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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

АИС-АКБ АРХЕОЛОГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – 
АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

БАН БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

БДЗБР БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДЕН БЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

БПК БИОХИМИЧНА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД 

БТС БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 

ВЕЦ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

В И К ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

ГИС ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

ДАГМ ДЪРЖАВНА АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА 

Д НП ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

Д НПП ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН 

Д НСЗП ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“ 

ЕЛ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 

ЕО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ЕУП ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

ЗБР ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 

ИБЕИ ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

КККР КАДАСТРАЛНА КАРТА С  КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

КВС КАРТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 

МГУ МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ 

МЗХ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

МК МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

МОСВ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

МРР МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

НАИМ  НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕИ 

НАКЦ НЕДВИЖИМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

НИНКН НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

НИМХ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ 

НП НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

НПИОМ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
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МНЕНИЕ 

НПП НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН” 

ОП ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

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

ОСН ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО 

ППТ ПОСТОЯННИ ПОДРОБНИ ТОЧКИ 

ПР ПАРКОВ РАЙОН 

ПУ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

ПУ ПАРКОВ УЧАСТЪК 

РГО РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА 

РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

СУ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ТП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

ТП ДГС ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

ТП ДЛС ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 

ХМС ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ 

ХПК ХИМИЧНА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД 

ЮЗДП ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЮНЕСКО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 
И КУЛТУРА 

ЦМ ЦИФРОВ МОДЕЛ 

GPS ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
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Част 1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА „ДОКЛАД  ЗА 
ШЕСТМЕСЕЧИЕТО ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА“ 

 
 

1.1. ДОГОВОР И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА 

1.1.1. Договор № УП-051/29.01.2014 г. с предмет „Разработване на План за управление 
на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. 

Основание за разработване и представяне на настоящия „Доклад за шестмесечието до 
ръководителя на Проекта с актуализиран План-график по изпълнение на Договора и 
Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на 
разработване на плана през отчетния период – 29.01.-29.07.2014 г.“  е сключеният Договор 
№ УП-051/29.01.2014 г. с предмет „Разработване на План за управление на Национален парк 
„Пирин“ за периода 2014-2023 г. между Изпълнителят „Пролес инженеринг“ ООД и 
Възложител Дирекция на НП „Пирин“.  

Планът за управление е съставна част от Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007 – 2013 г.  

Отговорност на Изпълнителят е представяне на Доклад за шестмесечието съгласно 
Договора и приетият от Възложителя „Встъпителния доклад до Ръководителя на Проекта с 
План-график за изпълнение на поръчката“. Встъпителният  доклад  - преработен, до 
Ръководителя на проекта с План-график за изпълнение на поръчката е одобрен с писмо 
изх.номер 103-1/ 11.04.2014 г. на Д НП „Пирин“. 
 
1.1.2. Дейности за изпълнение на задачата 
Пълният обхват на дейностите, които  Изпълнителят реализира в съдържанието на 
настоящия Доклад за шестмесечието, съответства на  посочените дейности по ПУ в „Задание 
за разработване на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“- утвърдено 
от министъра на околната среда и водите – неразделна част от Договора на Изпълнителя. 
Описаните и докладвани дейности съответстват и на представените за този период етапи, 
дейности и задачи във одобреният от Д НП Встъпителен доклад-преработен. 

⇒ Дейностите по актуализиране на Плана за управление представляват актуализиране и 
надграждане на цялата събрана информация, отразяване на тенденциите и 
ограничителните фактори, както и подробен анализ на постигнатите цели от 
предходния План.  

⇒ Планът за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023“ съгласно 
Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии 
(НРПУЗТ) е „нов план“ разработен за реализиране дългосрочните цели на 
управлението на Националния парк; 

⇒ Съществен момент при изпълнение на дейностите и задачите е, да не се допусне в 
процеса на разработване на Плана за управление  извършване на дейности 
припокриващи вече финансирани или текущи  дейности и проекти.  

В тази връзка Дирекцията на Национален парк „Пирин“ предоставя информация от 
възложени и текущи проекти и дейности по Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво 
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управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ финансиран от Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2023 г.“ Тези доклади /финални от т.нар. паралелни проекти/, 
ни бяха изпратени от Възложителя – Д НП Пирин в периода (06.01 – 20.01.15г).  
 
Екипът разработващ Плана получава, чрез Д НП „Пирин“, информация относно: 
- изпълнени и текущи проекти за общините, НПО, бизнеса в района на Парка - финансирани 
по оперативните програми и държавния бюджет; 
- процедирани с Екологична оценка и Оценка за съвместимост от МОСВ планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения за територията на НП. За прилежащите 
територии, информацията за процедирани обекти и проекти е предоставена от РИОСВ-
Благоевград; 
- необходима информация и данни от национални, регионалнии местни институци и 
организации, академични общности, свързани с актуализацията на Плана за управление. 
-   друг аспект на изпълнение на дейностите и задачите  е сътрудничеството и  участието 
в съвместни проучвания и работа на терен с инспекторите на парковите участъци и  
експертите от Д НП „Пирин“ с цел, разкриване в по-кратки срокове на проблемите и 
ограниченията в парковите участъци и подобряване капацитета на младите експерти 
от Парковата администраци. 
 

В настоящия шестмесечен период, в процеса на  разработване на Плана са генерирани 
всички основни резултати, съставляващи цялото съдържание на Плана за управление, 
съгласно Заданието. Резултатите са представени на проведените работни срещи, както 
и в представения Проект на Плана за управление по обсъжданите части. 
Осъществени са 5 (пет) от планираните работни срещи на експертно ниво (двудневни) 
и 3 (три) семинара с участието на представители на Обществения консултативен 
съвет към Д НП Пирин и други заинтересувани лица и организации в регионален и 
национален мащаб. На тези срещи и семинари се представяха части от разработващия 
се план за управление, по модули съгласно Заданието на Възложителя (описани в Част 
3, т.6, тук по-долу в доклада). 
Чрез тези срещи, в настоящия шестмесечен период са проведени и дейностите за 
включване на заинтересованите страни в процеса,  с цел   балансиране на интересите и 
развитието на общините в района на НП, както и да се идентифицират виждания и 
инвестиционни намерения на общините в прилежащите територии на Националния 
парк за важни екологични и социално-икономически проекти с отношение и връзка с 
НП „Пирин“ през новия програмен период 2014-2020 г. 
 
В настоящия шестмесечен период, в процеса на  разработване на Плана са изпълнени 
дейностите по  разработване на документи свързани със задачите по ПУ през периода 
30.07.2014 г. - 29.01.2015 г.:  

- Разработени и предадени от Д НП - 2 (два) „Тримесечен доклад за изпълнението на 
План –графика до Р-ля на Проекта“  за периодите а 01.08.-31.10.2014 г. и  01.11.2014 
- 31.01.2015 г. , както и настоящият„Доклад за шестмесечието до ръководителя 
на проекта с актуализиран план график по изпълнението на договора и 
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Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в 
процеса на разработване на плана за периода 30.07.2014 – 29.01.2015 г,“ (описани в 
Част 3, т.5, и Част 4, тук по-долу в доклада). 

