на природните местообитания, 

популациите и находищата на видовете и особено на консервационно значимите. 

 Запазване естественото състояние на горските местообитания и особено на вековните 

гори, запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс 

 Мониторинг на състоянието на ключови горски и безлесни територии; 

 Опазване биоразнообразието на генетично, популационно, видово, екосистемно и 

хабитатно ниво 

 Запазването на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и 

техните брегове 

 Мониторинг за състоянието на водните местообитания 

 Мониторинг за състоянието на популациите на автохтонните видове риби 
 

ТРЕТА ГЛАВНА ЦЕЛ: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите 

и в други територии с потенциал на резерватни. 

Приоритети:  

 Запазване естественото състояние на екосистемите и местообитанията, вкл.  в 

субалпийския и алпийския пояс в резерватите и в други територии с потенциал на 

резерватни 

 Мониторинг върху състоянието на резерватите по Програма „Човекът и биосферата“ 

- ЮНЕСКО  
 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВНА ЦЕЛ: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП, 

осигуряващо съхранена природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на „НП 

Пирин“ 

Приоритети:  

 Планиране и изграждане на адекватна система за опазване и управление от Парковата 

администрация, която да осигури съхранението на природното наследство за 

бъдещите поколения;  

 Създаване на планови механизми за поддържане на базите данни за сградния фонд, 

подобряване неговото състояние и договорни отношения със собственици и 

ползватели, защита собствеността на държавата, съвместни действия с доброволци и 

партньори. 

 Повишаване квалификацията чрез образователни, квалификационни и научни 

програми за експертите и персонала на Д НП „Пирин“; 

 Провеждане на  Посетителски мониторинг и мониторинг на конфликтите. 

 Оптимизация на управлението, институциално развитие на администрацията на 

Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала  

 

ПЕТА ГЛАВНА ЦЕЛ: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на 

възможностите и предимствата на Националния парк   

Приоритети:  

 Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и нови -

алтернативни възможности за осигуряване на приходи  за местните хора. 

 Устойчиво ползване на биологични ресурси – паша, дървен материал за парка и 

местното население, билки, гъби, услуги и др.  Упражняване на контрол върху 

ползването на ресурсите  

 Осигуряване развитието на природосъобразен летен и зимен туризъм   спорт и 

рекреация в съответствие със значимостта и предназначението на парка, чрез 
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създаване на оптимални условия за  духовно обогатяване чрез досег с дивата 

природа, отдих и спорт за укрепване на човешкото здраве 

 Подпомагане на посетителите на парка при опознаване на интересните 

местообитания и видове, чрез обучаване на водачи и целеви групи  

 Повишаване информираността сред местното население за значимостта на 

Националния парк като ОСН 
 

 

 

4.2. ПРОГРАМИ 

 

Формулираните програми са в съотвествие с набелязаните Главни цели и определени 

Приоритети за тяхното реализиране с План’14, като допълват програмите от План’04. 

Обхващат следните направления: 

 

 

4.2.1. Програма: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно 

наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО – ООН. 

 

Включва планиране, устройствени и инвестиционни проекти с отразени резултати от 

инвентаризация и картиране, резултати от научни изследвания, научно-приложни 

разработки за територията на НП, проекти в съответствие с решенията на КСН - планиране 

на Подробни устройствени планове(ПУП) за развитие на туристически дейности в 

Специалната буферна зона за опазване на ОСН, Проекти за опазване на недвижимото 

археологическо културно наследство, опазване на ландшафта, планиране на зони от НП 

„Пирин“ по Програмата „Човекът и биосферата“ - ЮНЕСКО 

 

4.2.2.Програма:  Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове 

природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове. 

 

Включва научни и научно-приложни проекти за опазване, поддържане и възстановяване на 

биоразнообразието и ландшафтите – поддържане и възстановяване естественото състояние 

на природните местообитания, популациите и находищата на видовете и особено на 

консервационно значимите, запазване на автохтонността на горските местообитания и 

особено на вековните гори, запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и 

алпийския пояс, проекти за опазване и възстановяване на естественото състояние на речната 

мрежа, стоящите водоеми и техните брегове;  

 

4.2.3. Програма: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в 

други територии с потенциал на резерватни. 

 

Включва проекти за опазване естественото състояние на екосистемите и местообитанията, 

вкл. в субалпийския и алпийския пояс в Резерватната зона и в други територии с потенциал 

на резерватни,  проекти за научни изследвания, образователни дейности в съответствие с 

режима на зоната на резерватите. 

 

4.2.4. Програма: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“, 

осигуряващо  съхранена природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на 

„НП Пирин“ 
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Включва Специализиран устройствен проект на зоната за туризъм(СПУП) решаващ  

транспортно-комуникационната достъпност и организация на автомобилното движение, 

проект за комуникационна система за  покритие със радиосигнал, проект за разработване на 

методика за наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се 

осъществяват в границите на Специалната буферна зона върху ОСН, проект за 

образователни и квалификационни, научни програми за служителите на НП, оптимизация на 

управлението свързано с договорни отношения със собственици и ползватели на хижи и др. 

сгради за подслон, проучване сред посетители на парка, регионалното социално-

икономическо проучване  сред местните общности, проекти за контрол и управление на 

фактори и компоненти на околната среда, институциално развитие на администрацията на 

Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала за реализиране на 

Четвърта главна цел. 

 

4.2.5. Програма:  Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и 

рекреация и информационното осигуряване на туристическата инфраструктура в парка. 

Включва проекти за подобряване на туристическата инфраструктура в парка и прилежащите 

територии,  която е пряко свързана с туризма, интензивна поддръжка на туристическите 

маршрути, стандартизиране на туристическата маркировка и информационното им 

обезпечаване, разработване на разнообразни услуги и продукти, предмет на устойчивия 

туризъм, изграждане на работеща система от партньорства за устойчив туризъм между 

всички заинтересовани страни в прилежащите на НП „Пирин“ територии, качествена 

интерпретация на наследството на Парка, създаване на механизъм, за разпространение на 

информация, относно възможностите за алтернативни форми на туризъм в дестинация 

„Пирин“ и др. 

 

4.2.6. Програма: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на 

възможностите и предимствата на Националния парк   

 

Включва проекти за адаптиране на управлението на Парка към осигуряване на планови 

екосистемни услуги - традиционни и нови алтернативни възможности за осигуряване на 

приходи  за местните хора и региона, научни и на основата на устройствени проекти за 

устойчиво ползване на биологични ресурси – паша, ползване на дървесина за нуждите на 

Парка и местното население, билки, гъби и др. недървесни продукти, научни и научно- 

приложни проекти за оптимално усвояване на отделни ресурси от абиотичните фактори, за 

избягване на рискови климатични ситуации за подпомагане развитието на 

природосъобразен летен и зимен туризъм,  спорт и рекреация, проект за допълнителна 

подготовка на специалисти – планински водачи, въвеждане на образователни мобилни 

приложения за смартфони, проекти за рекламни кампании с цел повишаване 

информираността сред местното население за значимостта на Националния парк като ОСН, 

проекти за партньорства с общините и др.заинтересовани страни 

 

4.2.7. Програма: Научни изследвания и Комплексен мониторинг 

 

Включва научни изследвания и мониторингови проекти в Комплексен мониторинг по 

опазване и възстановяване на фактори от абиотичните компоненти на околната среда, 

мониторингови проекти за местообитания, растителни съобщества в горските и безлесни 

територии и видове от флората и фауната.  
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Планираният Комплексен мониторинг е в определените шест района в НП „Пирин“ от 

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР): 

 

1-ви Район Бъндеришки циркус  

Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 95А0, подтип Б-

гори от черна мура; 6170-Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества. 

2-ри Район Ски-зона вр. Тодорка-Шилигарника-Бъндеришка поляна-м. Ечимене 

Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 95А0, подтип А-

гори от бяла мура; черна мура; 4070* – храстови съобщества с Pinus mugo; 6520-Панински 

сенокосни ливади. 

3-ти Район Спанополски и Башлийски циркуси 

Местообитания: 62D0 - Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 7140 –Преходни 

блата и плаващи подвижни торфища. 

4- ти Район Циркус Баюви дупки-резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ 

Местообитания: 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 4070* – Храстови 

съобщества с Pinus mugo; 9410 –Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea). 

5-ти Район Попово-езерен циркус и резерват „Юлен“ 

Местообитания: 91СА – Рило-Родопски и Старопланински белборови гори; 6430 – 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; 

4060 – Алпийски и бореални ерикоидни съобщества и 6230*- богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в планините. 

6-ти Район Влахински и Георгийски циркус 

 

Местообитания: 4070* – Храстови съобщества с Pinus mugo; 9410 –Ацидофилни гори от 

Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea); 7140 –Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища; 6170-Алпийски и субалпийски варокивови тревни съобщества; 6150 -

силикатни алпийски и болеални тревни съобщества. 

 

 

4.3.ПРОЕКТИ 

 

На основание определените програми в т. 4.3. ПРОЕКТИ е дадена кратка анотация на всеки 

включен в програмите проект: наименование/проект, цел и обект на прилагане, очаквани 

резултати, метод на работа. Проектите са групирани и представени в Едногодишен (за 

първата година от действие на Плана) и Средносрочен работен план (за първият 5 /пет/ 

годишен период) за изпълнение на Плана за управление. 
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ПРОГРАМА I: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство към Конвенцията за опазване на 

Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН. 

 

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА I: 

 

 Паркоустройствен проект  за територията на  НП „Пирин“- фаза Технически  проект 

 Специализиран Подробен устройствен план съгласно чл.111 от ЗУТ за туристическо развитие на ски зона с център гр.Банско 

съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект. 

 Специализиран Подробен устройствен план за туристическо развитие на ски зона с център гр.Добринище съгласно чл. 126.от 

ЗУТ – Предварителен и окончателен проект 

 Подобряване на условията и възстановяване на качествените показатели на почвата на територията на ски писти „Томба” и 

„Тодорка” в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско 

 Противоерозионно укрепяване на откоси на ски-път 1 в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско 

 Разработване на методика за наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се осъществяват в границите 

на Специалната буферна зона върху ОСН 

 Проучване на експозиционния потенциал на археологическото наследство на територията на НП „Пирин“.  

 Проучване за определяне на преходната зона в Прилежащите територии в контекста на планираните в План‘14 на НП „Пирин“  

зони от територията на НП „Пирин“ по Програмата  (MAB) „Човекът и биосферата”- ЮНЕСКО 

 Проучване и предложение за Биосферен резерват включващ НП „Пирин“ и Южен Пирин, зониран в съответствие със 

Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания и документи на ЮНЕСКО 

 

Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 

 

No: 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 

ПРИЛАГАНЕ 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  МЕТОД НА РАБОТА ПРИОРИТЕТНОСТ 

1 2 3 4                     5 6 

1. 

 

Паркоустройствен проект  за територията на 

 НП „Пирин“- фаза Технически  проект 

 

1.1.Задание за проектиране; 

 

 

 

 

Реализиране на планираните с 

План’14 дейности по опазване 

устройство и ползване съгл. чл. 

 

 

 

Разработен Технически проект 

по функционални зони и 

подобекти, съгласно режими, 

- Прилагане на ЗЗТ, ЗГ, ЗБР, 

ЗЛР, ЗКН, ЗВ, ЗРАК, ЗЛОД 

ЗУТ и подзаконовите 

нормативни документи – 

наредби, приложения, 

заповеди и др.за обхвата и 
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1.2.Паркоустройствен проект за територията 

на  НП „Пирин“- фаза Технически  проект 

 

 

 

 

13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 

2013 г.) и чл.64 от ЗЗТ. 

 

 

 

 

 

норми и препоръки от План’14. 

 

. 

 

 

 

 

съдържанието на 

инвестиционните проекти 

във фаза ТП и  частите на 

проекта - Наредба No 4 

/21.05.2001г. ДВ, бр.51/ 

05.06.2001г./посл. изм. ДВ, 

бр.102/12.12.2014 г. 

 

 

 

 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 

2. 

2.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за 

разработване на Специализиран подробен 

устройствен план на ски зона с център 

гр.Банско в Специална буферна зона на ОСН 

2.2. Специализиран Подробен устройствен 

план съгласно чл.111 от ЗУТ за туристическо 

развитие на ски зона с център гр.Банско 

съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и 

окончателен проект. 

 Комуникационна- транспортна 

схема; 

 Схема за Водоснабдяване и 

канализация и пречистване на 

отпадните води и др. съгласно 

Наредба по чл 117 от ЗУТ 

Планово развитие на ски-зона с 

център гр.Банско за периода на 

действие на Плана за 

управление в Специалната 

буферна зона за опазване 

Обекта на световното 

наследство   

Оптимално развитие на 

инфраструктурните елементи 

на ски зоната за предлагане на 

туристически услуги съгласно 

най-добри практики, 

съответстващи на приети ЕО и 

ОС 

В съответствие с Наредба по  

чл. 117. от ЗУТ (Посл.изм. - 

ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г.) за обема и 

съдържанието на 

устройствените планове 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план план 

3. 

3.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за 

разработване  на Специализиран ПУП на ски 

зона с център гр.Добринище в Специална 

буферна зона на ОСН 

3.2. Специализиран Подробен устройствен 

план за туристическо развитие на ски зона с 

център гр.Добринище съгласно чл. 126.от 

ЗУТ – Предварителен и окончателен проект 

 Комуникационна- транспортна 

схема; 

 Схема за Водоснабдяване и 

канализация и пречистване на 

отпадните води и др. съгласно 

Наредба по чл 117 от ЗУТ 

Планово развитие на ски-зона с 

център гр.Банско за периода на 

действие на Плана за 

управление  в Специалната  

буферна зона за опазване 

Обекта на световното 

наследство   

Оптимално развитие на 

инфраструктурните елементи 

на ски зоната за предлагане на 

туристически услуги съгласно 

най-добри практики, 

съответстващи на приети ЕО и 

ОС 

В съответствие с Наредба по  

чл. 117. от ЗУТ (Посл.изм. - 

ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г.) за обема и 

съдържанието на 

устройствените планове 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 

4. 
Подобряване на условията и възстановяване 

на качествените показатели на почвата на 

територията на ски писти „Томба” и 

Проектът цели възстановяване 

качествените показатели на 

почвата за преодоляване на 

Постигане на добри качествени 

почвени показатели и 

подходящи условия за  

Прилагане на механични 

и/или биологични способи, 

съвместими със статута на  

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 
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„Тодорка” в Специалната буферна зона на 

ОСН на ски зона с център гр.Банско 

картирани места с ерозионни 

процеси по ски-писти „Томба“ 

и „Тодорка“. Ограничаванне 

въздействието върху ОСН 

възстановяване на ерозираните 

места по ски писти 

Подобряване ландшафтната 

картина на  

територията за подобряване 

на качествените показатели 

на почвата. 

 

 

5. 
Противоерозионно укрепяване на откоси на 

ски-път 1 в Специалната буферна зона на 

ОСН на ски зона с център гр.Банско 

Осигуряване на сигурна защита 

за преминаващите по ски-пътя 

хора и животни срещу падащи 

камъни, дървета и свличане на 

земни маси. Източно на ски-път 

1 се наблюдават много стръмни 

откоси без растителна покривка 

– участъци а1, а2, а3, 1, 2, 3 и 4, 

които понастоящем са 

подложени на интензивна 

ерозия. В основата на откосите 

в миналото са изградени стени 

от няколко реда габиони, които 

на места са повредени от 

падащите едри камъни. 

Габионите не осигуряват 

сигурна защита на ски-пътя. 

Укрепяване, възстановяване на 

растителността и постигане на 

сигурност за хора и животни. 

Техническа и биологическа 

рекултивация след Задание 

за проектиране и работен 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 

6.  

Разработване на методика за наблюдение на 

въздействията на ски спорта и други 

дейности, които се осъществяват в границите 

на Специалната буферна зона върху ОСН 

 

  

Определяне на критерии и 

индикатори на въздействие 

върху биологичното и 

ландшафтно разнообразие в 

ОСН от дейности – зимни 

спортове и свързаното със 

Зоната за туризъм 

строителство.  

Изработване на методика за  

дългосрочен мониторинг и 

оценка на въздействието на 

дейностите върху ОСН 

 

 

Прилагане на съвременна 

методика с включване на 

резултатите от проучвания, 

изследвания, анализи и 

оценки от  План‘14 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 3-та 

година 

 7. 

Проучване на експозиционния потенциал на 

археологическото наследство на територията 

на НП „Пирин“.  

 

Създаване на приоритетна 

листа на обекти за финансиране 

на теренните археологически 

проучвания и проекти за 

консервация и реставрация и 

експониране. Обект са 15 

недвижими археологически 

ценности съгл. Списък на 

археологическите обекти по 

Определени границите и 

обхвата на териториите и 

режимите на опазване на 

археологическите недвижими 

културни ценности, намиращи 

се на територията на  НП 

„Пирин“. Постигане на 

превантивна юридическа 

защита за всички 

 Програма за провеждане на 

междуведомствени комисии 

съгласно Наредба №Н-

12/21.11.2012г. на 

Министерството на 

културата, с които да бъдат 

определени границите и 

обхвата на териториите и 

режимите на опазване на 
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идентификационната 

номерация на АКБ, намиращи 

се в НП Пирин, за които трябва 

да се проведат 

междуведомствени комисии 

съгласно Наредба № Н-12 на 

МК  
 

археологически обекти, които 

видно от Археологическата 

карта на Р България 

представляват „групови 

културни ценности” и изискват 

определяне на териториално - 

устройствени мерки за 

опазване. Разкриването на 

потенциала на 

археологическото наследство в 

НП „Пирин“ трябва да бъде 

програмирано, без рискове 

както за неговото опазване, 

така и за експонирането му в 

хармония с природната среда, в 

която се намира. 

археологическите 

недвижими културни 

ценности, намиращи се на 

територията на  НП 

„Пирин“. Целта на тези 

комисии е създаване на 

превантивна юридическа 

защита за всички 

археологически обекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 

8. 

Проучване за определяне на преходната зона 

в Прилежащите територии в контекста на 

планираните в План‘14 на НП „Пирин“  зони 

от територията на НП „Пирин“ по 

Програмата  (MAB) „Човекът и биосферата”- 

ЮНЕСКО 

Подготовка и представяне на 

предложение от РБългария и 

необходими мерки за 

функциониране на Биосферен 

резерват „Баюви дупки-

Джинджирица“ съгласно 

Програмата (MAB) „Човекът и 

биосферата”. 

Разработено и прието 

предложение от компетентните 

органи. НП „Пирин“ и неговите 

зони функционират като 

„биосферен резерват“ 

Проведени от МОСВ 

съгласувателни процедури с 

общините и др. 

заинтересовани страни за 

съгласие. Провеждане на  

Разяснителна кампания. 

Проучвания и разработване 

на зониране и планиране 

съгласно методика в 

съответствие със Севилската 

стратегия, 1995 г. и др. 

указания и документи на 

МОСВ и ЮНЕСКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 

9. 

 

 

Проучване и предложение за Биосферен 

резерват включващ НП „Пирин“ и Южен 

Пирин, зониран в съответствие със 

Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания 

и документи на ЮНЕСКО 

 

 

 

Необходима оценка за 

нормативната рамка на 

Световната мрежа от 

биосферни резервати, която е 

формулирана с цел повишаване 

на ефективността на 

индивидуалните биосферни 

резервати и засилване на 

общото разбиране, 

комуникации и коопериране на 

Готовност за внасяне на 

документация в МОСВ и 

Българският Национален 

комитет по Програмата  

съгласно  изискванията на 

Секретариата към България. 

Включващ елементи от 

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 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 
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 регионално и международно 

ниво. 

Програмата „Човек и 

Биосфера“(MAB) на 

ЮНЕСКО.  
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ПРОГРАМА II: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни местообитания и местообитания на 

растителни и животински видове. 

 

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА II: 

 Включва научни и научно-приложни проекти за опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието и ландшафтите – 

поддържане и възстановяване естественото състояние на природните местообитания, популациите и находищата на видовете и особено 

на консервационно значимите, запазване на автохтонността на горските местообитания и особено на вековните гори, запазване и 

поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс, проекти за опазване и възстановяване на естественото състояние на 

речната мрежа, стоящите водоеми и техните брегове;  

 Проучване за разработване на обща класификация на растителността на НП „Пирин“ по флористично-екологичния метод на 

Браун-Бланке; 

 Изследване върху промените в горната граница на гората в резултат на климатичните промени; 

 Разработване на предложение – документация, за опазване и включване в границите на Биосферен резерват „Баюви дупки-

Джинджирица“ на находища на Papaver degenii и Centranthus kelererii, Leontopodium alpinum, Saxifraga ferdinandi-coburgii, S. 

stribrnyi и др. които не са в границите на територии със строг режим; 

 Проучвания върху видови критични групи в НП „Пирин“ – големи по обем апомиктни родове, които създават таксономични 

проблеми, относно обема и идентификацията на родовете – Hieracium, Rubus, Centaurea, Alchemilla, Thymus, Luzula, Carex и 

др.); 

 Проучване и подготовка на предложение-документация за включване на Защитена местност Круше (код в регистъра на 

защитените територии: 80) в границите на НП „Пирин“; 

 Създаване на експозиционна градина за ex situ отглеждане и съхраняване на определени растения – характерни представители 

на флората на НП „Пирин“; 

 Проучване на основни негативни тенденции при пашата на домашни животни – нарушаване на репродуктивната и 

популационна структура  на консервационно значими видове в НП „Пирин“; 

 Проучване на еутрофикацията на глациалните езера в НП „Пирин“ в резултат от пашата на домашни животни в близост до тях. 

 Проучване в районите за паша в НП „Пирин“ значението на балканския и косматия зановец (Chamaecytisus hirsutus и Ch. 

absinthioides) като фуражни и лечебни растения във ветеринарната практика; 

 Проучване на влиянието на пашата върху популациите на насекомите-опрашители на територията на НП „Пирин“; 

 Изграждане и поддържане на база-данни за хидробиологичното състояние  на представителни водни лотични и лентични 

водни тела за НП „Пирин“; 
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 Проучване на гъбното разнообразие в НП „Пирин” на стопански важните ядливи и консервационно значими видове гъби; 

 Провеждане в средните течения на реките от територията на НП „Пирин“ научно-изследователска работа върху 

установяването на планинския кефал (Telestes souffia); 

 Състояние и тенденции в разпространението и числеността на балканската чучулига (Eremophila alpestris balcanica), 

алпийската завирушка (Prunella collaris subalpina) и пъстрия скален дрозд (Monticola saxatilis) в НП „Пирин“; 

 Изследване на прилепната фауна  в горски местообитания от южните части на НП „Пирин“; 

 Изследване на ендемични и реликтни видове дребни бозайници на територията на НП „Пирин“ (ръждива горска полевка – 

Clethrionomys glareolus pirinus и снежна полевка – Chionomys nivalis); 

 Проучване и опазване на сляпото куче(Nannospalax leucodon) на територията на НП „Пирин“; 

 Проектиране и изграждане на център за размножаване на балканска пъстърва с местен произход на територията на НП 

„Пирин“; 

 Прединвестиционно проучване в НП „Пирин“ за запазване на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и 

техните брегове; 

 Прединвестиционно проучване в НП „Пирин“ за подобряване на състоянието на санитарно-охранителните зони в съответствие 

с нормативните изисквания; 

 Прединвестиционно проучване за изграждане на локални пречиствателни съоръжения за генерираните на територията на НП 

„Пирин“ отпадъчни води; 

 Прединвестиционно проучване за подобряване на техническото състояние на водохващанията на територията на НП „Пирин“. 

 

Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 

 

No: 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 

ПРИЛАГАНЕ 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  МЕТОД НА РАБОТА ПРИОРИТЕТНОСТ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Проучване за разработване на обща 

класификация на растителността на НП 

„Пирин“ по флористично-екологичния 

метод на Браун-Бланке 

 

По-пълно изясняване 

фитоценотичното разнообразие 

на територията на Парка и 

възможности за включване на 

установените синтаксони в 

Разработване на „Описания” и 

„Карта” на растителните 

съобщества на територията по 

флористично-екологичния 

метод на Браун-Бланке и 

Прилагане на флористично-

екологичния метод на 

Браун-Бланке 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3 -та  година от 

действие на ПУ 
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Европейската синтаксономична 

система. Определяне на 

взаимовръзки между 

установените синтаксони от 

различни равнища и типовете 

природни местообитания. До 

настоящия момент метода е 

прилаган частично при 

проучване на отделни малки 

територии от парка. 

включване на определените 

синтаксони в Европейската 

синтаксономична система. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Изследване върху промените в горната 

граница на гората в резултат на 

климатичните промени 

На основата на дългосрочна 

събрана и оценена информация 

от проучвания и проекти 

(таксационни описания, картен 

материал и планирани мерки) 

за горната граница на гората, 

изследване на тенденциите и 

промените в горната граница на 

гората и ландшафтите в НП 

„Пирин“ 

Повишаване на научното 

познание за естествена 

адаптация на екосистемите към 

климатични промени и 

динамиката на горната граница 

на гората. Опазване на 

високопланинските 

субалпийски и алпийски 

ландшафти в Парка. 
Събиране на базова 

информация, проучвания, 

анализ и оценка, прогноза. 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та  година от 

действие на ПУ 

3. 

Разработване на предложение-документация 

за опазване и включване в територията на 

биосферен резерват „Баюви дупки-

Джинджирица“ на находища на Papaver 

degenii и Centranthus kelererii, Leontopodium 

alpinum, Saxifraga ferdinandi-coburgii, S. 

stribrnyi и др. които не са в границите на 

територии със строг режим. 

 

 

 

 

Опазване на находищата на 

Papaver degenii и Centranthus 

kelererii които не са в 

границите на територии със 

строг режим. Находищата на 

Papaver degenii са подложени 

на силен антропогенен натиск – 

интензивна паша в съседните 

алпийски пасища (460-14, 461-

3, 462-6, 462-3), и популярен 

международен туристически 

маршрут по билото (462-2, 461-

4, 115-1, 460-15).  Заедно със 

споменатите видове, под 

защита ще бъдат поставени и 

находища на Leontopodium 

alpinum, Saxifraga ferdinandi-

coburgii, S. stribrnyi и др. 

Предложение за ограничаване 

Разширяване границите на 

биосферен резерват „Баюви 

дупки-Джинджирица“ с 

прилежащи територии по 

билото до връх Вихрен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка на 

предложение-документация 

с обосновка (описания и 

картен материал), за 

включване в биосферен 

резерват „Баюви дупки-

Джинджирица“ на 

прилежащи територии с 

находища на редки видове 

съгласно изискванията на 

ЗЗТ 
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на човешката дейност в района 

на находищата на Centranthus 

kellereri (отдел 106). 

 

+ + +  
В първия едногодишен 

оперативен план 

4. 

Проучвания върху видови критични групи – 

големи по обем апомиктни родове, които 

създават таксономични проблеми, относно 

обема и идентификацията на родовете – 

Hieracium, Rubus, Centaurea, Alchemilla, 

Thymus, Luzula, Carex и др.). 

 

Проучвания за попълване 

пропуски в познанието върху 

видови критични групи – 

големи по обем апомиктни 

родове, които създават 

таксономични проблеми, 

относно обема и 

индетификацията на родовете, 

(напр. Hieracium, Rubus, 

Centaurea, Alchemilla, Thymus, 

Luzula, Carex и др.). 

Попълване пропуските в 

познанието за критични 

таксономични групи – големи 

по обем апомиктни родове 

(Hieracium, Rubus, Centaurea, 

Alchemilla, Thymus, Luzula, 

Carex и др.) 

 

 

Проучвания на 

морфологията, биологията, 

таксономията и екологията 

на тези групи. 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2 -та  година от 

действие на ПУ   

5. 
Проучване и подготовка на предложение-

документация за включване на Защитена 

местност „Круше” (код в регистъра на 

защитените територии: 80) в границите на 

НП „Пирин“. 

 

Опазване на находища на 

видове с много висока 

консервационна стойност за 

флората на България: Ligularia 

sibirica (L.) Cass. (единствено 

находище в България), 

Gladiolus palustris Gaud., 

Laserpitium archangelica Wulf. в 

границите на ЗМ „Круше“, 

разположени непосредствено 

до северо-източната граница на 

НП „Пирин“. 

По-сигурна защита на 

находищата на видовете и 

техните местообитания 

Подготовка на 

предложение-документация 

с обосновка за включване на 

ЗМ „Круше“ в границите на 

НП „Пирин“ (описания и 

картен материал), съгласно 

изискванията на ЗЗТ 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та  година от 

действие на ПУ 

6. 
Създаване на експозиционна градина за ex 

situ отглеждане и съхраняване на редки 

растения – характерни представители на 

флората на НП „Пирин“ 

Възможности за научни   

изследвания и образователни 

дейности.  

Експозиционна опитна площ, 

осигуряваща съхранение и по-

лесен достъп до наблюдение на 

характерни редки видове от 

флората на парка 

Създаване на експозиционна 

градина за ex situ 

отглеждане и съхраняване 

на редки растения в 

характерни за тях 

местообитания. 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3-та и 4-та 

година от действие на ПУ 
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7. 

Проучване на основните негативни 

въздействия върху висшите растения на 

пашата на домашните животни – в т. ч. 