Разработени и представени в Д НП документи свързани със задачите по ПУ през 
периода 30.07.14- 29.01.2015 г.: 
- „Доклад за шестмесечието до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график 

по изпълнението на Договора и 
- „Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в 

процеса на разработване на плана за периода 29.01. 2014 – 29.01.2015 г.; 
- „Проект на План за управление на НП „Пирин“ – Част 0:Въведение и Част 1: 

Описание и оценка на Парка от т.1.0 до т.1.24, Част 2 Дългосрочни цели и 
ограничения, Част 3 Норми режими, условия и препоръки за осъществяване на 
дейностите (17.12.2014 г)“ от Заданието за разработване на ПУ. 

- „Проект на План за управление на НП „Пирин“ – Част 0:Въведение и Част 1: 
Описание и оценка на Парка от т.1.0 до т.1.24, Част 2 Дългосрочни цели и 
ограничения, Част 3 Норми режими, условия и препоръки за осъществяване на 
дейностите, Част 4 Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване, Част 5 
Преглед на изпълнението на целите и задачите (29.01.2015 г)“ от Заданието за 
разработване на ПУ. 

 
Подробното описание на дейностите, поддейности и задачи  за разработване на Плана за 
управление, етапите на готовност, представяне, обсъждане, съгласуване и приемане са в 
съответствие на вече приетият „Встъпителен доклад – преработен“ до Ръководителя на 
проекта с План-график за изпълнение на поръчката. 
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Част 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 
Всички описани дейности при изпълнение на Договора са насочени  към осигуряване 
спазването на основните цели на управление на НП „Пирин“, които са изискване на Закона за 
защитените територии (ЗЗТ).  

Предназначението и задачите на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 
г. е да бъде  инструмент за управление на националния парк на основата на 
актуализирани данни: 
 

⇒ За биологичното и ландшафтно разнообразие 
⇒  За оценка на състоянието на Обекта на Световното наследство и Буферните зони в 

НП „Пирин“; 
⇒ За интегриране на всички база данни в нов Цифров модел на територията и 

Географска информационна система на горските и безлесни територии, природни 
местообитания и видове от флората и фауната, техническа и туристическа 
инфраструктура; 

⇒  Отразяване на социално-икономическото и екологично развитие на общините в 
района на  Националния парк; 

⇒ Планът е средство за екипът на Администрацията – Дирекцията на НП „Пирин“ за 
управление и реализиране на средносрочни и подвърждаване на дългосрочните цели; 

⇒  Потвърждаване и формулиране на целесъобразни промени във функционалните зони, 
режими и норми; 

⇒  Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи интегралния процес на 
управление на националния парк и прилежащите му територии; 

⇒  Включване на нови и неизпълнени от План‘04 целесъобразни проекти; 
⇒  Разработване на средносрочен Работен план по приоритетност;  
⇒  Подготовка на оперативни работни планове;  
⇒  Усъвършенстване на експертния и институционалния капацитет и 

административните структури на Националния парк; 
⇒  Осигурена отделна подробна информация и планиране за Резерватите “Юлен” и 

“Баюви дупки – Джинджирица”. 
 
Основна задача в етапа на разработване на ПУ е осигуряване участието на заинтересованите 
страни в процеса, обсъждане и вземане на решения за различни аспекти на Проекта на  
Плана за управление на НП „Пирин“. 
 
Основните дейности за периода  30.08.2014 г. – 29.01.2015 г., както и конкретни задачи и 
постигнати резултати по всяка от тези дейности, са представени в следващата таблица: 
 
 
 
 

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


                                                                    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
                                                                  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
                                            www.ope.moew.government.bg 

 

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

 
 

6 
 
 
 

                                            1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 
                                                                                           ISO 9001-2008 Certified Company 

Таблица №1 
 

Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

1. ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН 
1.1. Набиране, проучване и предварителна оценка на 

съществуваща информация и бази данни по 
направления, анализ на пропуските и компилация 
на наличните данни 
 Дирекцията на парка  предоставя всички 

доклади, изготвени до момента, имащи 
отношение към планиране на управлението. 

 Преглед и съпоставяне на съответни доклади. 
 Определяне и утвърждаване на резултати, от 

значение за настоящия проект. 

- Подготовка на Встъпителен доклад 
Одобрен Встъпителен доклад  - 
преработен, с писмо изх. № 103-1/ 
11.04.2014 г. на ДНП „Пирин“ 
-  Разработване на методика за 
инвентаризация на горските територии в 
границите на НП „Пирин“ – одобрена .  
Представен и приет от Д НП „Тримесечен 
доклад за изпълнението на План –графика 
до Р-ля на Проекта за периода 01.02.-
30.04.2014 г 
Разработен и приложен към  I- ви 
Тримесечен доклад  „Доклад с преглед и 
оценка на съществуващи източници на 
информация  с отношение към 
„Разработване на план за управление на 
НП Пирин“ 

1.2. Попълване   на   основните   празноти   в   
информацията  с данни,  съществиващи в МОСВ и ДНП, 
от други заинтересувани страни и/или чрез директни 
собствени изследвания и специфични проучвания, вкл. 
полеви 
 

Събиране, преглед и съпоставяне на наличната 
информация,  специфична за мястото. 

 

Приоритизиране на нужната информация, въз основа 
на опита и добрите практики в интегрираното 
планиране на управлението на защитените територии. 

 

Оценка на качеството на съществуващата информация, 
спрямо изискванията на Заданието и изготвянето на 
анализ на пропуските. 

 

Установяване на идентифицираните пропуски и 
зависимости към планираните дейности, които биха 
могли да доведат до забавяне 

 
 
 
Преглед и оценка на съществуващата 
информация и попълване чрез  изискване - 
дефинирано изискване за информация 
 
 
Анализ на пропуските 
 
 
 
Действия за набавяне на нужната 
информация  чрез теренни проучвания за 
съответният период 
 

1.3. Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните 
страни в процеса на изготвяне и приемане на плана за 
управление и представяне на процеса за изработване на  
ПУ пред местните власти и общности. 

 

Идентифициране на заинтересуваните страни (ЗС) в 
района на проекта (на посочените в Заданието + 
евентуални нови) и провеждане на срещи с тях в 
началния етап на проекта, за очертаване на визията и 
основните планирани дейности на проекта. 

 

Отразяване на очакванията на заинтересуваните 
страни, по отношение на техния принос към процеса и 
приемането на плана за управление, чрез 
структурирано интервю и въпросник. 

 

Споразумяване за целесъобразни изменения  

 
Идентифицирани очаквания на 
заинтересуваните страни по отношение на 
приноса и участието-договорени схеми за 
участие в подготовката и приемането на 
плана 
Проведена среща със ЗС 
за Началния етап на разработване на 
Плана за управление - Среща за 
„Оповестяване началото за разработване 
на ПУ“ – 27.03.2014 г. в гр.Банско 
Проведени срещи с общинските 
администрации и др.заинтересовани лица 
на общини Разлог, Банско, кметство 
Добринище, общини Гоце Делчев, 
Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли 
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

при необходимост. 
 

Организиране на среща със ЗС за оповестяване на 
целите, процеса и задачите; обсъждане на наличната 
информация 

 

на етапа; 
Начало на провеждане на НПИОМ за НП 
„Пирин“ по приета от Д НП Методика 
 

1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура 
и база данни за територията на НП „ПИРИН“. Всички 
слоеве и атрибутивни данни, включени в заданието за 
плана за управление да бъдат подготвени и представени 
в ГИС формат, съгласно Заданието  на база на нашия 
конкретен опит от изработка на ГИС за План-2004. 