нарушаване на репродуктивната и 

популационна структура  на консервационно 

значими видове 

 

 

Проучване на степента на 

повреждане на генеративните 

органи на видове с 

консервационна значимост, за 

които е характерно семенно  

възобновяване и респективно 

негативно повлияване на 

плодоношението и 

семеношението при 

провеждане на паша на 

добитъка. Такива повреди са 

наблюдавани при Oxytropis 

urumovii, Onobrychis pindicolla, 

Brassica jordanoffii и др. в ПУ 

„Вихрен“ отдели 125 и 123. 

Постигане на точни 

количествени оценки за 

негативното влияние на пашата 

върху генеративното 

възобновяване на редки видове 

растения  

 

 

 

 

 

Провеждане на теренни 

проучвания по специално 

разработена оригинална 

методика в продължение на 

3 вегетационни сезона. 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3-та до 5-та вкл. 

година от действие на ПУ   

8. 

Проучване на еутрофикацията на 

глациалните езера в парка в резултат от 

пашата на домашни животни в близост до 

тях 

 

 

Проучване на еутрофикацията 

на Бъндеришките езера в 

резултат от натрупването на 

биогенни елементи от 

жизнената дейност на 

животните, пашуващи в 

близост до тях. Този процес 

води до значително ускоряване 

на деградационните процеси на 

глациалните езера в посока 

образуване на блата, торфища и 

влажни ливади с меандриращи 

потоци.  

Ще бъдат търсени пътища за 

възстановяване на качеството 

на водите и запасите от чиста, 

питейна вода, както и опазване 

на естествената хидрофлора. 

 

Ще бъдат разработени 

мерки за извеждане на 

пашата така, че тя да бъде 

безопасна за качеството на 

водите във водоемите. Ще 

бъдат потърсени методи 

(хидрохимични и 

хидробиологични) за 

възстановяване чистотота на 

водите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та  

година от действие на ПУ   

9. Проучване в районите за паша значението на 

балканския и косматия зановец 

(Chamaecytisus hirsutus и Ch. absinthioides) 

като фуражни и лечебни растения във 

ветеринарната практика 

Проверка на етноботанически 

сведения за потенциалното 

значение на двата вида за 

ветеринарната медицина, като 

растения с антицестодно 

действие. (Установена е висока 

степен на захрастяване с двата 

вида в ПУ „Безбог“ – отдели 

246;247;263) 

Доказване значението на 

балканския и косматия зановец 

(Chamaecytisus hirsutus и Ch. 

absinthioides) като фуражни и 

лечебни растения във 

ветеринарната практика 

 

Специфични фитохимични 

и ветеринаромедицински 

методи на изследване  

 

 

+ 
В средносрочния работен 

план през 3-та до 5-та вкл. 

година от действие на ПУ   
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10. 

Проучване на влиянието на пашата върху 

популациите на насекомите-опрашители. 

 

 

 

 

Проучване на негативното 

въздействие на пашата на 

добитъка върху състоянието на 

популациите на насекомите-

опрашители и, респективно, 

върху семенното размножаване 

на опрашваните растения 

 

 

 

 

 

Установяване на негативното 

влияние на пашата на добитъка 

върху състоянието на 

популациите на насекомите-

опрашители и, респективно, 

върху семенното размножаване 

на опрашваните растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфични методи на 

изследване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
В средносрочния работен 

план през 4-та и 5-та вкл. 

година от действие на ПУ   

11. 
Изграждане и поддържане на база-данни за 

хидробиологичното състояние на 

представителни водни лотични и лентични 

водни тела за НП „Пирин“. 

 

 

 

Отразяване и оценка на 

краткосрочни промени и 

въздействия, както и 

дългосрочни промени и 

прогнози за глобални 

въздействия върху условно 

неповлияните водни тела. 

 

Надграждане на наличната база 

данни от План‘14 

 

 

 

 

Проучванията да бъдат 

приоритетно насочени към 

представителни водни 

лотични и лентични водни 

тела, разположени на 

територията на парка. 

Обектите на изследване ще 

бъдат селектирано 

подбрани и съгласувани с 

оторизираните институции 

БДЗБР, ИАОС, МОСВ.  

+++ 
В първия едногодишен 

оперативен план 

 

 

 

12. 

Проучване на гъбното разнообразие в НП 

„Пирин” на стопански важните ядливи и 

консервационно значими видове гъби.  

 

 

Проучване статуса на 

застрашеност и възможностите 

за ползване на стопански 

важните ядливи и 

консервационно значими 

видове гъби.  

 

 

 

 

Ще бъде определен статусът на 

застрашеност на стопански 

важните ядливи и 

консервационно значими гъби 

 

 

 

 

Методи за теренни 

проучвания и описания на 

находищата на видовете. 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3-та и 4-та 

година от действие на ПУ   
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13. 

 

 

Установяване на популации на планинския 

кефал (Telestes souffia) в средните течения на 

реките в територията на парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установяване (потвърждаване) 

наличието на планински кефал 

(Telestes souffia) в НП „Пирин”. 

Проучване на средните течения 

на реките в парка. 

 

Събиране на доказателствен 

материал за наличието на 

планински кефал (Telestes 

souffia) в реките на територията 

на НП „Пирин”. 

Утвърдени методи в 

научната литература, които 

изискват събиране на 

ихтиологичен материал в 

течение на една седмица на 

месец през различните 

сезони, морфометрична 

обработка на данните, 

екологичен анализ и оценка, 

статистическа обработка с 

използване на 

информационни методи и 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3-тата година от 

действие на ПУ. 

14. 

Състояние и тенденции в разпространението 

и числеността на балканската чучулига 

(Eremophila alpestris balcanica), алпийската 

завирушка (Prunella collaris subalpina) и 

пъстрия скален дрозд (Monticola saxatilis). 

 

Проучване състоянието на 

техните популации и 

местообитания. Заплахи, 

отрицателни и положителни 

въздействия. Видове свързани с 

алпийския пояс, алпийски и 

субалпийски ливади и пасища, 

скали и сипеи. (Първите два 

вида с ендемични подвидове у 

нас, са включени в Червената 

книга на България с категория 

„уязвим вид”). Установяване на 

отрицателно действащите 

фактори – сукцесията на 

храстовата и дървесна 

растителност. Определяне на 

индикатори за състоянието на 

алпийските съобщества. 

Състояние на популациите на 

тези видове. Плътност и 

екологични параметри в 

отделни типове местообитания. 

Установяване на лимитиращи 

фактори и заплахи. 

 

Основни методи за 

установяване числеността 

на гнездящите птици са 

маршрутния или трансектен 

метод (Line transects) и 

методът на точковото 

броене (Point counts) (Bibby 

et al., 1992).  Всеки от тях 

има определени предимства 

и зависи от поставените 

цели и характера на 

местността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3-та и 4-та 

година от действие на ПУ   

15. 

Изследване на прилепната фауна в горски 

местообитания от южните части на НП 

„Пирин“ 

 

За задълбочаване на познанията 

за прилепната фауна в горски 

местообитания са необходими 

фаунистични проучвания в по-

Попълване пропуските в 

познанието за видовото 

разнообразие на горската 

прилепна фауна 

Съвременни методи за 

проучване чрез ехолокация 

на прилепната фауна 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 3- та година от 
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слабо проучените южни части 

на парка.  

действие на ПУ. 

16. 

Изследване на ендемичния и реликтния вид 

дребен бозайник на територията на НП 

„Пирин“ – ръждива горска полевка 

(Clethrionomys glareolus pirinus). 

Целта на проекта е доказване на 

подвидовия статус на 

ендемичния подвид ръждива 

горска полевка, оценка на 

генетичната обособеност на 

популациите и проучване на 

възможностите за генетичен 

обмен между популациите в 

НП „Пирин“ и Национален 

парк “Рила”. 
 

Доказване на подвидовия 

статус на ендемичния подвид 

ръждива горска полевка, 

Прилагане на съвременни 

молекулярно-генетични 

методи на изследване 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та 

година от действие на ПУ. 

 

 

 

 

 

17. 

Проучване и опазване на популациите на 

сляпото куче (Nannospalax leucodon) в НП 

„Пирин”. 

Проекта цели проучване и 

картиране разпространението 

на популациите на световно 

застрашения вид и опазване на 

местообитанията му. 

(Многогодишните анализи за 

пространствената 

диференциация на бозайниците 

предполагат, че на територията 

на НП „Пирин” би следвало да 

се срещат видове, които не са 

регистрирани до сега, като 

планинското белозъбо сляпо 

куче (Nannospalax leucodon). 

Много рядък вид с мозаечно 

разпространение в България – 

от морското равнище до 2280 м 

н. в.) 

Доказване присъствието на 

вида на територията на НП 

„Пирин”.. Мерките за опазване 

са от значение както за 

съхраняване на вида, така и за 

опазването на други 

консервационно значими 

гръбначни видове: царски и 

скален орел, ловен сокол. На 

базата на резултатите от  

проучванията ще се определят 

необходимите природозащитни 

мерки (насочена паша, 

ограничаване 

разпространението на хвойната 

и др.) 

 

 

 

 

Стандартни методи за 

проучване и картиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та 

година от действие на ПУ. 

18. 

Проектиране и изграждане на територията на 

НП „Пирин“ на център за размножаване на 

балканска пъстърва с местен произход. 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на собствено 

стопанство за производство на 

зарибителен материал на 

балканска пъстърва на 

територията на НП „Пирин“ 

 

Създаване и поддържане на 

собствено маточно стадо от 

риби-производители с произход 

от диви (местни) популации, 

обитаващи участъци от реки и 

езера на територията на Парка; 

Отглеждане на личинки и 

малки рибки за целите на 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвременни методи 
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зарибителните мероприятия на 

парка, при технологични 

решения, създаващи условия, 

близки до естествените и 

гарантиращи много добра 

адаптация на разселените в 

последствие рибки. 

свързани с технологията в 

центрове за размножаване 

на вида 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та 

година от действие на ПУ. 

19. 

Прединвестиционно проучване за запазване 

на естественото състояние на речната мрежа, 

стоящите водоеми и техните брегове в НП 

„Пирин“. 

Определяне на практики за 

устойчиво ползване на водните 

ресурси на територията на 

парка без нарушаване на 

естествените им параметри, 

(както на водното тяло, така и 

на прилежащрте му брегове) с 

цел запазването им за 

сегашните и бъдешите 

поколения. Изборът на обекти е 

съгласно описаните в План’14. 

 

Ангажиране на 

водопотребителите и 

водоползвателите, ДНП, за 

екологосъобразно и устойчиво 

използване на уникалните 

водни ресурси в парка за 

задоволяване на комплексните 

потребности от водни 

количества, съчетано със 

запазване на отличното 

състояние на водните тела и 

бреговите им ивици. 

Идентифициране на всички 

заинтересовани страни, 

определяне на оптималните 

параметри за водохващане и 

заустване на използваните 

води (по количество и 

качествен състав). 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 
В първия едногодишен 

оперативен план 

 

 

20. 

Прединвестиционно проучване за 
подобряване на състоянието на санитарно-

охранителните зони в НП „Пирин“ в 

съответствие с нормативните изисквания 

 

 

Обособяване на санитарно-

охранителни зони за всички 

водохващания от речни, езерни 

и подземни водни тела в НП 

„Пирин“ 

Съставяне на подробен 

регистър на всички санитарно-

охранителни зони в НП 

„Пирин“, картографиране и 

обозначаването им на терена, в 

съответствие с нормативните 

изисквания. 

Използване на отличителни 

обозначения за границите на 

санитарно-охранителни 

зони за всички 

водохващания от речни, 

езерни и подземни водни 

тела в НП „Пирин“ 

 

 

 

+++ 

 
В първия едногодишен 

оперативен план 

21. 

Прединвестиционно проучване за 
изграждане на локални пречиствателни 

съоръжения в НП „Пирин“ за генерираните 

на територията на парка отпадъчни води.  

Организиране на локално 

пречистване за всички 

отпадъчни води, генерирани на 

територията на парка в 

съответствие с Рамковата 

Директива за водите 60/2000 

ЕС. 

Съставяне на регистър на 

всички източници на отпадъчни 

води в парка, проектиране и 

изграждане на локални 

канализационни системи, 

съобразно разположението на 

обектите и проектиране и 

изграждане на локални 

пречиствателни съоръжения за 

тези от тях, които до сега на са 

пречиствани. 

Описание на съществ. 

канализационни системи и 

техническото състояние на 

пречиствателните 

съоръжения, разработване 

на проекти за тяхното 

разширяване и включване на 

отпадъчни води от други 

обекти, разработване на 

проекти за локални 

пречиствателни модулни 
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станции за обектите, 

отдалечени от 

съществуващите 

канализационни системи и 

пречиствателни станции в 

парка, в съответствие с 

параметрите на 

генерираните отпадъчни 

води. Отразяване на 

проучванията от В и К 

схемите от ПУП за ски 

центровете гр. Банско и гр. 

Добринище в 

Прединвестиционното 

проучване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та  година от 

действие на ПУ. 

22. 

Прединвестиционно проучване за 
подобряване на техническото състояние на 

водохващанията на територията на НП 

„Пирин“. 

Привеждане на техническото 

състояние на водохващанията 

от речни, езерни и подземни 

водни тела в съответствие с 

нормативните изисквания и 

санитарната безопасност за 

водопотребителите. 

 

Съставяне на регистър на 

всички водохващания в НП 

„Пирин“, подобряване на 

техническото им състояние и 

актуализиране на 

разрешителните за 

водопотребление и 

водоползване. Задания за 

инвестиционни проекти за 

ремонт, реконструкция и 

изграждане. 

Описание на техническото 

състояние на 

водохващанията на 

територията на парка, 

разработване на проекти за 

подобряване на това 

състояние на 

водохващанията, които не 

съответстват на 

изискванията и техническо 

изпълнение на 

разработените проекти. 

 

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та година от 

действие на ПУ. 
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ПРОГРАМА III: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии с потенциал на 

резерватни. 

 

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА III: 

 Изследване върху туристическото въздействие и други спортове в резерватната зона и в други територии с потенциал на 

резерватни в НП „Пирин“ 

 Изследване на естествените възобновителни процеси в горските екосистеми на биосферен резерват „Баюви дупки-

Джинджирица“ и на териториите, с които в План’14 е предложено да бъде разширен резервата. 

 Разработване на информационно издание, диплянки и табла за биосферен резерват „Баюви-дупки-Джинджирица“ – за 

територията, обхващаща границите на предложеното в План’14 разширение и за резерват „Юлен“. 

 

Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 

 

No: 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 

ПРИЛАГАНЕ 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  МЕТОД НА РАБОТА ПРИОРИТЕТНОСТ 

1 2 3 4                     5 6 

1. 

 

 

Изследване върху въздействието на туризма 

и други планински спортове върху 

природните местообитания в резерватната 

зона и в други територии в НП „Пирин“, 

имащи потенциал на резерватни.  

Определяне на гранични 

(лимитиращи) показатели за 

рекреационно натоварване. 