Като начало ще се предостави наличната информация 
и картни основи (от План-2004, вкл. ГИС, актуалните  
КВС и кадастрлни карти, ЛУП, ортофото, топографска 
карта) за допълнителни теренни проучвания на 
експертите. Резултатите от тях ще бъдат нанесени в 
ГИС системата на територията и предоставени на 
експертите по инвентаризация, геодез.заснемания и 
планиране. 
За целта ще се използват стандартните етапи при 
създаване на ГИС за установяване на пресечната точка 
(индексиране) на всички информационни източници, 
използвани за разработване на управленските цели и 
проекти. 
Подготвяне на цифрови модели за представяне на 
основните характеристики и предвидени зони и 
дейности. 

 

Изготвяне на електронен височинен модел на територията 
- височинно и по хоризонтала с точност съгласно 
изискванията на Възложителя, в т.ч. и за 
инфраструктурата и сградите. 

 
 
 
 
Актуализирана /развита информационна 
база данни, като основа за съвременно и 
ефективно управление. 
 
Цифрови карти на основните 
характеристики и предвидени дейности 
 
 
Изработени/подготвени актуални цифрови 
карти на основните характеристики и 
предвидени дейности. 
 
 
 
 
Подготвен електронен височинен модел на 
релефа. 
 
Завършени геодезически заснемания на 
сгради и инфраструктура, съгласно 
изискванията на Заданието. 
 

2. ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Разработване на Част 0: Въведение; Част 1: Описание и 
оценка - „Обща информация” 

 

Местоположение и граници 
 

Площ на парка и на включените в него защитени 
територии 
 

Фондова и административна принадлежност на НП 
“Пирин” 
 

Законов статут на НП „Пирин”  
Собственост 
Управленска структура 
 

Съществуващи проектни разработки 
 

Съществуващо функционално зониране и режими на 
територията на националния парк 

 
 
Проучени и разработени доклади към План 
за управление на НП „Пирин” (вкл. за 
резервати „Баюви дупки - Джинджирица“ 
и „Юлен“);  
 
за Част 0: Въведение;  
 
 
Част 1: Описание и оценка  на Парка 
от т.1.0 до т.1.7. 
 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 
 
КЛИМАТ – Фактори, климатични отклонения, 
Елементи на климата. 

 
Характеристика и екологична оценка на 
отделните компоненти от т.1.8 до т.1.11. 
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ - Геоложки 
строеж, морфоструктури и морфометрия, 
Геоморфология на релефа. 

 

ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ 
РЕСУРСИ – основна хидроложка и хидрографска 
характеристика и Хидрохимия съгласно Заданието. 
Характеристика на водните ресурси - оценка на 
естественото състояние на водните площи, водните 
течения и прилежащите им брегови зони. 

 

ПОЧВИ - Определение, генезис и разпространение на 
основните типове и видове почви, почвени процеси 

Карти, съгласно Заданието разработени за 
етапа на втори Доклад за шестмесечието и 
Окончателни отчети от проучванията, с 
приложен картен материал към тях. 
скалния фундамент (1); релефа (2), 
хидрогр.  мрежа, с хидротехнич. 
съоръжения, регулиране на водния отток, 
водохващания и водоползване (3), 
почвите, с отразени степените на 
ерозионни процеси (4). 
 
Сборник „Абиотични фактори 

2.3. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ЕКОСИСТЕМИ И 
БИОТОПИ, РАСТИТЕЛНОСТ 

 
Актуализация, прецизиране и допълване с данни от 
Проект „Картиране...“ , както и с лични прецизиращи 
наблюдения и картиране на екосистемите и биотопите 
 
Характеристика на влиянието на прилежащите 
територии 
 
Преглед на минали изследвания на екосистемите и 
биотопите 
 
Актуализация, прецизиране и допълване и лични 
прецизиращи наблюдения на растителните съобщества 
по флористичният метод .  
 
Характеристика на горско-дървесната растителност по 
основни таксационни показатели 
 
Теренни проучвания  
(без горската инвентаризация, обособена в 
самостоятелна задача) 

 
Етап на актуализиране и допълване   
СВИТЪК:Приложения „Местообитания“  и 
картата, съгл. Заданието, както и 
Класификация на съобществата  и 
класифицираните единици и площно 
разпределение по определената 
класификация; 
Представени  данните за Сборник 
„Биологична характеристика“  
 
Приключени теренни проучвания по 
всички аспекти на ПУ; 
Етап на анализи, обобщения, отчитане на 
досегашни дейности в горите на Парка и 
прилежащите територи по функции и 
дейности; 
Етап на разработване на  слоеве в ГИС и 
карти на парка - по вид, съдържание и 
мащаб, съгласно Заданието. 

2.4. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - Инвентаризация на 
горските територии в парка, вкл. с картирането им, вкл. На. 

 
Обсъждане на предмета и специфичните задачи по 

инвентаризация на парка; 
Преглед и анализ на свързаната с инвентаризацията 

документация в Д НП „Пирин” и на други места 
(ИАГ/Агролеспроект, прилежащи ДГС/ДЛС и др.), на 
картната основа (от План’04, КВС, ортофотокарти, 
топографски карти (всички в М 1:10000) и т.н. 

Изработка и утвърждаване на Методика и план-
график за инвентаризация на горите. 

Прецизиране на екипа за инвентаризация и 
осигуряване на оборудване, картен и снимков материал и 
пр. 
  Теренни проучвания – горска инвентаризация на 
цялата площ на НП, вкл. клековата зона, с елементи на 
ландшафтна таксация и с прецизно картиране.   
Прецизиране на границите на парка, на съществуващите 
функционални зони и пр. съобразно актуалните 
документи и Заданието. 

Прилагане на Методиката за 
инвентаризация на горските  територии 
при обработката, обобщаването и 
анализирането на резултатите. 
Обобщаване и анализиране на 
резултатите от инвентаризацията на 
горските и безлесни територи в границите 
на НП „Пирин“ и отделно в Биосферен 
резерват „Байови дупки-Джинджирица“ и 
Резерват Юлен“ 
 - Създадена е нова атрибутна и графична 
база данни на парковата територия. 
Изработен е новия цифров модел на 
територията на НП-Пирин с площ 40386.9 
ха (Комисия с представители от Д „НСЗП“, 
Д „НП Пирин“ и Изпълнителя направиха 
замервания по участъци от границата на 
НП Пирин, в които е установена разлика 
спрямо ЦМ предоставен от Д „НСЗП“.) 
  
Подготвен е окончателния доклад, респ. 

http://www.ope.moew.government.bg/
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

Изготвяне и прилагане към докладите / проучванията 
и в Приложенията  на таблици, анализи, графики, 
диаграми, списъци, Отчетни форми на горските 
територии, на Сборник „Гори“ и т.н. 

Подготовка на GIS база-данни и карти съгласно 
Заданието, вкл. за ГВКС на територията на НП „Пирин”.  

Работа със /верификация на изработения електронен 
височинен модел на територията - височинно и по 
хоризонтала с точност съгласно изискванията на 
Възложителя, в т.ч. и за инфраструктурата и сградите. 

Сборник „Гори“ , с приложения към него, в 
т.ч.: 

- Специални таксационни описания  на 
горските и безлесни територии,  
- Пълна база данни на горските  
територии в Ексел – елемент на ГИС 
базата данни.  
- Отчетни форми на ГТ, Списъци, 
таблици, графики и др. приложения 
съгл. Заданието. 
- Изработен / съставен картен слой 
„Гори“ в  ГИС на парка в М 1:10000. 
- Актуализирани карти на горите и 
безлесните територии, по вид съгласно 
Заданието 

2.5. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ФЛОРА 
 

Проучване и анализ за актуализация, прецизиране и 
допълване - представяне на флористичния състав. 
Теренни проучвания за попълване на липсваща 
/променена или нова информация; 

 

Нисши растения и гъби: 
 Водорасли 
 Гъби – Макромицети  
 Лишеи 
 

Висши растения  
 Мъхообразни 

 Детайлно картиране и инвентаризация за 
посочени от Д НП Пирин видове висши растения  
с консервационна значимост с мерки за тяхното 
опазване/възстановяване 

 Разпространение на защитените видове растения 
от приложение 3 на ЗБР 

 Списък на приоритетните за опазване видове 
растения 

 
Лечебни растения 

- Тернни проучвания за описание на естествените им 
находища (съгл.Заданието), вкл. на тези под 
ограничителен режим на ползуване, вкл. с тяхното 
картиране/специални мерки за опазването им, или 
предмет на регулирано ползване. 

- Изработка на ГИС слоеве и на карти. 
 

 
Пълна информация за флората. Завършено-
то описание включва: 
Богатство на таксоните, брой установени 
видове, видове с консерв. статус, локални, 
бълг.балкански ендемити и св.застрашени. 
Степен на проученост, видове предмет на 
специални мерки 
Списъци с установените видове:  

-  нисши растения и гъби, 
- висши растения 

 
Списък на приоритетните за опазване 
видове; 
 
Обобщаване и анализиране на 
информацията от извършените проучвания. 
Включване на подадената своевременно 
информация от паралелни проекти.   
 
Описание на естествените находища на 
лечебните растения, в т.ч. на тези под 
ограничителен режим, 
 
Текст с обобщена информация за Плана, 
Подробно описания в окончателните 
отчети на експертите, в приложение към 
плана и в Сборник „Биологична 
характеристика“. 
 
ГИС слоеве и карти съгласно Заданието. 

2.6. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ФАУНА 
 

Проучване и анализ за актуализация, прецизиране и 
допълване на План‘2004 - представяне на фаунистичния 
състав. 
Теренни проучвания за попълване на липсваща 
/променена или нова информация; 

 

 
Етап на обобщения и анализи за 
биологичните групи от фауната. 
 
- Обобщена информация за: богатство на 
таксоните, общ брой на видовете, общ брой 
на видовете с природозащитен статус, 
съгл.Заданието; 

http://www.ope.moew.government.bg/
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

Изготвяне на Списъци с установените видове: 
 

- Безгръбначни животни (по таксони от надвидов 
ранг, в т.ч. видовете с консеравационен статус се 
посочат поименно) 

 

- Риби /сладководна ихтиофауна 
 

- Земноводни и влечуги 
 

- Птици 
 

- Бозайници по групи- дребни бозайници, прилепи 
и едри бозайници. 

 
- Подробно описани, заедно с аналитичната 
част, проведените научни изследвания и 
други/паралелни проучвания – в 
окончателните отчети на експертите, текст 
с обобщена информация за Плана и в 
приложение към плана, както и в Сборник 
„Биологична характеристика“. 
 
ГИС слоеве и карти съгласно Заданието 

2.7. Културна и социално-икономическа характеристика 
Ползуване на парка и социално-икономически аспекти 

 

Ще се актуализира, прецизира и допълни социално-
икономическата характеристика от План‘2004 и се 
направят съответните проучвания съгласно 
Заданието с анализи и оценки за: 

 Население и демографска характеристика на 
населените места, чиито землища попадат в 
границите на Парка (вкл. актуална демографска 
характеристика в околопарковата територия). 

 Селищна мрежа (вкл. актуална характеристика в на 
селищата в околопарковата територия). 

 Техническа инфраструктура, застроени площи и 
сгради /сградни комплекси, ски зони и транспортна 
територия ... Инвентаризация на технич.инфрастр. и 
заснемане на обекти - посочени от Д НП Пирин. 

 Създаване на досиета на инфрстр.обекти. 
 Селско стопанство 
 Горско стопанство 
 Лов, риболов, събиране на природни продукти, 

местата за водоползване и черпене на вода. 
 Туризъм, рекреация, спорт, предлагани услуги. 
 Промишленост  
 Информираност на обществеността за Парка и 

отношението към него. 
 Превенция и борба с пожарите 
 НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ 

ТЕРИТОРИИ, КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО  

 
 
Дългосрочна Визия за НП Пирин за 50 
годишен период 
 
Събрана, прегледана, обобщена и 
анализиранацялата налична и 
допълнително събрана информация  в 
различните социално-икономически 
аспекти; 
Отразени, паспортизирани обекти предмет 
на геодезическите измервания (сгради и 
съоръжения); 
  
Сборник „Инфраструктурни обекти“ и 
съотв. Слоеве в ЦМ на парка (М 1:10000). 
 
Изработени (актуализирани и новосъз-
дадени) всички други  картни слоеве в ГИС 
/в ЦМ, и карти по вид, обхват и мащаб 
съгл. Заданието в т.ч. на водоснабдит. 
обекти, транспортна инфраструктура, 
сгради и сградни комплекси, ски зони с 
прилежащите към тях сгради, пасищата, на 
туристическата инфраструктура и на 
маршрутите, на противопожарните 
мероприятия. 
Сборник„Противопожарнабезопасност“ 
Сборник„Социално-икономически 
аспекти“ 
 
 
 

2.8. Национално представително изследване на обществе-
ното мнение „НП и хората“ 

 
Ще се  проведе Национално представително изследване 
на общественото мнение сред посетителите на парка на 
тема „ Националния парк и хората“, който да представи 
актуални данни с анализ на промените и тенденнциите 
към (2012-13 година). Да се включат индикаторите 
посочени в Заданието. 
 

Ще се изработят съгласувано с ЕУП и Възложителя 

 
 
Проведени, анализирани данни от 
националното представително изследване 
на общественото мнение, Регионално 
социологическо изследване на населението 
от прилежащите територии  
Провежда се мониторинг на посетителите 
 
Анализ на едномерно честотно 
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

въпросници  за анкетиране, методика, и да се определи 
брой на респондентите. Одобряване на национално-
представителната извадка от респонденти 
 
Обучение на анкетьорите.  
 

Обработка на анкетните карти и анализ на резултатите 
 

Да се използуват данни от досега провеждано 
изследване „За хората и природата на Пиринския край“, 
както и съществуващи документи посочени в Заданието 

разпределение на данните от националното; 
 
Проведени дълбочинни интервюта . 
Отчет и доклад от изследванията с 
аналитична и таблична  / графична  част; 
 
Доклад - обособена част от Сборника 
„Социално-икономически аспекти“. 
 