Обекти на проучване са 

регламентирани туристически 

маршрути в резерватите, 

катерачески обекти, пещери и 

др. 

Определени гранични 

(лимитиращи) показатели за 

антропогенна намеса в зони със 

строга защита 

Методики за определяне на 

гранични (лимитиращи) 

показатели за рекреационно 

натоварване 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та 

година от действие на ПУ   

2. 

 

 

Изследване на естествените възобновителни 

процеси в горските екосистеми на биосферен 

резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и на 

териториите, с които в План’14 е 

предложено да бъде разширен резервата. 

Изследване на тенденциите и 

особеностите на естествените 

възобновителни процеси на 

територията на биосферния 

резерват „Баюви дупки-

Джинджирица“ и предложеното 

с План’14 разширение на 

резервата на основата на 

дългосрочна събрана и оценена 

информация от предишни 

проучвания и проекти 

Повишаване на научното 

познание за естествената 

адаптация на екосистемите към 

климатични промени и 

проследяване динамиката на 

горната граница на гората. 
Опазване на 

високопланинските 

субалпийски и алпийски 

ландшафти в биосферния 

резерват „Баюви дупки-

 

 

 

 

Събиране на базова 

информация, теренни 

проучвания, анализ и 

оценка, прогноза. 
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(таксационни описания, картен 

материал ) за възобновителните 

процеси в горната граница на 

гората. 

Джинджирица“  

 

 

 

 

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та 

година от действие на ПУ   

3. 

Разработване на информационно издание, 

диплянки и табла за биосферен резерват 

„Баюви-дупки-Джинджирица“ – за 

територията, обхващаща границите на 

предложеното в План’14 разширение и за 

резерват „Юлен“. 

Провеждане на образователни  

и рекламни дейности за 

резерватната зона в НП 

„Пирин“, актуализирани с 

резултатите от проучванията, 

представени в План’14. 

Представяне на нагледна 

информация за уникалните за 

България и Европа екосистеми, 

природни местообитания, 

ендемични и реликтни видове 

растения и животни, опазвани в 

национален парк “Пирин”. 

Издадени информационни и 

рекламни продукти за двата 

резервата в НП „Пирин” 

  

Обобщени научни 

проучвания и изследвания, 

преставени популярно, със 

богат снимков материал  

 

+ + 
В средносрочния работен 

план през 2-та и 3-та 

година от действие на ПУ   
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ПРОГРАМА IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“, осигуряващо  съхранена природна среда. 

Институциално развитие на Дирекцията на „НП Пирин“ 

 

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА IV: 

 

 Специализиран Подробен устройствен план  на Зона за туризъм от План’14: 

 Проектиране, изграждане  и внедряване на комуникационна система за  покритие със радиосигнал на територия на НП „Пирин“ 

и създаване условия за осъществяване на  наблюдение и охрана. 

 Институциално развитие на управлението чрез създаване на система за поддържане в актуално състояние на база от данни за 

НП „Пирин“ и намиращите се в него сгради и сградни комплекси, точкови, площни и линейни обекти от инженерната и 

техническата инфраструктура. 

 Инициране от Д НПП към компетентните органи предложение за отстраняване на допуснати непълноти и фактически грешки в 

Кадастралната карта и Картата на възстановената собственост и съпровождащите ги семантични данни.  

 Обезпечаване на собствеността на държавата с актове за държавна собственост за територията на НП „Пирин“. 

 Оптимизация на управлението на Д НП свързано с договорни отношения със собственици и ползватели на хижи и др. сгради за 

подслон и обслужване, както и дворни мрежи и съоръжения  

 Паспортизация в НП „Пирин“ на обектите за подслон за техническо съответствие и енергийна ефективност. 

 Прецизиране и допълване на базата от данни и документи, свързана с вещните  права върху строежи в т.ч. и сервитути   на  други  

собственици (физически и юридически лица),  на   обекти   и съоръжения  намиращи се на територията на НП „Пирин“. 

 Прединвестиционно проучване за строежите в Парка за „текущ ремонт“ и „реконструкция“ за подобряване и поддържане в 

изправност на сгради, постройки, съоръжения, инсталации и вътрешни преустройства при ползване на сградния фонд в НП 

„Пирин“ 

 Планиране и изграждане на адекватна система за опазване и управление от екипа на  Парковата администрация на НП „Пирин“, 

която да осигури съхранението на природното наследство за бъдещите поколения;   

 Повишаване квалификацията чрез образователни, квалификационни и научни програми за експертите и персонала на Д НП 

„Пирин“ 

 Повишаване на специфичните квалификации на парковия персонал на НП „Пирин“ 

 Допитване/анкетно извадково проучване сред посетители на НП „Пирин“. 

 Регионалното социално-икономическо проучване  сред местните общности за НП „Пирин“ 

 Изграждане на работеща система от партньорства за устойчиви дейности между всички заинтересовани страни и целеви групи в 

прилежащите на НП „Пирин“ територии; 
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 Съвместна дейност на Д НП „Пирин“ с доброволци и доброволчески организации за опазване на биологичното разнообразие и 

природния комплекс. 

 Дооборудване и дейности  по  технически проект „Опазване горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП „Пирин“ 

и Резерват „Тисата““ 

 Прединвестиционно проучване на територията на НП „Пирин“ за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци  

 

Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 

 

No: 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 

ПРИЛАГАНЕ 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  МЕТОД НА РАБОТА ПРИОРИТЕТНОСТ 

1 2 3 4                     5 6 

1. 1.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за 

разработване  на Специализиран ПУП на 

Зоната за туризъм  от План‘14 

 1.2. Специализиран Подробен устройствен 

план  на Зона за туризъм от План’14: 

 Предварителен проект 

 Окончателен проект 

 

Постигане на законосъобразно 

устройство и развитие 

осигуряващо решаване на 

транспортно-комуникационната 

достъпност и организация на 

автомобилното движение, 

паркиране, специализирани 

маршрути, местата за отдих, 

палатъчни лагери, заслони, 

обслужване на посетителите и 

др. Обект на СПУП е Зоната за 

туризъм, извън Специалната 

буферна зона-ЮНЕСКО 

Създадени планови условия за  

оптимално екологосъобразно 

развитие на  елементите на 

туристическата инфраструктура 

в съотвествие с режимите и 

нормите на План‘14 

  

 

- В съотв. с Наредба № 8 по 

чл. 117. от ЗУТ (Посл.изм. - 

ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г.) за обема и 

съдържанието на 

устройствените планове.  

- Процедиране по чл.6(1) от 

Наредбата за условията и 

реда за извърпване на 

оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти 

и инвестиционни 

предложения с предмета и 

целите за опазване на 

защитените зони -  ЗБР 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 5-тата 

година от действие на ПУ 

2. 

 

 

Проектиране, изграждане  и внедряване на 

комуникационна система за  покритие със 

радиосигнал на територия на НП „Пирин“ и 

създаване условия за осъществяване на  

наблюдение и охрана. 

 

 

Внедряването на такава 

система се налага заради: 

- Липса на покритие от страна 

на мобилните оператори на 

значителна част от територията 

на парка, което при кризисни 

ситуации препятства и 

затруднява работата на терен . 

Системата ще има за цел 

Добра комуникация при 

кризисни ситуации и връзки на 

на всички сгради в Парка и 

офисите извън в мрежа за 

предаване на данни. Събиране 

на статистическа информация 

за посетителите през 

осн.подходи 

 

 

 

 

Етапи при изпълнение на 

дейността: Проектиране ; 

Получаване лицензи за 

симплексен  или  дуплексен 

канал за пренос на данни;  

Изграждане и внедряване на  

+ + 

В Средносрочния работен 

план  до края на 3 -тата  

година от действие на ПУ 
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покриване  с радиосигнал на 

цялата територия на НП Пирин 

и сградите на ДНП Пирин. 

- Свързване на съществуващите 

офиси на дирекцията на парка –

Банско, Разлог, Кресна, 

Сандански и Добринище, ПИЦ 

Банско, КП „Д.Чарк” Банско, 

както и 10 бр. 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) в мрежа 

за предаване на данни 

(видеосигнал от уеб камери с 

цел охрана , статистика ), 

свързване към интернет и т.н. 

- Необходимост от събиране на 

статистическа информация за 

посетителите на парка през 

основните подходи. 

 

 

 

 

системата. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Институциално развитие на управлението 

чрез създаване на система за поддържане в 

актуално състояние на база от данни за НП 

„Пирин“ и намиращите се в него сгради и 

сградни комплекси, точкови, площни и 

линейни обекти от инженерната и 

техническата инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

Създаване на правила и ред, 

одобрени от Компетентният 

орган. Подобряване на 

управлението, ползването и 

стопанисването на обектите и 

съоръженията. Основа е 

създадената документация към 

План’14. 

 

 

 

 

 

 

Създадена система за 

поддържане в актуално 

състояние на база от данни за 

НП и намиращите се в него 

сгради и сградни комплекси, 

точкови, площни и линейни 

обекти от инженерната и 

техническата инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

Стартиране чрез: 

- Създаване на регистър на 

обектите от територията на 

парка съгласно одобрени 

правила. 

- Създаване и поддържане в 

актуално състояние на 

специализирана карта,  

отразяваща надземните обекти  

и отделни елементи в граници 

на парка и зоните за сгради и 

съоръжения; 

- Създаване и поддържане в 

актуално състояние за 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 5-та 

година 
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 ведомствени цели на 

подземен кадастър –  на 

изградената инженерно - 

техническа инфраструктура  

Ел. (ВН и НН), В и К мрежи, 

елементи от 

хидроенергийната система и 

др. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициране от Д НПП към компетентните 

органи предложение за отстраняване на 

допуснати непълноти и фактически грешки в 

Кадастралната карта и Картата на 

възстановената собственост и 

съпровождащите ги семантични данни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на нормативно 

изискване по ЗККР.  

Обекти: граничния контур на 

НП; граничните контури на 

обособените поземлени имоти в 

парка; Отразяване на СОЗ-I 

след коригиране, в случаите на 

допуснати фактически грешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на коректна 

кадастрална картна основа за 

изследвания, анализи и 

устройствени решения. 

Създаване на данни и 

документи като елементи от 

процеса на индивидуализиране 

на собствеността. Превенция 

срещу неправомерни решения 

на компетентните органи 

относно възникнали претенции 

по собствеността. 

 

Стартиране чрез: 

1)Отстраняване на 

допуснатите в КК и КР 

непълноти и грешки, 

констатиране в процеса на 

изследване и анализи.  

2)Създаване на 

междуведомствена работна 

група на регионално ниво, 

за извършване на проверки 

относно допуснати 

неточности  

или промени в КВС – 

графични данни и 

описателни характеристики. 

Изпълнението ще се 

администрира от експерти  

в Дирекцията, с участие на 

експерти от 

заинтересованите страни и 

чрез процедура по  

възлагане за дейността  т.1. 

 

 

 

 

 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 

5. 

 

 

 

Обезпечаване на собствеността на държавата 

с актове за държавна собственост за 

територията на НП „Пирин“. 

 

 

 

Осигуряване територията на НП 

„Пирин“ като изключителна 

държавна собственост и обектите 

свързани с функциите на 

дирекцията: 

     -      ПИЦ; 

- КИП; 

- Туристически заслони; 

- Пастирски заслони; 

 

 

 

Легитимиране на  държавата  

като собственик. Защита на 

държавната собственост при 

предявени претенции от други 

субекти. Законосъобразно 

инвестиране в ползването, 

 

 

 

Приоритетно е провеждането 

на предходни процедури, 

подробно описани в 

предходните проекти. 

Процесът ще се администрира 

от експерт в дирекцията. 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 
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- Обектите, изградени от 

концесионера; 

В изпълнение на изискванията на 

закона за държавната обственост, 

предприемане на действия и 

процедури за комплектуване на 

коректни документи и 

заявяването им пред Областната 

администрация за съставяне на 

актове за държавна собственост; 

Предприемане на процедури за 

поправка и актуализация на  

АКТ за изключителна държавна 

собственост №3/1997 г.  

Регистриране на обектите, които 

не подлежат на актуване 

поддържането и експлоатацията 

на обектите. Изясняване на 

обектите, които съгласно 

закона не се актуват,  

но подлежат на друг вид 

документална отчетност. 

6. 

 

 

 

Оптимизация на управлението на Д НП 

свързано с договорни отношения със 

собственици и ползватели на хижи и др. 

сгради за подслон и обслужване, както и 

дворни мрежи и съоръжения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Уреждане на 

взаимоотношенията между 

държавата в качеството й на 

собственик на земята и 

собствениците на обекти, 

уточняване юридически и 

административно на правила и 

ред  по отношение на 

дейностите по ползването и 

поддържането на терените, 

експлоатацията на изградените 

в тях дворни мрежи и 

съоръжения в зоните на 

хижите, адм.центрове за 

управление и поддръжка на 

парка и спортните съоръжения  

- Възстановяване на връзката на 

Дирекцията наНП„Пирин“ със 

собствениците и ползвателите и 

привличането им в качеството 

им на партньори за реализиране 

политиките на управлението и 

постигане на  заложените цели 

 

  

 

 

 

Прецизиране и допълване на 

базата от данни и документи, 

свързана със вещните  права 

върху строежи в т.ч. и 

сервитути   на  други  

собственици (физически и 

юридически лица),  на   обекти   

и съоръжения на намиращи се 

на територията на парка 

- Постигане на ефективно 

управление и контрол на 

територията. 

- Законосъобразно отстраняване 

на проблемите, свързани със 

собствеността върху сградния 

фонд,  генериращи 

препятствия, свързани с 

експлоатацията и 

 

 

 

 

 

Анализ на  фактическата 

обстановка, потребностите 

 и законовите възможности 

за всеки случай поотделно 

и намиране на  експертно 

решение за законосъобразно 

регламентиране на правата и 

задълженията на страните 

по отношение на терените в 

зони на хижите, 

адм.центрове за управление 

и поддръжка на парка и 

спортните съоръжения. 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 5-та 

година 
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от социално-икономическо и 

екологическо естество. 

- Мотивиране на собствениците 

и ползвателите и оказване на 

методическа помощ да 

инвестират в рехабилитацията  

и прилагането на модерни 

технологии.  

- Установяване на коректен 

диалог по идентифицираните 

проблеми и положителен ефект 
от осъществения контрол. 

упражняването на контрол. 

- Повишаване на икономическия 

ефект от направените 

инвестиции; 

 

7. 

Паспортизация в НП „Пирин“ на обектите за 

подслон за техническо съответствие и 

енергийна ефективност. 

 

 

 

 

Установяване на техническото  

съответствие на строежите и 

дефиниране на необходимите 

предписания в посока на 

тяхната рехабилитация, 

модернизация и на 

съпъстващата ги 

инфраструктура. Обект са  

строежите на територията на 

Парка без съставени паспорти.     