2.9. ЛАНДШАФТ 
 
Актуализация, прецизиране и допълване на План‘04 по 
отношение на изискванията в Европейската конвенция 
за ландшафта:  
   -       Идентифициране за специфични ценности 
   -       Анализ на характеристики и фактори които го 
променят 
   -      Регистриране на промени от План’04 по 
отношение: 

- структурата на ландшафта. 
- оценка на естетическите качества на 

ландшафта.  
Провеждане на консултации с всички представителни 
органи, гражданството и пряко засегнатото населени и 
интересите, свързани със секторните политики с оглед,  
определяне на характеристики, нуждите от специфично 
стопанисване, за да се запази качеството на ландшафта; 
 а също така за да се прецени кои качества и зони трябва 
да се имат пред вид за внасяне на подобрения. 

 
 
Спазени изискванията на  Европейската 
конвенция за ландшафта 
Разработена Регионална  и Типологична 
ландшафтна структура на НП Пирин  
 
Описани обекти и съоръжения, 
нарушаващи ландшафта 
 
Набелязани мерки по управление на 
ландшафта, насочени към намаляване на 
въздействието на антропогенните 
ландшафти върху посетителите по  
ландшафти и зони(подзони) 
 
 

2.10. 
СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

 

Определяне/оценка на: 
 състоянието на атмосферен въздух; 
 повърхностните и подземни води - точковите и 

дифузни източници на замърсяване; 
 общото и относителното натоварване на 

водоприемниците с органични и суспендирани 
вещества; 

 въздействието на антропогенната дейност във 
водосборите на реките и водоемите, повърхностните и 
подземните води; 

 състояние на геоложката основа, релефа и почвите. 
 третиране на битовите отпадъци и проблемите в това 

отношение. 
 нарушени площи (ерозирани, преовлажнени, 

унищожени от стопанска дейност, замърсени с битови 
и строителни отпадъци) в парка и граничещите с него 
земи. 

 
 
 
Описано е състоянието на околната среда 
по компоненти; посочени горещите точки и 
проблемите в това отношение, в т.ч. 
специално посочените в Заданието 
нарушените вследствие на ерозия, 
стопанска дейност, замърсяване с отпадъци 
в Парка и граничните зони от 2005 г, на 
заустване на отпадни води, лъчение.  
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Част 3. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОДА И ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ / РИСКОВЕ 
 

№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Дейност-1:  Подготвителни работи  

1.1 1.1. Набиране, проучване и 
предварителна оценка на 
съществуваща информация и 
бази данни по направления, 
анализ на пропуските и 
компилация на наличните 
данни 

 
 
   

  

1.2 

1.2. Попълване на основни 
празноти в информацията с 
дани – съществуващи в 
МОСВ и ДНП, от други 
заинтересувани страни и/или 
чрез директни собствени 
изследвания и специфични 
проучвания, вкл.полеви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площ на парка и на включените в него защитени територии 
Определена / фиксирана е – външната граница на НП Пирин по 
верните теренни линии (естествени и изкуствени), съобразявайки 
се с новите източници на информация и  истинското състояние на 
терена установено при инвентаризацията, верифицирано с точни 
GPS измервания. Проведена е съвместна (Д НСЗП, Д НПП  към 
МОСВ и Изпълнителя) проверка – верификация на спорни 
участъци от границата. Изработен е протокол и е получено  
Становище на МОСВ от 04.12.2014 г.относно отразяване на 
границите на парка. 
 
Гедезия и картография 
Проведена работна среща в ДНП „Пирин“ и извършена теренна 
проверка за уточняване на несъответствия и грешки по границата 
на НП „Пирин“ – 05.11.2014 г. 
Завършено е окончателното създаване на цифровия модел на 
геодезическото заснемане на всички инфраструктурни обекти в 
района на парка като са включени обектите за които в Д НП 
„Пирин“ разполагат с геодезическа информация и ни е 
предоставена. 
Изготвени са отделни папки, част „Геодезия“, за всички 

 
Климат 
o Паркът не разполага със заявената 

в писмо до НИМХ - БАН, най-
актуална информация за 
климатичните елементи в района 
на изследването.   

o Безуспешни бяха  опитите за 
получаване на метео-данните от 
работата на противопожарните 
установки на територията на 
парка. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
инфраструктурни обекти, за които е направена геодезическа 
снимка. 
 
Инфраструктурни обекти 
Извършена е инвентаризация на строежите, попадащи на 
територията на НП „Пирин“. Изследвана е територията му и са 
дефинирани основните проблеми, свързани с нея; Изследвани са и 
са дефинирани основните нерешени проблеми, свързани с 
актуализацията на Акта за изключителна държавна собственост, 
установени са обектите държавна собственост- не актувани до 
момента. Указана е процедурата за издаване/корекция на АИДС и 
АПДС; Анализирани са възможностите за законосъобразно 
документално обезпечаване на строежи – държавна собственост, 
за които са констатирани проблеми. Анализирани са 
възможностите за трансформиране на собствеността и 
придобиване от държавата на  имоти за удовлетворяване на 
възникнали потребности. Извършен е анализ и са дефинирани 
нерешените правни проблеми, свързани със собствеността върху 
съществуващи сгради и съоръжения в парка, собственост на 
физически и юридически лица в т.ч държавни о общински 
структури. 
 
Проведени са срещи с Д НП, управители на хижите и охранители 
на хотели, собственици на частни постройки. 
Поискана и получена е информация, данни и документи от : 
МРРБ, Областен управител на област Благоевград, Кметовете  на 
общините Банско и Разлог, Общинските служби по земеделие; 
Агенция по горите, РУГ- Благоевград,  БТС, Дирекция НП 
“Пирин“, проведени са интервюта с технически специалисти на 
концесионера, ползватели на обектите и др. Извършени са 

http://www.ope.moew.government.bg/
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                                                                                           ISO 9001-2008 Certified Company 

№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
проучвания в Държавен архив. 
 
ФЛОРА 
 
Водорасли 
Получаване на актуална достоверна информация за водорасловата 
флора на територията на НП „Пирин”. 
Продължаване проучането на литературни източници и посещения 
на терена с цел обогатяване на списъка на видовете лишеи в „НП 
Пирин” 
Получаване на актуална достоверна информация за 
макромицетната и мъховата флора на територията на НП „Пирин” 
съгласно утвърдения график. 
Допълване на събраната информация в резултат на продължаване 
на теренната и камералната работа. 
Продължаване през VIII-Х месеци проучванията на находищата 
на консервационно значимите видове в парка и особено на 
включените в специалния списък на Дирекцията на НП „Пирин". 
Проведена и завършена по график е теренната работа.Завършена 
е камералната обработка на събраните данни за макромицетите на 
територията на пярка, включително в резерватната зона.   
 
Получаване на актуална достоверна информация за лечебната 
флора на територията на НП „Пирин”, съобразена с 
Приложението към чл.1, ал 2 към Закона за лечебните растения 
(ДВ бр.29/07.04.2000 г.) в което е посочен списък на лечебните 
растения, които попадат под разпоредбите на Закона. 
 