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прецизиране и допълване на базата от данни и 

документи, свързана с вещните  права върху 

строежи в т.ч. и сервитути   на  други  

собственици (физически и юридически лица),  

на   обекти   и съоръжения  намиращи се на 

територията на НП „Пирин“. 

 

 

 

- Възстановяване на връзката на 

ДНП„Пирин“ със 

собствениците и ползвателите и 

привличането им в качеството 

им на партньори за  

реализиране политиките на  

управлението 

- Мотивиране на собствениците 

и ползвателите и оказване на 

методическа помощ да 

инвестират в рехабилитацията  

и прилагането на модерни 

технологии.  

- Установяване на коректен 

диалог по идентифицираните 

проблеми и положителен ефект 

от осъществения контрол. 

Постигане на ефективно 

управление и контрол на 

територията. 

Законосъобразно отстраняване 

на проблемите, свързани със 

собствеността върху сградния 

фонд,  генериращи 

препятствия, свързани с 

експлоатацията и 

упражняването на контрол. 

Повишаване на икономическия 

ефект от направените 

инвестиции; 

 

Анализ на  фактическата 

обстановка, потребностите 

 и законовите възможности за 

всеки случай поотделно 

и намиране на  експертно 

решение за законосъобразно 

регламентиране на правата и 

задълженията на страните по 

отношение на терените от 

зоните за сгради и 

съоръжения. 

 

 

 

 

  

+ + + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 3-та 

година 
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9. 
Прединвестиционно проучване за строежите 

в Парка за „текущ ремонт“ и 

„реконструкция“ за подобряване и 

поддържане в изправност на сгради, 

постройки, съоръжения, инсталации и 

вътрешни преустройства при ползване на 

сградния фонд в НП „Пирин“  

 

 

 

 

Модернизиране и адаптиране 

на материалната база в 

съответствие с нормативните 

изисквания. Осъществяване на 

контрол по време на 

строително-монтажните работи. 

Включват се всички обекти от 

различните категории за 

подслон и обслужващи обекти, 

както и техническата 

инфраструктура към тях. 

  

 

 

 

 

Оценка и техническо-

икономическа обосновка на 

капацитетните възможности и 

инвестиционни проекти за 

постигане на баланс между 

потребностите и икономически 

ефект, свързан с генериране на 

приходи.  

С предимсто е сигурността на 

туристите. При необходимост 

при дълги или рискови преходи  

планиране на палатъчни лагери 

и заслони. 

  

 

 

 

Проектирането и  

реализирането на 

инвестиционни проекти, 

поддържането и 

експлоатацията на 

строежите следва да бъдат 

съобразени с общия законов 

ред регламентиран от ЗУТ и 

наредби към него, 

специалните режими от ЗЗТ, 

ЗБР, режимите и нормите от  

План‘14 

 

 

 

+ + + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 3-та 

година 

10. 

 

Планиране и изграждане на адекватна 

система за опазване и управление от екипа 

на  Парковата администрация на НП 

„Пирин“, която да осигури съхранението на 

природното наследство за бъдещите 

поколения.  

Създаване на Подвижна 

паркова охрана. Обучение на 

охранителите за провеждане на 

мониторинг, събиране на данни 

и др.дейности 

 

Сигурна система за опазване и 

предотвратяване на 

нарушенията 

Съгласно Правилник за 

дейността на Д НП „Пирин“ 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

11. 

 

 

Повишаване квалификацията чрез 

образователни, квалификационни и научни 

програми за експертите и персонала на Д НП 

„Пирин“  

Изпълнение на „Рамков план за 

обучение по експертни групи и 

управление на кариерата на 

персонала на ДНП за периода 

2012-2017 

Придобиване на по-добра 

специфична квалификация, 

проучване на челен европейски 

опит, съобразно отговорностите 

на експерти и охранители. 

Актуализация на Рамковия 

план за обучение 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

12. 

 

 

 

Повишаване на специфичните квалификации 

на парковия персонал на НП „Пирин“ 

Придобиване на 

специализирани знания и 

умения на част от парковия 

персонал, с оглед обезпечаване 

на надежден контрол, охрана и 

процесиране на локалнапаркова 

климато-мониторингова мрежа 

Поддържане работата на 

собствена локална метео-

мониторингова мрежа на НП 

„Пирин” с помощта на целево 

обучени служители от парка 

 

Обучение с теоритична 

подготовка и практически 

занимания 

 + + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

13.  Проучване през 3 г. или при Подпомагане управлението на Метод на анкетна карта.  
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Допитване/анкетно извадково проучване 

сред посетители на НП „Пирин“. 

 

  

извънредни обстоятелства, 

променящи режима на 

посещаемост, с цел да се 

анализират промените в 

потоците, нагласите и мненията 

на посетителите на парка.   

посетителите и дейностите 

свързани с него съгласно 

резултатите от 

допитването/анкета 

 

 

 

 

 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  през 3 -та година 

14. 

Регионалното социално-икономическо 

проучване  сред местните общности за НП 

„Пирин“ 

  

 
 

 Сравнителен анализ за 

проследяване динамиката на 

социално-икономическото 

развитие на местните 

общности. 

  

Получаване на информация и 

картина за отношението на 

местните общности към НП, за 

техните приоритети, жизнен 

стандарт и очаквания  

 

Методика приложена за 

проучването към План‘14 

+  

В Средносрочния работен 

план  през 5-та година 

15. 

Изграждане на работеща система от 

партньорства за устойчиви дейности между 

всички заинтересовани страни и целеви 

групи в прилежащите на НП „Пирин“ 

територии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажиране на 

заинтересованите страни в 

опазването и поддържането на 

Парковата територия и 

съвместно с Д НПП 

реализиране на целите, 

програмите и проектите от 

План'14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Информирани и подкрепящи 

дейността на Парковата 

администрация местни 

общности със създадени 

партньорства. Положителен 

резултат от социологично 

проучване след 3 г. за 

Комуникационната политика на 

Д НПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампания за 

популяризиране на целите, 

програмите и проектите от 

План'14. 

- Насърчаване на 

информираността на 

обществото за значението и 

функцията на Национален 

парк „Пирин”; 

- Информираност на 

обществеността за 

разясняване и 

популяризиране дейността 

на дирекцията на ДНП 

„Пирин”; 

- Предоставяне на 

възможности за запознаване 

на екологичното богатство и 

разнообразие на парка; 

- Използване на даденостите 

на парка за увеличаване на 

туристопотока в 

допустимите за това места в 

парка; 

- Организирането и 

провеждането на 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 
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образователни дейности и 

програми; 

- Работа с регионалните и 

националните средства за 

масова комуникация. 

 

16. 
Съвместна дейност на Д НП „Пирин“ с 

доброволци и доброволчески организации за 

опазване на биологичното разнообразие и 

природния комплекс. 

 

 

 

 

Ангажиране на по-широк кръг 

юноши, студенти и любители 

на Парка в съвместни с Д НП 

специализирани дейности по 

опазване, поддържане и 

възстановяване на 

биологичното и ландшафтно за 

разнообразие, дейности по 

мониторинг, събиране и анализ 

на данни и др. Обекти на 

прилагане са проекти от  

програмите в План‘14 

 

Постигане широка подкрепа за 

дейностите на Д НПП и 

реализиране на планираните 

проекти. Обучение за работа по 

проекти, получаване на 

познания в научен и 

практически аспект. 

 

Провеждане на кампании за 

привличане на доброволци и 

доброволчески организации. 

 

 

 

 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 5-та 

година 

17. 

Дооборудване и дейности  по  технически 

проект „Опазване горите от пожари и 

действия при пожарна ситуация в НП 

„Пирин“ и Резерват „Тисата““ 

 

Нови и поддържащи дейности в 

сл.направления: 

- Ремонт на места за палене на 

огън-51 бр.; нови 27 бр. 

- Нови депа за противопожарен 

инвентар  – 7 бр. 

- Минерализовани ивици (като 

текуща ежегодна поддръжка) 

около съществуващите и нови 

паркинги – нови 18 км; 

- Забранителни табели - 

поетапна им подмяна с табели 

изработени от по- устойчиви 

материали – нови 72 бр. 

- Изграждане и поддържане на 

24 бр. водоизточници (вирове) - 

унищожени от прииждане на 

реките – 7 нови водоизточника 

- Ремонт на пътища за 

движение на противопожарни 

Постигане на протовопожарна 

сигурност и действия при 

пожарна ситуация 

Определянето на класа на 

пожарна опасност на 

насажденията е направено 

съобразно методиката 

залегнала в Наредба N 6 за 

устройство на горите и 

земите от горския фонд и на 

ловостопанските райони в 

Република България.  

 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 5-та 

година 
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автоцистерни. Подобряване 

общото състояние. Нови 12 бр. 

паркинги 

- Бариери на горски 

автомобилни пътища – 

подръжка на 23 бр. 

- Площадка за кацане на 

хеликоптери – подръжка на 5 

бр.площадки и нови 5 бр. 

- Пожаронаблюдатели – 14 бр. 

- Курс за обучение за 44 

бр.служители; 

- Изграждане на система за 

оповестяване и внедряване на 

известителна система тип „e-

mail to SMS”. 

18. 

Прединвестиционно проучване на 

територията на НП „Пирин“ за управление и 

контрол на замърсяването с битови 

отпадъци.  

 

Проуване за определяне на 

насоки от мерки и 

технологични решения за 

изграждане и поддържане на 

система за управление на 

битовите отпадъци. 

Проучването е насочено към 

собственици и ползватели на 

сгради и съоръжения. 

Планиране и решаване 

управлението на битовите 

отпадъци като технология, 

етапи и отговорности. 

Наредба 4: 

 за обхват и съдържание на 

инвестиционните проекти 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 

2014 г., в сила от 12.12.2014 

г.) При необходимост и по 

преценка на възложителя за 

изработване на заданието за 

проектиране и/или на 

проекта може да се 

възложат предварителни 

(прединвестиционни) и 

обемно-устройствени 

проучвания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  от 2 -та до 5-та 

година 
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ПРОГРАМА V:  Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и рекреация и информационното 

осигуряване на туристическата инфраструктура в парка. 

 

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА V: 

 

 Решаване на проблема с топонимията в НП „Пирин“ и района около него 

 Актуализация на част от информационните материали за НП „Пирин“ спрямо данните от ПУ‘14. 

 Туристическа маркировка в НП „Пирин“. 

 Маркировка на Планинската спасителна служба (ПСС) в НП „Пирин“. 

 Информационно развитие на НП „Пирин“. Посетителски информационни центрове (ПИЦ), Контролно информационни 

пунктове (КИП) и информационни точки (хижи, заслони, тур. бази и др.) 

 Указателни табели за посока с информация в НП „Пирин“ 

 Пътна маркировка и информационно осигуряване в НП „Пирин“ 

 Единна информационна база данни за НП „Пирин“ - достъпна за всеки.  

 Прединвестиционно проучване за технически проект за безопасност на посетителите при посещения в НП „Пирин“ 

 Устройване на палатъчни лагери на територията на НП „Пирин“ 

 Зимни туристически маршрути в НП „Пирин“ - проучване, обосновка, съгласуване и предложение за трасета на туристически 

маршрути 

 Поддържане и обновяване на туристическата наличност на територията на НП „Пирин“ 
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Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 

 

No: 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 

ПРИЛАГАНЕ 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  МЕТОД НА РАБОТА ПРИОРИТЕТНОСТ 

1 2 3 4                     5 6 

1. 

 

 

 

 

 

Решаване на проблема с топонимията в НП 

„Пирин“ и района около него  

Използване на едни и същи 

наименования на местности и 

обекти в парка от всички 

заинтересовани лица, имащи 

отношение към 

информационната система, 

научни изследвания, печатната 

информация и др. 

Транслитерация на българските 

наименования (букви) с 

латински (букви). 

По-добра ориентация за 

посетителите. Улесняване на 

управлението и рекламата на 

дестинация Пирин. 

Сформиране на екип от 

специалисти в съответните 

области. 

Провеждане на консултации 

с научни, местни, общински 

админисдтрации и 

заинтересовани деятели. 

Вземане на единни решения, 

на базата на исторически 

сведения, литература, карти 

схеми и др. 

+ + 

В Средносрочния работен 

план за 2 и 3 -та  година 

2. 

Актуализация на част от информационните 

материали за НП „Пирин“ спрямо данните от 

ПУ‘14. 

 

 

 

Да се посочат актуалните 

научни изследвания на флората 

и фауната. Да се даде по 

подробна информация за 

туристическите маршрути и 

техните показатели. 

Разнообразие. Подобряване 

безопасността на посетителите. 

Проект за подходящ дизайн 

на информационните 

материали (табла, табели, 

брошури и др.) 
+ + 

В Средносрочния работен 

план от  2 -та до 3-та  

година 

3. 
Туристическа маркировка в НП „Пирин“ 

 

 

 

 

Обозначаване на туристически 

маршрути, обекти, спортни 

съоръжения и тяхното 

обезопасяване. 

Улесняване движението на 

туристите и тяхната сигурност. 

Правилник за маркировката 

на туристическите пътища в 

Р България (2003 г.) и 

международни практики. 
+ + 

В Средносрочния работен 

план от 2-та до 3 -та  

година 

4. 
Маркировка на Планинската спасителна 

служба (ПСС) в НП „Пирин“ 

Обозначаване на рискови 

участъци, през които 

преминават туристически 

 

 

Улесняване движението на 

Правилник за маркировката 

на туристическите пътища в 

Р България (2003 г.) и 
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маршрути. 

Поставяне на знаци на 

потенциално опасни участъци и 

в съчетание с указателен знак, 

насочен към възможния зимен 

вариант на маршрута. 

туристите и тяхната сигурност. международни практики. + + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно развитие на НП „Пирин“. 

Посетителски информационни центрове 

(ПИЦ), Контролно информационни пунктове 

(КИП) и информационни точки (хижи, 

заслони, тур. бази и др.) 

Обогатяване и модернизиране 

на предлаганата актуална 

информация, както за парка, 

така и за туристическите 

възможности на прилежащите 

територии. Включва брошури, 

листовки, туристически карти 

на няколко езика. Разработване 

на месечни програми за 

събития в Парка и 

Прилежащите територии. 

Да се изработят и поставят на 

изходните пунктове и хижи, 

информационни табла с по – 

богата и актуална информация 

относно туристическите 

маршрути (включващи по – 

голям брой показатели, като 

например: цвят, степен на 

трудност, дължина, време, 

трудни участъци и налични 

съоръжения, минимални 

изисквания за туристически 

аксесоари и др.) Създаване на 

повече такива точки, като се 

използва дори магазин в селото, 

читалище, кметството и др.( в 

селата), както и възлови 

 

 

 

 

 

 

 

- Предлагане на актуална 

информация за туристите за 

настаняване, услуги, връзка с 

професионални планински 

водачи; контакт с туристически 

агенции; разпространяване на 

рекламни материали и др. 

- Изготвяне на мобилни 

приложения за смартфони и 

таблети за най-популярните 

платформи  (Android и Windows 

Phone), съдържащи 

информация за 

местоположението, кратка 

информация и снимки на най-

атрактивните геоложки и 

геоморфоложки обекти, като: 

циркуси, върхове, реки, долини 

и др. 

- Оформени от художници 

дизайнери информационни 

материали (табла, карти, 

брошури и др.) с актуална 

информация за 

туристически маршрути, 

места за спорт и рекреация, 

услуги, настаняване, 

телефони за контакти и др. 

- Програмиране на мобилен 

софтуер, съдържащ 

картографска информация, 

фотографии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план от 2-та до 3 -та  

година 
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кръстовища извън населените 

места.  

6. 
Указателни табели за посока с информация в 

НП „Пирин“ 

Осигуряване на кратка 

насочваща информация, 

отнасяща се до близки обекти 

Обозначаване на места и кътове 

за отдих, чешми, беседки, 

заслони, водопади, места за 

палене на огън 

Изготвяне на единен модел 

за табела, възложена и 

одобрена от  Д „НП 

Пирин“(Актуализирана 

концепцията,2009 г.) и 

туристическата общност за 

съдържание, материали и 

дизайн. 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  2-та  година 

 

 

 

7. 

 

 

 

Пътна маркировка и информационно 

осигуряване на територията на НП „Пирин“ 

Парка и региона, лесен и бърз 

достъп до тях.  

Информация по основните 

пътни артерии (Е-79, II-19 I III-

168). Проучване, изработване и 

поставяне на пътна маркировка, 

обозначаваща основните 

подходи към парка, 

информационните центрове и 

пунктове. 

Обща насочваща информация и 

към най-близкия 

информационен център. 

Осигуряване на информация за 

местоположението на парка и 

неговите основни 

входно/изходни точки 

 

Правилник за прилагане на 

Закона за движение по 

пътищата  - знаци от група 

„Ж“  + + 

В Средносрочния работен 

план  3-та  година 

8. 
Единна информационна база данни за НП 

„Пирин“ -  достъпна за всеки. 

Туристически обекти, 

маршрути, места за спорт и 

рекреация, услуги, акценти, 

събития и др. елементи в парка 

и региона. 

Единна информационна база 

данни за туристическите 

обекти, услуги и маршрути в 

парка и региона. По добра 

информираност, относно 

значимостта на НП „Пирин“. 

Разсредоточаване на 

туристопотока. 

Разработване и поддържане 

на единна информационна 

база данни, както и нейното 

непрекъснато 

актуализиране. Възможност 

за информационно-

резервационно настаняване 

в обектите. 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  4-та  година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетителите в парка и тяхната 

сигурност. Намаляване броя на 

инцидентите с тях. 

Разработване и реализация на 

инвестиционни проекти: 

- Изграждане на нов, на 

Система за поддържане и 

периодичен контрол на 

доказано опасните места. 

Внимание за обезопасяване на 

лесно достъпни опасни пещери 

и пропасти. 

Разработване на работни 

инвестиционни проекти 

съгл.Наредба 4; Прилагане 

за пещерите спелеоложки и 

биоложки изисквания и 

методи 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  за 2-та  година 



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 

P
ag

e5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прединвестиционно проучване за 

технически проект за безопасност на 

посетителите при посещения в НП „Пирин“   

мястото на стария парапет в 

горната част на пътеката 

водеща от вр. Вихрен до 

седловината между вр. Вихрен 

и Кутело; 

-  Възстановяване на парапета в 

началото на пътеката, водеща 

към Казана след като се 

прехвърли Джамджиевия ръб; 

-Трайна маркировка, 

сигнализираща - „опасност от 

лавини“, на места където 

туристическите маршрути 

пресичат лавиноопасни 

участъци; 

Реконструкция на маршрута от 

х. „Вихрен“ за х. „Яворов“ през 

вр. Вихрен, в участъка до 

Каменитишки превал със 

следните дейности:  

Премахване на стъпалата от камъни, 

създадени естествено или изкуствено в 

отсечката от Елтепска вода до 

Кабата; Поставяне на обезопасителни 

парапети в по тесните участъци на 

слизане от вр. Вихрен към Премката; 

Изграждане на стабилен парапет в по 

– голямата част от отсечката към 

Кончето; Реконструкция на парапета 

по цялото протежение на Кончето в 

посока към вр. Кутела; Реконструкция 

с цел разширяване и създаване на 

удобна платформа за пътека в 

отсечката, която подсича западните 

склонове на Баюви дупки от з. Кончето 

до Каменитешки превал. Поставяне на 

осигурителен парапет в острите 

скални пасажи. 
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- Обезопасяване на опасни 

пещери и пропасти; 

- Маркировка за опасност от 

лавини 

10. 
Устройване на палатъчни лагери на 

територията на НП „Пирин“ 

Задоволяване на нарастващия 

интерес към определен вид 

туризъм – палаткуване и 

къмпингуване. Овладяване на 

нерегламентираното използване 

на палатки особено в летните 

месеци. Улесняване на 

поддържането на санитарно-

хигиенното състояние. 

Устройване на определените 

със СПУП на Зоната за туризъм 

места за палатки в районите на 

всички хижи и заслоните Спано 

поле и Тевно езеро в парка.  

Форма на устойчиво 

туристическо ползване в парка 

чрез създаване на достъпни и 

отговарящи на съвременните 

изисквания условия – тоалетна, 

баня, регламентирани места за 

палене на огън, кошчета за 

отпадъци и др., регламентиране 

на формата за генериране на 

приходи. 

Разработване на 

инвестиционни проекти 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  2-ра до 3-та  година 

11. 

Зимни туристически маршрути  в НП 

„Пирин“ - проучване, обосновка, 

съгласуване и предложение за трасета на 

туристически маршрути 

Разнообразяване на 

туристическите маршрути. 

Подходящи, проучени трасета с 

доказан интерес: Проучване, 

проектиране, съгласуване и 

обособяване на туристически 

(панорамен) маршрут от х. 

„Яворов“ до х. „Бъндерица“ и х. 

„Вихрен“, като трасето минава 

през горската зона на 

циркусите под карстовия ръб. 

- Планиране  и съгласуване  на  

трайно маркиране на терен със 

зимна маркировка на най – 

използваните маршрути, като някой от 

тях са: 

м. Шилигарника – х. „Бъндерица“ – х. 

 

 

 

 

 

Създаване възможности за 

регламентирани зимни преходи 

и ски-алпинизъм с мерки за 

предотвратяване на инциденти 

 

 

Проучване, описване и 

категоризиране по 

утвърдени схеми на най – 

популярните маршрути за 

ски туризъм и ски 

алпинизъм.Тези специфични 

дейности да се извършат от 

утвърдени специалисти в 

съответните области със 

значителен опит и познаване 

на местните условия и при 

спазване на съвременните 

тенденции в сходни на НП 

„Пирин“ паркове в Европа. 

+ + 

В Средносрочния работен 

план от 2-ра до 3-та  

година 
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„Вихрен“ – било между вр. Муратов и 

вр. Овинати (Хвойнати) – местност 

Кабата – вр. Вихрен и популярни 

варианти за спускане по обратния път 

и трасето на лятната пътека за х. 

„Вихрен“;  

- Горна част на лифтова 

система на ски зона Банско – вр. 

Тодорка – вр. Малка Тодорка и 

варианти за спускане по северния склон 

на вр. Тодорка и от вр. Малка Тодорка 

към х. Вихрен; 

- м. Чалин валог – х. 

„Демяница“ – м. Тияците – вр. Малък 

Полежан - х. „Безбог“; 

- х. „Яворов“ – Бункера – 

Сухото езеро - Суходолски превал; 

- х. „Беговица“ – з. „Тевно 

езеро“; 

- х. „Беговица“ -  м. 

Солището; 

м. Попина лъка – з. „Спано поле“ – 

Бъндеришка порта. 

- Като следващ етап, при голям 

интерес, положителна нагласа и 

съгласуване между институциите, 

могат да се картират и опишат 

следните маршрути:  

- достигане през зимния сезон на 

з. „Тевно езеро“ от х. „Безбог“ 

и х. „Демяница“; 

- до х. „Синаница“ от х. 

„Вихрен“; 

- преходът от х. „Демяница“ за 

х. „Вихрен“; 

- и други основни туристически 

маршрути. 

-   Планиране на  зони за 

демонстрационни  „фриирайд“ 

спускания на северните 



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 

P
ag

e8
 

склонове на вр. Тодорка и вр. 

Безбог, като се вземат мерки за 

обособяване на граници, 

маркиране на терен на опорни 

точки от тези граници и 

изготвяне на информационна 

кампания. Това би намалило 

рисковете от нежелано 

навлизане в зони за 

ограничаване на човешкото 

въздействие и инциденти. 

12. 

Поддържане и обновяване на туристическата 

наличност на територията на НП „Пирин“. 

 

Подобряване състоянието и 

създаване система за 

поддържане и обновяване на 

туристическата мрежа, местата 

за спорт и рекреация и 

съпътстващите ги елементи. 

Избор и определяне на 

приоритетните маршрути и 

елементи, относно степента на 

поддръжка (висока, средна, 

ниска). Изготвяне на график 

(цикличност) относно 

поддръжката на туристическата 

мрежа и елементите към нея. 

Контрол по нейното 

изпълнение с доклад. 

По- високо ниво на безопасност 

и чувството за такова при 

масовия посетител в парка. 

Естетически издържана 

маркировка и обвързана 

стилово за територията на НП 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  2-ра   година 
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ПРОГРАМА VI: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на възможностите и предимствата на Националния 

парк  

  

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА VI: 

 

 Оценка и картиране  на материални, регулиращи и културни услуги на територията на НП „Пирин“ - екосистемни услуги 

 Експертна оценка на локалния соларен и ветрови възобновим енергиен ресурс на територията на НП „Пирин“ 

 Рекреационно-туристическа експертиза на климатичната среда в НП „Пирин” 

 Устойчив транспорт в НП „Пирин“  - съвместна инициатива и грантов проект с общините за  въвеждане на електромобили като 

средство за транспорт 

 Разработване на устройствен проект за паша в определените за паша райони от План’14 на НП „Пирин“ 

 Насърчаване и производство на животински продукти от местни породи крави и овце с гарантиран произход и запазена марка с 

името на НП „Пирин“ 

 Образователна и  информационна кампания за устойчиво ползване на недървесни продукти на територията на НП „Пирин“ 

 Повишаване на информираността за значимостта на Националния парк „Пирин“ като Обект на световното наследство 

 Проект за актуализация на съществуващия интернет сайт на Д НП „Пирин“ и интегриране със социалните медии. 

 Изготвяне на образователни мобилни приложения за смартфони и таблети с природни феномени от НП „Пирин“ 

 Допълнителна подготовка на специалисти – планински водачи  в НП „Пирин“ 

 Създаване на  Форум „Пирин“ – НП „Пирин“ 
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Приоритетност: висока + + +  средна + + ниска + 

 

No: 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 

ПРИЛАГАНЕ 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  МЕТОД НА РАБОТА ПРИОРИТЕТНОСТ 

1 2 3 4                     5 6 

1. 

 

Оценка и картиране  на материални, 

регулиращи и културни услуги на 

територията на НП „Пирин“ - екосистемни 

услуги 

  

 

 

Адаптиране на управлението 

към балансирано използване на 

възможностите на Националния 

парк за осигуряване приходи за 

местните хора и региона. 

Оценката и картирането 

включва екосистемите на НП. 

 

Дългосрочна стратегия за 

опазване на екосистемните 

услуги и устойчиво регионално 

развитие. 

 

 

 

Методики за оценка и 

картиране на екосистемни 

услуги 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  през 2 -та  година от 

действие на ПУ   

2. 

 

 

 

 

Експертна оценка на локалния соларен и 

ветрови възобновим енергиен ресурс на 

територията на НП „Пирин“ 

Количествна оценка на ветро-

соларния енергиен потенциал 

на територията на парка и 

концепция за неговото 

оптимално усвояване 

Енергоефективен подход при 

поддържане и  изграждане на 

инфраструктурни обекти на 

територията на парка 

 

 

 

Специализирани методики 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

3. 

 

 

 

Рекреационно-туристическа експертиза на 

климатичната среда в НП „Пирин” 

Да бъде направена оценка  на 

климатичните условия от 

гледна точка на рекреационно-

туристическата дейност, с оглед 

на оптималното ú планиране по 

време и по място и избягване на 

рисковите климатични 

ситуации 

Карти на климатичната среда за 

рекреация и туризъм 

Метод на биоклиматична 

оценка 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  през 2 -та  година от 

действие на ПУ   
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4. 

 

 

 

Устойчив транспорт в НП „Пирин“  - 

съвместна инициатива и грантов проект с 

общините за  въвеждане на електромобили 

като средство за транспорт 

Въвеждане на екологичен 

вътрешно-парков транспорт 

съгласно комуникационно-

транспортна организация на 

движението по устройствена 

схема към СПУП за 

Специалната буферна зона със 

ски зона с център гр.Банско, 

ски зона гр.Добринище и 

СПУП на Зоната за туризъм от 

План‘14 

Реализиран партньорски проект 

за опазване на околната среда, 

управление на посетителите и 

предлагане на услуга съгл.най-

добрите практики . 

Кандидатстване за 

финансиране по Оперативна 

програма на ЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  през 2 -та  и 3-та  

година от действие на ПУ   

5. 

 

 

 

Разработване на устройствен / 

инвестиционен проект за паша в 

определените за паша райони от План’14 на 

НП „Пирин“ 

 

Разработване на Устройствен 

проект за дейността с 

необходимите изисквания за 

ограничителни мерки за 

движение на животните извън 

разрешените места, прокари, 

редуване на площите за 

определен период и др. 

 

Устройствен проект – ТП  с 

необходимата проекто-сметна 

документация за СМР 

Съгласно нормативната база 

за проектиране 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  през 2 -та  и 3-та  

година от действие на ПУ   

6. 

Насърчаване и производство на животински 

продукти от местни породи крави и овце с 

гарантиран произход и запазена марка с 

името на НП „Пирин“ 

 

 

 

 

 

Производство на екологично 

чиста животинска продукция; 

Запазена марка с името на НП 

„Пирин“; 

 

 

 

 

Реализация на вътрешен и 

външен пазар на получената 

продукция. 

 

 

 

 

 

Ангажиране на местните 

животновъди и местни 

производители в 

реализацията на екологично 

чиста продукция и 

приоритетно отглеждане на 

автохтонни породи животни 

с паша в НП; Ежегодно 

изготвяне на оперативен 

план и отчетност  за всяка 

следващата година, свързан 

с разрешителните за паша от 

Д НП 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 
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7. 
Образователна и  информационна кампания 

за устойчиво ползване на недървесни 

продукти на територията на НП „Пирин“ 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на системна 

образователна и 

информационна работа с 

целеви групи от местното 

население и региона за  

разпознаване на 

консервационно значими 

видове и ресурсни видове 

растения. Технологии за   

събиране с цел опазване, 

спазване на режими и норми. 