 
ФАУНА 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
 
Безгръбначни 
Допълнени са данните от стария план, включени са нови 
литературни данни и сведения за нови групи безгръбначни 
животни. Представена е под форма на доклад информация за 
безгръбначните животни (богатство на таксоните, консервационен 
статус, ендемизъм, реликти, уязвимост и др.). Прецизирана и 
допълнена е общата информация за фауната. (доклад) 
За последните 10 години са настъпили промени както в познанията 
за цялата територия на страната така и за територията на парка. 
Може да се приеме, че от разгледаните таксони около 2800 
обитават територията на парка. 
Представени са данни за нови групи (които не са включени в 
стария план). Допълнена е литературната справка. Уточнени са 
методиките за приоритетните видове безгръбначни животни за 
обстоино наблюдение (доклад). Определени са основните райони 
за мониторинг на приоритетните видове. Списъкът от  
безгръбначни животни е актуализиран. 
Събраната информация включва 307 публикации, които засягат 
територията на парка. Това представлява около 95% от 
специализираната литература по съответните групи от Пирин. 
 
Земноводни и Влечуги: 
Теренни проучвания бяха извършени в периода 14-17.08.2014 г. в 
района на х. Бъндерица и х. Вихрен, и на 18.08.2014 г. в м. 
Кулиното. Осъществени бяха 6 дневни и 1 нощен трансект в 
разнообразни хабитати. В границите на Парка бяха установени 4 
от целевите видове - Salamandrasalamandra, Rana temporaria, 
Lacerta vivipara, Vipera berus. 
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                                            1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
 
Птици: 
Теренни проучвания бяха извършени в периода 14-18.08. и 19-
22.09. 2014 г. в района на х. Бъндерица и х. Вихрен, и на 30-
31.08.2014 г. в района на х. Яворов и ПУ Баюви дупки. 
Проучвания в двата резервата: „Баюви дупки – Джинджирица“ и 
„Юлен“. 
 
Бозайници: 
В МОСВ съществуват бази данни само относно картирането на 
видовете по Натура 2000. Тъй като те не са обект на настоящото 
инвентаризиране на видовия състав на бозайната фауна  в НП 
„Пирин”, подобна възможност не съществува. В НП „Пирин” се 
разработват 2 проекта за видовете дива котка, дива коза и златка.  

Извършена е теренно-проучвателна работа в ПР "Баюви дупки" и 
„Вихрен“ , заемащи северо-западните части от територията на 
Национален парк "Пирин". В резултат на проведените теренни 
проучвания чрез директни наблюдения или улов бяха 
регистрирани и картирани (чрез GPS координати) следните 
видове и техните местообитания от бозайната фауна в 
изследвания район: 
1. Снежна полевка (Chionomys nivalis) – глациален реликт 

(целеви вид на НП „Пирин“) – бяха картирани 2 популации, 
характеризирани са местообитанията им и са събрани данни 
за определяне на относителната им численост. 

2. Невестулка (Mustela nivalis minutus) - (целеви вид на НП 
„Пирин“) - индиректно, чрез регистриране на екскременти 
или следи от жизнена дейност, в района на полевите 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
изследвания бяха картирани 2 местонаходища на вида.  

3. Дива коза (Ripicarpa rupicarpa balcanica) - балкански 
ендемит – картирано е местонаходище на вида и са 
наблюдавани екземпляри.   

4. Ръждива горска полевка (Clethrionomys glareolus pirinus) – 
балкански ендемит, уловен е екземпляр и е картирано 
местонаходище. 

5. Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus) - уловен е 
екземпляр и е картирано местонаходище. 

6. Европейска къртица (Talpa europea) - картирано е 
местонаходище; 

7. Лисица (Vulpes vulpes) – по двата проведени трансекта е 
регистрирането присъствието на вида в зоната от 1800 до 
2010 м н.в.  

За всички видове са налични GPS координати на 
местонаходищата, карти на регистрираните колонии, снимки на 
уловените индивиди, снимки на екскременти или други следи от 
жизнена дейност, доказващи присъствието на видовете. 

 
Допълване на информацията за традиционните празници и 
културните събития в общините Банско, Гоце Делчев, Кресна,  
Разлог, Сандански, Симитли и Срумяни и включването и в  
календара на културните  прояви в зоната около Национален парк 
Пирин. 
Проучване и описване на съществуващите музеи в района. 
Проучване и описване на традиционните занаяти и практики в 
Пиринския край. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
1.3 

1.3. Програма 
(схеми) за 
ангажиране на 
заинтересуваните 
страни в процеса на 
изготвяне и 
приемане на плана 
за управление и 
представяне на 
процеса за 
изработване на ПУ 
пред местните 
власти и общности 

Туризъм 
Организиране на официална среща-дискусия на тема 
„Туристическа инфраструктура и нейните елементи“ – на 09. 12. 
2014 г. с широк кръг заинтересовани страни. 
 
Провеждане на дискусии и работни срещи по паркови райони със 
заинтересовани институции и граждани, както и любители 
риболовци за налични проблеми и дискусии на възможности за 
тяхното решаване. 
 

Провеждането на фокус-група с представители на 
културните институции в района на парка по тема: 
"Оптимизиране на дейността на Дирекцията на НП "Пирин" и 
на партьорството й с културните и образователни институции 
в района  за опазването на природното и културно наследство 
и опознаването им от местната общност и посетителите на 
парка". 
Анализ на резултатите от фокус-групата. 

 
Координация и връзки с обществеността: 
- Комуникация със заинтересованите страни в процеса на 

разработване на ПУ чрез реализиране на „План за ангажиране 
на заинтересуваните страни „ във връзка с участието им в 
събития и семинари; 

- Организирани 5 работни срещи, семинари, ПР кампании във 
връзка с организираните събития съгласно възприетия график 
– изискващ се от заданието по етапи и модули; 

- Подготовка на покани с дневен ред и списък на поканените 
заинтересувани институции и лица присъствен лист; 

Затруднена комуникация, 
некоректни дискусии, при защита 
на тезите на различните 
представители. 
 
Недобра информираност на 
институции и сред широката 
общественост за провеждани 
проекти и мероприятия в парка, 
отнасящи се до зарибявания, 
риболов,  
защитени видове и други 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Работни срещи и 
семинари, 
разработване на 
образователни 
програми, подготовка 
на информационни 
материали 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
- Организиране, водене, протоколиране (запис и публикация на 

резюме от дискусиите) на семинарите и публичните 
обсъждания за оповестяване и обсъждане след предаване на 
готовия план и др. 

- Поддържане на интернет страница www.pu-pirin.com . 
- Изработване и представяне на презентации по темите на 

работните срещи и семинарите, както и на такива за 
поддържане на информирана обществена среда  

- Изготвяне на прессъобщения за проведените работни срещи и 
съпътстващите ги семинари.  

- Поддържане и актуализиране на база данни на медии и 
журналисти от регионалните и национални медии за 
комуникация в процеса на реализация и представяне на ПУ на 
Национален парк Пирин; 

- Поддържане комуникация със звеното за публична 
комуникация в Национален парк Пирин; 

- Поддържане комуникация с пресцентъра, звената на 
Оперативна програма в МОСВ и други звена и отдели, 
свързани с дейността на парк Пирин в МОСВ, които са в 
помощ на дейността на екипа изработващ ПУ. 

- Подготовка и организация на работните срещи. Поддържане 
на каналите за комуникация, необходими за успешната 
дейност на екипа за разработване плана на управление на 
парк Пирин. 

 
Проведени други срещи: 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Срещи с пресцентъра на МОСВ; 
Срещи с част от екипа на информационното звено към 
Оперативна програма в МОСВ; 
Срещи с част от екипа на дирекция „Национална служба за 
защита на природата” към МОСВ. 
Поддържане на връзка със звеното по публични комуникации в 
Национален парк Пирин. 

 

1.4 

1.4. Интегрални 
информационни 
системи, ГИС 
архитектура и база 
данни. 
 
 

Създаден е актуален цифров модел и база данни, след 
инвентаризацията и картирането горските територии. 
Актуализиране на границата на НП Пирин съгласно становище на 
МОСВ с изх.Nо26-00-3348/04.12.2014 г. (след извършена теренна 
проверка на разлики по външната граница на парка) 
 
Създаден е окончателен вариант на цифровия модел на 
геодезическото заснемане. 
 
Синхронизирани са данните и характеристиките на строежите с 
геодезически измервания и е предоставен обобщен списък на 
обектите съгласно инвентаризацията. 
Съвместни действия за изработването на ситуационните планове; 

  

1.5 1.5. Методика за извършване 
на инвентаризация на 
горските територии в 
границите на НП Пирин 

   

Дейност-2: Тереннопроучвателна дейност и подготовка на Част -1 и Част-2  
2.1 2.1. Разработване на 

Част 0 – Въведение и 
Част 1: Описание и 

Коригиране на част от точките по Част 0. Относно т. 1. 16. 7, 
анализ на събраната информация от теренни проучвания, 
становища и работни срещи. Въвеждане в таблична форма на 
информация, нанасяне върху картен материал на туристически 

Затруднена комуникация с 
множество и различни (като 
позиции и идеологии) 
заинтересовани страни. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
оценка – „Обща 
информация“ 

елементи, маршрути и др. 

2.2 

2.2. Характеристика 
на абиотичните 
фактори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Част 1.1.8. Климат/Биоклимат 
- Набираната изходна климатична информация от официалните 

справочни издания на НИМХ - климатични годишници и 
справочници - за всички климатични елементи, за 
съществуващите периоди на наблюдение, за станциите, 
разположени на територията на Пирин планина и 
прилежащите и земи, е обобщена, класифицирана по 
елементи на климата и анализирана – с цел създаване на 
комплексна база-данни, необходима за последващи 
изчисления, с оглед извеждане на биоклиматични показатели.  

- Установени са хронологичните тенденции в изменението на 
главните климатични елементи и на тази основа може да се 
съди за актуалното им  състояние. 

 
 Геология и геоморфология 

- Събрана е необходимата информация във вид на публикации, 
книги и пр.  

- Списъкът на използваната литература е поместен в 
предварителният доклад (над 40 заглавия). 

 
 Хидрология и хидрография. Водни ресурси 

- Обработени са пробите, събрани от проучването, проведено през 
м. август. Анализирани са резултатите и са изчислени 
стойностите на биотичния индекс 

 
 
 Хидрохимия 
Състояние „много добро“ е 
заменено с „отлично“, а нормите за 
състояние „умерено“ са променени 
на „по-вече от долната граница на 
старата норма” по Наредба Н4 от 
2013 г., при което и най-лошите 
стойности попадат в оценка 
“умерено” състояние по физико-
химични показатели за качество. 

При маловодие се потвърди по-
високото съдържание на амониев 
азот и фосфати в езерата, в 
сравнение с реките, близо два 
пъти. Установено е двукратно 
повишаване на биологичната 
потребност от кислород през 
периода на маловодие (средно 
3,79 mg.dm-3 за реките и 4,26 
mg.dm-3 за езерата) спрямо този на 
пълноводие, като измерените 
максимални стойности са по-
високи (7,83 mg.dm-3 за р. 
Бъндерица след хижа „Вихрен“ и 
12,02 mg.dm-3 за „Дълго 

 
Редакция на пълния 
текст на ПУ и 
намаляване на 
неговия обем.  
Комплектоване на ПУ 
със приложения в 
Свитък 
„Приложения“ . 
Комплектоване и 
подготовка 
/оформление на  
Сборника 
„Характеристика на 
абиотичните 
фактори“ с пълните 
доклади на ресорните 
експерти, в т.ч. и на 
приложенията към 
него. 
 
Дизайн и оформление 
на картния материал, 
на картните и на ГИС 
слоеве, съгласно 
изискванията на 
Заданието. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
- Отчетени промените в типологията на водните тела, отразени в 

„Междинен преглед на значимите проблеми в управлението 
на водите в Западнобеломорски район, 2014.  

- Актуализирани са пределните норми за оценка на състоянието на 
водите по биологични показатели за качество, в съответствие 
с направените изменения в Наредба Н4/2013 от 23.09.2014 г., 
където състояние „много добро“ е заменено с „отлично 

- Актуализация на окончателните отчетни  материали, в 
съответствие с направени забележки и препоръки при 
проведените обсъждания и предоставени оценки; 

 

 Хидрохимия 

- Отчетени промените в типологията на водните тела, отразени в 
„Междинен преглед на значимите проблеми в управлението 
на водите в Западнобеломорски район, 2014. Приложения 4 и 
5. (www.wabd.bg).  

- В „Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на 
водите в Западнобеломорски район, 2014“ е посочено, че след 
влизане в сила на ПУРБ в Западнобеломорски район (2010-
2015 г.) е извършена промяна в представената в плана 
типология на повърхностните води и са идентифицирани нови 
типове повърхностни водни тела категория „реки“ и 
категория „езера“. В приложения 4 и 5 са отразени 
съответствията между старата и новата типология, които бяха 
отразени в хода на разработване на плана за управление на 
НП „Пирин“ след публикуване на посоченият междинен 
преглед. 

Бъндеришко“ езеро). При 
маловодие туристическата 
активност е по-голяма, а и 
животните пашуват през този 
период. Неразтворените вещества 
са се повишили само в езерата. 

Всичко това напълно съответства 
на развитата еутрофизация в 
повечето от езерата (Дълго, 
Жабешко, Рибно, Окото от 
Бъндеришките езера, Долно и 
Горно Василашки, Рибно от 
групата на Поповите езера и др.). 
Особено напреднала е 
еутрофизацията, с добре развити 
бели цветове, в Горно и Долно 
Василашко езеро, където при 
изтичалото е изградена дига от 
едри скални късове, обвити с 
полиетиленово платно за 
зарибяване. Не се наблюдава 
еутрофизация само в Тевно 
Василашко, Тевно Кременско, 
Попово и Валявишките езера, както 
и почти във всички реки. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
- Направени са корекции във всички таблици и текстове в проекта 

за план за управление, съобразно новата типология. 

- Актуализирани пределните норми за оценка на състоянието на 
водите по физико-химични  показатели за качество, в 
съответствие с направените изменения в Наредба Н4/2013 от 
23.09.2014 г., където състояние „много добро“ е заменено с 
„отлично“, а нормите за състояние „умерено“ са променени на 
„по-вече от долната граница на старата норма“; Направени 
корекции в таблиците и цветовите индикации, съобразно 
измененията на Наредба Н4/2013 от 23.09.2014 г. 

 Хидробиология 
Събрани и обобщени са наличните данни за екологичното 
състояние на водите в НП Пирин. Информацията обобщава 
резултати от:  

- Проучвания, свързани с разработване на Плана за управление на 
Пирин – 2004 г; 

- Отчети, свързани с Четири годишното изпълнение на Плана за 
управление на  Национален парк “Пирин”, за периода 2004 – 
2008г.; 

- Плана за управление на речния басейн – Западнобеломорски 
район; 

- Частни инвестиционни задачи,  научни разработки, и 
публикации. 