Провеждане на съвместни 

действия с изкупвателни 

пунктове. 

Изработена и прилагана 

образователна и 

информационна програма за 

начини на събиране и ползване 

на недървесни продукти и за 

предвидените санкции и мерки. 

за контрол 

 

Срещи, лекции, нагледна 

информация – 

определители, табла, 

дипляни и 

др.информационни 

материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

В Средносрочния работен 

план  през 2 -та  до 4-та 

вкл. година от действие на 

ПУ   

8. 
Повишаване на информираността за 

значимостта на Националния парк „Пирин“ 

като Обект на световното наследство 

 

Представяне чрез различни 

информационни средства 

значението на НП „Пирин“ като 

ОСН и ползите за местното 

население и региона. 

 
Информационни методи и 

средства 

 

 

 

 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

9. 
Проект за актуализация на съществуващия 

интернет сайт на Д НП „Пирин“ и 

интегриране със социалните медии. 

 

 

Своевременно обновяване и 

интегриране  

Публичност и добра 

информираност на Обществото 

Съвременни методи за 

представяне и обратна 

връзка 

 

 

 

 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

10. 

Изготвяне на образователни мобилни 

приложения за смартфони и таблети с 

природни феномени от НП „Пирин“ 

 

Предлагане на многостранна 

информация – картографска, 

фотографии, геоморфоложки и 

геоложки феномени, указания и 

др. от НП „Пирин“ 

Изготвен мобилен софтуер и 

приложения 

Програмиране на мобилен 

софтуер, съдържащ 

картографска информация, 

фотографии. 

 

 

+ + +  

В Първия едногодишен 

оперативен план 

11. 
Допълнителна подготовка на специалисти – 

планински водачи  в НП „Пирин“ 

Предоставяне на специални 

знания за биологичното и 

Планински водачи  

притежаващи допълнителни 
Лекции и обучение на терен 
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ландшафтно разнообразие на 

НП „Пирин“, зоните и 

режимите в Парка. Проекта е 

насочен към специалисти-

планински водачи.  

знания за НП + + 

В Средносрочния работен 

план  през 2 -та  до 4-та 

вкл. година от действие на 

ПУ   

12. Създаване на  Форум „Пирин“ – НП „Пирин“  

Създаване на клуб за диалог 

между  заинтересовани лица с 

Дирекцията и Правителството, 

за благотворителни акции и 

инициативи за осигуряване на 

средства за популяризиране на 

НП „Пирин“ и изпълнение на 

проекти от План’14.  

 

Широко участие на 

заинтересованите страни чрез 

свои активни представители в 

подкрепа на дейността на Д НП 

за изпълнението на проектите 

от План’14 и други 

инициативи. 

Организационен метод 

съгл.националното 

законодателство 

 

 

 

 

 

+ + + 

Първи едногодишен 

работен план 
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4.4.ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 
 

 

На основата на оценката на ефективността на управлението на НП „Пирин“ в т.1.22.4. и 

формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и 

ограничения от Плана за управление, са описани актуализирани оперативни задачи за 

изпълнение от Дирекцията на НП „Пирин“ и взаимодействие с нейните партньори и 

заинтересовани страни.  

Оперативни задачи се отнасят до организация на дейностите от Дирекцията на НП „Пирин“, 

която осигурява провеждането на  държавната политика по „опазване и поддържане на 

разнообразието от екосистеми и естествените процеси, протичащи в тях, защита на дивата 

природа, опазване и поддържане на биологичното разнообразие и предоставяне на 

възможности за развитието на научни, образователни и рекреационни дейности в 

поверената й защитена територия“. В тази връзка, изпълнението на оперативните задачи е 

със съдействието на  държавните, регионални и местни структури на властта, в контекста на  

отговорностите им по изпълнение на Плана за управление. 

 

Критериите за представяне на оперативните  задачи на Д НП „Пирин“ и нейните дирекции  

са: 

 

 Произтичат 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. 

 Не могат  да бъдат оформени и включени като проекти и дейности в Програмите; 

 Включват функциониране на Обществен Консултативен съвет и Научен съвет към 

Дирекцията на  НП „Пирин“ като оперативни задачи 

 Не следва да се определят оперативни задачи и задължения  на Парковата 

администрация извън определените с Правилника за дейността й. 

 

Съгласно чл.5 (2) от Правилника Дирекцията има контролни, охранителни, регулиращи и 

информационни функции. Изпълнението на оперативните задачи е следствие и в пряка 

връзка с функциите на Д НП. 

 

Контролни оперативни задачи 

 

В изпълнение на контролните си функции Дирекцията в сферата на планирането и 

проектирането изпълнява следните оперативни задачи: 

 

 Участва в разработването на плана за управление и устройствените и техническите 

планове и проекти като изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на 

планове и проекти; 

 Прилага Плана за управление, като контролира спазването на границите на 

Специалната буферна зона, режимите, нормите и условията в зоните на НП „Пирин“; 

 Изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти 

съгласно приет от Министерски Съвет  „План за управление на НП „Пирин“ за 

периода 2014-2023 г.“ и неговият Работен план с определената приоритетност на 

проектите за разработване; 
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 Възлага разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или 

възстановителни дейности, предвидени в Плана за управление и устройствените 

планове; 

 Участва в разработването на плановете и проектите от Работния план, като 

предоставя наличната информация, необходима за разработването на планове и 

проекти; 

 Подготвя становища по плановете и проектите и участва в процеса на тяхното 

приемане; 

 Д НП прилага плановете и проектите, като възлага или контролира изпълнението на 

дейности и проекти в следните насоки: 

- научни изследвания; 

- възстановяване на екосистеми и съобщества 

- борба с ерозията; 

- поддържане и възобновяване на горите; 

- поддържане и/или възстановяване на популациите на растителни и животински 

видове или условията в техните местообитания; 

- изграждане и поддържане на посетителската инфраструктура - маршрути, 

маркировки и обозначения, заслони и места за почивки и др.; 

- издаване на информационни, рекламни, образователни и други материали за 

популяризиране на дейността на ДНП; 

 Осъществява общ контрол по спазване на законодателството в областта на 

опазването на околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии; 

 Издава разрешителни за паша в националния парк в съответствие с плановете и 

проектите по глава четвърта от ЗЗТ; 

 Ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и 

възстановителните дейности в горите на територията на националния парк в 

съответствие с плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ; 

 Събиране в търговски количества на гъби, лечебни растения и диворастящи плодове, 

които не са лечебни растения, на територията на националния парк в съответствие с 

плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ и Закона за лечебните растения; 

 Контролира съответните органи, организации и лица по спазване на: 

- условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности 

- условията на концесионни договори; 

- условията в разрешителните за паша, дървесина и гъби в количества за търговски 

цели; 

- условията в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 

екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС); 

 

Охранителни оперативни задачи 

 Охранява поверените й защитени територии, като: 

- организира охраната по сектори, паркови участъци и охранителни участъци; 

- организира подвижна охрана; 

- осигурява изграждането и функционирането на контролни пунктове и 

противопожарни депа; 

- осигурява специализирано наблюдение през пожароопасния сезон; 
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 Реализира и контролира изпълнението на противопожарни мероприятия; 

 При изпълнение на задълженията си по контрола и охраната, определени от 

директора на националния парк, служители на дирекцията имат право: 

- да извършват проверки, да изискват справки и писмени обяснения за всички 

дейности на територията на националния парк, извършвани от физически и 

юридически лица; 

- на свободен достъп до всички обекти на територията на националния парк във 

връзка с извършването на проверки или вземане на проби за установяване на 

увреждане или замърсяване на околната среда; 

- да санкционират нарушителите в предвидените от Закона случаи. 

 

Регулиращи оперативни задачи 

 Координира дейностите с ведомства, общини, обществени организации, научни и 

академични институти, физически и юридически лица, заинтересoвани или 

специализирани в областта на опазване на биоразнообразието, културно-

историческото наследство, рекреацията, туризма и други; 

 

Информационни оперативни задачи  

 Организира и поддържа база данни за: горските екосистеми, природните 

местообитания, растителните и животинските видове, посетителския поток, 

културно-историческите обекти, обектите на капиталното строителство и други 

обекти и дейности на територията на НП „Пирин“ 

 Предоставя информация  на заинтересовани организации и лица; 

 Изготвя становища във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по искания за 

строителство и други дейности в Парка; 

 Разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за 

посетителите и местното население в района на НП „Пирин“; 

 Организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни 

центрове; 

 Осъществява мониторинг върху: 

- състоянието на природни местообитания, както и върху състоянието на 

популациите на растителни и животински видове; 

- състоянието на други компоненти на околната среда - води, почви; 

- броя на посетителите; 

- въздействието на посетителския поток върху състоянието на екосистемите; 

 

 

Общата администрация на Д НП 

 Изготвя анализи за потребностите от обучение на персонала и планира обучението, 

подготвя доклада за състоянието на администрацията в съответствие със Закона за 

администрацията; 

 

Специализираната администрация на Д НП 

 Подпомага осъществяването на правомощията на директора и на заместник-

директора на ДНП, като осъществява информационни, регулиращи, координиращи и 

контролни функции. 

 

Дирекция "Биоразнообразие, планове, програми и проекти": 

 Разработва планове и програми за управление на ресурсите, научни изследвания и 

мониторинг; 
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 Организира и извършва мониторинг върху: 

- състоянието на природни местообитания, както и върху състоянието на 

популациите на растителни и животински видове, състоянието на други 

компоненти на околната среда - води, почви; 

- туристическото въздействие; 

- състоянието на посетителската инфраструктура; 

- оценява състоянието на природни местообитания и на популациите на растителни 

и животински видове; 

- изготвя ресурсни оценки; 

 Изготвя анализи и дава предложения до директора за: 

- местата и количествата за ползване на биологични ресурси; 

- ограничаване на дейности по ползването на биологични ресурси; 

- спиране на дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда в 

територията управлявана от Д НП  над допустимите норми; 

- мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснати 

нарушения или увреждане и замърсяване на околната среда; 

 Организира и координира инвентаризацията и картирането на инфраструктурни 

обекти; 

 Координира дейността на съответните органи, организации и лица при изпълнението 

на възложените поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни, 

туристически и други дейности; 

 Разработва, организира и координира изпълнението на планове и програми за 

развитие на посетителската инфраструктура; 

 Разработва информационни, рекламни, образователни и други популярни материали 

и продукти; 

 Организира, ръководи и контролира дейността на посетителските и 

информационните центрове; 

 Осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията; 

 Издава бюлетин за дейността на ДНП; 

 Организира процеса на участие на обществеността при вземане на решения в 

областта на управлението на  Д НП; 

 Организира и координира изпълнението на ангажименти, произтичащи от членството 

на ДНП в международни организации и мрежи; 

 Разработва документация за кандидатстване по проекти с външно финансиране. 

 

Дирекция "Контрол и охрана": 

 Организира и извършва охраната на горите, земите и водните площи  от незаконни 

действия, включително от пожари; 

 Разработва планове и графици за ефективна охрана, контрол и борба с възникнали 

пожари; 

 Организира и извършва контрол по спазване режима в защитената територия, други 

условия, посочени в устройствените и техническите планове и проекти; 

 Организира и извършва контрол над дейността на други ведомства, организации и 

лица на територията на Парка 

 Организира и извършва контрол над съответните органи, организации и лица по 

спазване на условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, 

условията на концесионни договори, разрешителни, условията в решения по ОВОС, 

ЕО и ОС; 

 Организира и извършва контрол по спазването на противопожарните изисквания на 

територията на Парка, като при пожар участва в потушаването му; 
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 Извършва проверки на обекти, съоръжения и дейности и на всички документи, 

разрешаващи ползване, дейности и движение; 

 Съставя актове за установени нарушения и предупредителни и констативни 

протоколи; 

 Извършва ревизии на охранителните участъци; 

 Извършва дейности по прилагането на принудителни административни мерки; 

 Поддържа връзки с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР и 

Планинската спасителна служба; 

 Извършва дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на 

околната среда; 

 Участва в изпълнението на дейности, свързани с развитие на посетителската 

инфраструктура; 

 Съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва съдействие на 

посетителите; 

 Участва в разпространението на информационни, рекламни, образователни и други 

популярни материали. 

  

 

Представените оперативни задачи на Дирекцията на НП „Пирин“, дирекциите от нейната 

структура, осигуряват предпоставките за организационно и професионално, в рамките на 

служебните задължения на персонала, да се осъществи подготовка и изискващото се 

финансиране на планираните Програми и Проекти от Плана за управление на НП „Пирин“ 

за периода 2014-2023 г. 
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4.5. РАБОТЕН ПЛАН 
 

ПРОГРАМА I: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство към 

Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – 

ООН. 

 

Приоритетност: висока средна ниска 

 
Наименование на проекта І-ва 

год. 

ІІ-ра 

год. 

ІІІ-та 

год. 

ІV-та 

год. 

V-та 

год. 

Необходими 

средства/лв/ 

1.1.Задание за проектиране; 

1.2.Паркоустройствен проект за територията 

на  НП „Пирин“- фаза Технически  проект 

      

2.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за 

разработване на Специализиран подробен 

устройствен план на ски зона с център 

гр.Банско в Специална буферна зона на ОСН 

2.2. Специализиран Подробен устройствен 

план съгласно чл.111 от ЗУТ за туристическо 

развитие на ски зона с център гр.Банско 

съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и 

окончателен проект. 

      

3.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за 

разработване  на Специализиран ПУП на ски 

зона с център гр.Добринище в Специална 

буферна зона на ОСН 

3.2. Специализиран Подробен устройствен 

план за туристическо развитие на ски зона с 

център гр.Добринище съгласно чл. 126.от 

ЗУТ – Предварителен и окончателен проект 

      

4.Подобряване на условията и 

възстановяване на качествените показатели 

на почвата на територията на ски писти 

„Томба” и „Тодорка” в Специалната буферна 

зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско 

      

5.Противоерозионно укрепяване на откоси на 

ски-път 1 в Специалната буферна зона на 

ОСН на ски зона с център гр.Банско 

      

6.Проучване на експозиционния потенциал 

на археологическото наследство на 

територията на НП „Пирин“.  

      

7.Проучване за определяне на преходната 

зона в Прилежащите територии в контекста 

на планираните в План‘14 на НП „Пирин“  

зони от територията на НП „Пирин“ по 

Програмата  (MAB) „Човекът и биосферата”- 

ЮНЕСКО 

      

8.Проучване и предложение за Биосферен 

резерват включващ НП „Пирин“ и Южен 

Пирин, зониран в съответствие със 

Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания 

и документи на ЮНЕСКО 

      

9.Разработване на методика за наблюдение 

на въздействията на ски спорта и други 

дейности, които се осъществяват в границите 

на Специалната буферна зона върху ОСН 
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ПРОГРАМА II:  Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни 

местообитания и местообитания на растителни и животински видове. 

 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

Наименование на проекта І-ва 

год. 

ІІ-ра 

год. 

ІІІ-та 

год. 

ІV-та 

год. 

V-та 

год. 

Необходими 

средства/лв/ 

1.Изграждане и поддържане на база-данни за 

хидробиологичното състояние  на 

представителни водни лотични и лентични 

водни тела за НП „Пирин“. 

      

2.Разработване на предложение – 

документация, за опазване и включване в 

границите на Биосферен резерват „Баюви 

дупки-Джинджирица“ на находища на 

Papaver degenii и Centranthus kelererii, 

Leontopodium alpinum, Saxifraga ferdinandi-

coburgii, S. stribrnyi и др. които не са в 

границите на територии със строг режим 

      

3.Прединвестиционно проучване в НП 

„Пирин“ за запазване на естественото 

състояние на речната мрежа, стоящите 

водоеми и техните брегове 

      

4.Прединвестиционно проучване в НП 

„Пирин“ за подобряване на състоянието на 

санитарно-охранителните зони в 

съответствие с нормативните изисквания 

      

5.Изследване върху промените в горната 

граница на гората в резултат на 

климатичните промени 

      

6.Проучвания върху видови критични групи 

в НП „Пирин“ – големи по обем апомиктни 

родове, които създават таксономични 

проблеми, относно обема и идентификацията 

на родовете - Hieracium, Rubus, Centaurea, 

Alchemilla, Thymus, Luzula, Carex и др.). 

      

7.Проучване и подготовка на предложение-

документация за включване на Защитена 

местност Круше (код в регистъра на 

защитените територии: 80) в границите на 

НП „Пирин“. 

      

8.Прединвестиционно проучване за 

изграждане на локални пречиствателни 

съоръжения за генерираните на територията 

на НП „Пирин“ отпадъчни води. 

      

9.Прединвестиционно проучване за 

подобряване на техническото състояние на 

водохващанията на територията на НП 

„Пирин“ 

      

10.Проучване на еутрофикацията на 

глациалните езера в НП „Пирин“ в резултат 

от пашата на домашни животни в близост до 

тях 

      

11.Проект за изследване на ендемичните и 

реликтни видове дребни бозайници на 

територията на НП „Пирин“ (ръждива горска 

полевка – Clethrionomys glareolus pirinus и 
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снежна полевка – Chionomys nivalis).  

12.Проучване и опазване на сляпото 

куче(Nannospalax leucodon) на територията 

на НП „Пирин“ 

      

13.Проектиране и изграждане на Център за 

размножаване на Балканска пъстърва с 

местен произход на територията на НП 

„Пирин“ 

      

14..Проучване за разработване на Обща 

класификация на растителността на НП 

„Пирин“ по флористично-екологичния метод 

на  Браун-Бланке 

      

15.Проучване на гъбното разнообразие в НП 

„Пирин” на стопански важните ядливи и 

консервационно значими видове гъби. 

      

16.Изследване на прилепната фауна  в горски 

местообитания от южните части на НП 

„Пирин“ 

      

17.Създаване на експозиционна градина за ex 

situ отглеждане и съхраняване на определени 

растения – характерни представители на 

флората на НП „Пирин“ 

      

18.Проучване на гъбното разнообразие в НП 

„Пирин” на стопански важните ядливи и 

консервационно значими видове гъби. 

      

19.Състояние и тенденции в 

разпространението и числеността на 

балканската чучулига (Eremophila alpestris 

balcanica), алпийската завирушка (Prunella 

collaris subalpina) и пъстрия скален дрозд 

(Monticola saxatilis) в НП „Пирин“ 

      

20.Проучване на основни негативни 

тенденции при пашата на домашни животни 

– нарушаване на репродуктивната и 

популационна структура  на консервационно 

значими видове в НП „Пирин“ 

      

21.Проучване в районите за паша в НП 

„Пирин“ значението на балканския и 

косматия зановец (Chamaecytisus hirsutus и 

Ch. absinthioides) като фуражни и лечебни 

растения във ветеринарната практика 

      

22.Проучване на влиянието на пашата върху 

популациите на насекомите-опрашители на 

територията на НП „Пирин“ 

      

 
 
ПРОГРАМА III: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии с 

потенциал на резерватни. 

 

Приоритетност: висока средна ниска 

 

Наименование на проекта І-ва 

год. 

ІІ-ра 

год. 

ІІІ-та 

год. 

ІV-та 

год. 

V-та 

год. 

Необходими 

средства/лв/ 

1,Изследване върху туристическото 

въздействие и други спортове в резерватната 

зона и  в други територии с потенциал на 

резерватни в НП „Пирин“ 
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2.Изследване на промените в естествените 

възобновителни процеси в горските 

екосистеми  на Биосферен резерват „Баюви-

дупки-Джинджирица“ и в границите на 

предложеното разширение 

      

3.Разработване на информационно издание 

за Биосферен резерват „Баюви-дупки-

Джинджирица“ - в границите на 

предложеното разширение и Резерват 

„Юлен“ 

      

 

 

ПРОГРАМА IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“, 

осигуряващо съхранена природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на НП 

„Пирин“ 

 

Приоритетност: висока средна ниска 

 
Наименование на проекта І-ва 

год. 

ІІ-ра 

год. 

ІІІ-та 

год. 

ІV-та 

год. 

V-та 

год. 

Необходими 

средства/лв/ 

1.Инициране от Д НПП към компетентните 

органи предложение за отстраняване на 

допуснати непълноти и фактически грешки в 

Кадастралната карта и Картата на 

възстановената собственост и 

съпровождащите ги семантични данни. 

      

2.Обезпечаване на собствеността на 

държавата с актове за държавна собственост 

за територията на НП „Пирин“. 

      

3.Планиране и изграждане на адекватна 

система за опазване и управление от екипа на  

Парковата администрация на НП „Пирин“, 

която да осигури съхранението на 

природното наследство за бъдещите 

поколения. 

      

4.Повишаване квалификацията чрез 

образователни, квалификационни и научни 

програми за експертите и персонала на Д НП 

„Пирин“ 

      

5.Повишаване на специфичните 

квалификации на парковия персонал на НП 

„Пирин“ 

      

6.Изграждане на работеща система от 

партньорства за устойчиви дейности между 

всички заинтересовани страни и целеви 

групи в прилежащите на НП „Пирин“ 

територии 

      

7.Паспортизация в НП „Пирин“ на обектите 

за подслон за техническо съответствие и 

енергийна ефективност. 

      

8.Прединвестиционно проучване за 

строежите в Парка за „текущ ремонт“ и 

„реконструкция“ за подобряване и 

поддържане в изправност на сгради, 

постройки, съоръжения, инсталации и 

вътрешни преустройства при ползване на 

сградния фонд в НП „Пирин“  
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9.Прецизиране и допълване на базата от 

данни и документи, свързана с вещните  

права върху строежи в т.ч. и сервитути   на  

други  собственици (физически и 

юридически лица),  на   обекти   и 

съоръжения  намиращи се на територията на 

НП „Пирин“. 

      

10.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за 

разработване  на Специализиран ПУП на 

Зоната за туризъм  от План‘14 

 10.2. Специализиран Подробен устройствен 

план  на Зона за туризъм от План’14 

      

11.Институциално развитие на управлението 

чрез създаване на система за поддържане в 

актуално състояние на база от данни за НП 

„Пирин“ и намиращите се в него сгради и 

сградни комплекси, точкови, площни и 

линейни обекти от инженерната и 

техническата инфраструктура. 

      

12.Оптимизация на управлението на Д НП 

свързано с договорни отношения със 

собственици и ползватели на хижи и др. 

сгради за подслон и обслужване, както и 

дворни мрежи и съоръжения 

      

13.Съвместна дейност на Д НП „Пирин“ с 

доброволци и доброволчески организации за 

опазване на биологичното разнообразие и 

природния комплекс. 

      

14.Дооборудване и дейности  по  технически 

проект „Опазване горите от пожари и 

действия при пожарна ситуация в НП 

„Пирин“ и Резерват „Тисата““ 

      

15.Прединвестиционно проучване на 

територията на НП „Пирин“ за управление и 

контрол на замърсяването с битови 

отпадъци.  

      

16.Проектиране, изграждане  и внедряване на 

комуникационна система за  покритие със 

радиосигнал на територия на НП „Пирин“ и 

създаване условия за осъществяване на  

наблюдение и охрана. 

      

17.Допитване/анкетно извадково проучване 

сред посетители на НП „Пирин“. 

      

18.Регионалното социално-икономическо 

проучване  сред местните общности за НП 

„Пирин“ 

      

 

 

ПРОГРАМА V:  Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и рекреация и 

информационното осигуряване на туристическата инфраструктура в парка. 

 

Приоритетност: висока средна ниска 

 
Наименование на проекта І-ва 

год. 

ІІ-ра 

год. 

ІІІ-та 

год. 

ІV-та 

год. 

V-та 

год. 

Необходими 

средства/лв/ 

1.Маркировка на Планинската спасителна 

служба (ПСС) в НП „Пирин“ 
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2.Указателни табели за посока с информация 

в НП „Пирин“ 

      

3.Прединвестиционно проучване за 

технически проект за безопасност на 

посетителите при посещения в НП „Пирин“ 

      

4.Поддържане и обновяване на 

туристическата наличност на територията на 

НП „Пирин“. 

      

5.Решаване на проблема с топонимията в НП 

„Пирин“ и района около него 

      

6.Актуализация на част от информационните 

материали за НП „Пирин“ спрямо данните от 

ПУ‘14. 

      

7.Туристическа маркировка в НП „Пирин“       

8.Информационно развитие на НП „Пирин“. 

Посетителски информационни центрове 

(ПИЦ), Контролно информационни пунктове 

(КИП) и информационни точки (хижи, 

заслони, тур. бази и др.) 

      

9.Устройване на палатъчни лагери на 

територията на НП „Пирин“ 

      

10.Зимни туристически маршрути  в НП 

„Пирин“ - проучване, обосновка, съгласуване 

и предложение за трасета на туристически 

маршрути 

      

11.Пътна маркировка и информационно 

осигуряване на територията на НП „Пирин“ 

      

12.Единна информационна база данни за НП 

„Пирин“ -  достъпна за всеки. 

      

 

 

ПРОГРАМА VI: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на 

възможностите и предимствата на Националния парк  

 

Приоритетност: висока средна ниска 

 
Наименование на проекта І-ва 

год. 

ІІ-ра 

год. 

ІІІ-та 

год. 

ІV-та 

год. 

V-та 

год. 

Необходими 

средства/лв/ 

1.Експертна оценка на локалния соларен и 

ветрови възобновим енергиен ресурс на 

територията на НП „Пирин“ 

      

2.Насърчаване и производство на 

животински продукти от местни породи 

крави и овце с гарантиран произход и 

запазена марка с името на НП „Пирин“ 

      

3.Повишаване на информираността за 

значимостта на Националния парк „Пирин“ 

като Обект на световното наследство 

      

4.Проект за актуализация на съществуващия 

интернет сайт на Д НП „Пирин“ и 

интегриране със социалните медии. 

      

5.Изготвяне на образователни мобилни 

приложения за смартфони и таблети с 

природни феномени от НП „Пирин“ 

      

6.Създаване на  Форум „Пирин“ – НП 

„Пирин“  
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7.Оценка и картиране  на материални, 

регулиращи и културни услуги на 

територията на НП „Пирин“ - екосистемни 

услуги 

      

8.Рекреационно-туристическа експертиза на 

климатичната среда в НП „Пирин” 
      

9.Устойчив транспорт в НП „Пирин“  - 

съвместна инициатива и грантов проект с 

общините за  въвеждане на електромобили 

като средство за транспорт 

      

10.Разработване на устройствен проект за 

паша в определените за паша райони от 

План’14 на НП „Пирин 

      

11.Образователна и  информационна 

кампания за устойчиво ползване на 

недървесни продукти на територията на НП 

„Пирин“ 

 

      

12.Допълнителна подготовка на специалисти 

– планински водачи  в НП „Пирин“ 
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ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
 

5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

За изпълнението от Д НП на определените цели с План за управление на НП „Пирин“ за 

периода 2014-2023 г. се предвижда на четвъртата година от приемането на Плана от 

Министерски съвет, преглед на тяхното изпълнение и актуалност.  

Изборът на Изпълнител за Преглед на изпълнението на План’14 относно изпълнението на 

целите,  следва да се процедира по Закона за обществените поръчки.  

Дирекцията на НП „Пирин“ като Възложител на  Прегледа, предоставя цялата информация 

по изпълнението на Плана, до етапа на Прегледа. Информацията следва да включва: 

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

от Плана за управление; 

 Подкрепящ докладите доказателствен материал: описания, карти, междинни и 

окончателни отчети, резултати от анализи на водни, почвени проби, статистически 

данни, констативни протоколи и др. 

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

ограниченията от естествен и антропогенен характер описани в т.2.3. Ефект на 

ограниченията от Част 2: Дългосрочни цели и ограничения.   

 Критериите за оценка на изпълнението да бъде главно степента и качеството на 

изпълнение на включените Проекти в  Програмите от I-VII. от План’14.   

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

приоритетност; 

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

ЗОП, реализиране на Прегледа и подготовка на Публично обсъждане на 

изпълнението на План‘14. 

 Утвърдената от министъра на околната среда и водите Техническа документация и 

Задание за Прегледа към Обществената поръчка е  необходимо условие и гарант за 

обективна процедура. 

Съгласно ЗЗТ - чл. 60. (3) на всеки четири години се организира публично обсъждане на 

изпълнението на плана за управление на националните и природни паркове, организирано 

от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2 

от чл.60 на ЗЗТ 

(2) За участие в заседанията на съвета по ал. 1 се уведомяват представители на 

заинтересованите държавни органи, областни управители, общини, научни и 

неправителствени организации. Уведомленията се изпращат предварително, не по-малко от 

20 дни преди датата на заседанието, а също така съобщения за него се поставят на видно 

място в съответните общини, регионални инспекции по опазване на околната среда и водите 

и Министерството на околната среда и водите в същия срок. 

 

 

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

 

Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за Преглед и Оценка на 

изпълнението на „Оперативните задачи“. 
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База за този преглед и оценка следва да бъде разработената схема за отговорности и 

дейности на Дирекцията на НП „Пирин“, описана  в т.4.4. Оперативни задачи от настоящия 

План за управление. За целите на прегледа и оценката следва да се проучат документи от 

действащата система за отчетност и контрол в рамките на Администрацията на Д НП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