 
 Почви 

- Обобщаване на резултатите от наличната информация за 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
екологичното състояние на почвите на територията на парка и 
получените резултати от проведените нови почвени 
изследвания на територията на ски писти Балканиада, 
Тодорка и Томба;  

- Оценяване уязвимостта и степента на повлияване на почвите от 
естествени и антропогенни фактори;  

- определяне на приоритетите за опазване и ползване на почвите;  

- оценен е ефекта на ограниченията върху приоритетните цели;  

- формулиране на проектни Програма и Проект за опазване на 
почвите от територията на ски пистите. Програма за 
комплексен мониторинг на почвите от 6 –те района. 

- Изготвени са окончателни отчети по т. 1.21, т. 1.24, т.4 и т.5. от 
заданието на ПУ 2014. 

- Оценено е влиянието и териториалния обхват на въздействие 
върху почвите от територията на ски пистите; посочени са 
мерки за намаляване на въздействието. Направена е оценка на 
ограниченията и заплахите за съхраняване естественото 
състояние, целостта, и качествата на почвеното покритие; 
посочени са мерки за минимизиране въздействията от 
антропогенен характер в резултат на експлоатацията на ски 
пистите.  

- Събрана и подадена е необходимата информация за комплексен 
мониторинг по компонент „Почви” за 6-те района: 
Бъндеришки циркус, Ски-зона вр. Тодорка-Шилигарника-
Бъндеришка поляна - м. Ечимене, Спанополски и Башлийски 
циркуси, Циркус Баюви дупки - резерват „Баюви дупки – 
Джинджирица“, Попово-езерен циркус и резерват „Юлен“ и 

http://www.ope.moew.government.bg/
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Влахински и Георгийски циркус – показатели, периодичност, 
контрол, изпълнение и др. 

- Подготвена е база данни,  съгласно наличната информация за 
почвите от територията на парка.  

- Изработване на почвена  карта,  на таблици, интерпретация и 
характеристика на основните почвени типове. 

 
2.3 2.3. Биологична 

характеристика – 
екосистеми и 
биотопи, 
растителност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършена работа по дейностите през периода: 
- Анализирани са причините за съществуващите различията в 

площта на природните местообитания 62D0 Оро-мизийски 
ацидофилни тревни съобщества, 6430 Хидрофилни 
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 
торфища, 8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви 
шисти във високите планини, 8210 Хазмофитна растителност 
по варовикови скални склонове, 9410 Ацидофилни гори от 
Picea в планинския до алпийския пояс и 95A0 Гори от бяла и 
черна мура включени в Стандартния формуляр на ЗЗ Пирин 
BG 0000209 и резултатите от изпълнението на Проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природните местообитания и видове – фаза I“ 

- Проучени са причините за отпадане на местообитание 3260 
Равнинни и планински реки с растителност от типа 
Ranunculion fluitans и Calitricho-Batrachion от Стандартния 
формуляр на ЗЗ при изпълнение на проекта „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природните 
местообитания и видове – фаза I“. 

- Разработена е легенда на картата на местообитанията, в която са 

 
 
 
 

 
 
 
 
Редакция на пълния 
текст на ПУ и 
намаляване на 
неговия обем.  
Комплектоване на ПУ 
със приложения в 
Свитък 
„Приложения“ . 
Комплектоване и 
подготовка 
/оформление на  
Сборника 
„Биологична 
характеристика“ с 
пълните доклади на 
ресорните експерти, в 
т.ч. и на 
приложенията към 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

включени следните групи: Природните местообитания от 
Приложение 1 на ЗБР; производни и преобразувани 
естествени и полуестествени местообитания, които не са 
включени в Приложение 1 ная ЗБР; производни горски 
местообитания (горски култури от местни и неместни 
видове); антропогенни местообитания. 

- За изясняване на растителните формации за План'14 е 
разработена легенда на карта на растителността, в която са 
включени следните групи: 

o Растителни формации по системата на Бондев, 
(Растителността на България, 1991);  

o Синтаксони от различнен ранг по флористичния 
подход за класификация, с които са свързани 
картираните природни местообитания от 
Приложение 1 на ЗБР;  

o вторична растителност без синтаксономичен ранг 
на антропогенни местообитания 

- Резултати: 

o Направена е проверка за наличие на 
местообитание 9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion) в парков район „Баюви 
дупки“. Местообитанието не е установено. 

o Направено е изследване  на местообитание 9140 
Ацидофилни гори от Picea  в планинския до 
алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea). 
Местообитанието е установено и описано. 

o Изготвена е справка и база данни за съобществата 

него. 
 
Дизайн и оформление 
на картния материал, 
на картните и на ГИС 
слоеве, съгласно 
изискванията на 
Заданието. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
в НП „Пирин“, свързани с класификацията на 
местообитанията по Приложение 1 на ЗБР, 
класификацията на местообитанията по EUNIS, 
Палеарктичната класификация  и по Европейската 
класификация на типовете гори. 

o Разработени са обобщаващи доклади във връзка с 
работната среща за обсъждане на резултатите от 
раздел „Биологична характеристика“, по 
подраздели:  

o Екосистеми и биотопи (местообитания). Обща 
класификация на екосистемите и биотопите в НП 
„Пирин“. Приоритетни за опазване 
местообитания. Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природните 
местообитания. 

o Растителност. Класификация на растителността 
при различни методични подходи 

o Изработена е карта на местообитанията на НП 
Пирин, с която се актуализира картата на 
местообитанията в ПУ на НП Пирин 2004-2013 и 
картата на местообитанията на ЗЗ BG 0000209 
„Пирин“, по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на местообитания и 
видове – Фаза 1“. 

o Изработена е карта на растителността на НП 
Пирин, с която се актуализира картата на 
растителността в ПУ на НП Пирин 2004-2013, с 
цел изясняване растителните формации на 

http://www.ope.moew.government.bg/
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
територията на НП. 

o Разработени са окончателните варианти към 
раздел „Биологична характеристика“, на 
подразделите:  

o Екосистеми и биотопи (местообитания). Обща 
класификация на екосистемите и биотопите в НП 
„Пирин“. Приоритетни за опазване 
местообитания.  

o Растителност. Класификация на растителността 
при различни методични подходи 

- Инвентаризирани са тревни и храстови съобщества във 
високопланинските части на НП „Пирин”както и агроценози 
във високопланинските части на НП “Пирин”. 

2.4 2.4. Биологична 
характеристика – 
инвентаризация на 
горските територии 
в парка   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Горскодървесна растителност 
- Съставена е електронната атрибутна база данни на горите в НП, 

на база извършената нова инвентаризация и картиране на 
насаждения и голи горски площи (дървопроизводителни, 
нелесопригодни и високопланински пасища, езера, скали и 
т.н. в надлесната зона). Съставени са електронните 
таксационни описания за всеки подотдел – за цялата площ на 
НП (40386,9 ха). Върху тях са нанесени установените 
хабитати съгл. Приложение 1 на ЗБР  (в горите и в безлесната 
част на НП), класификацията по растителни формации по 
системата на Бондев и др. съгласно възприетата методика.  

- Изработена е Характеристика на горскодървесната растителност, 
съгласно Заданието и «Методиката за инвентаризация на 

 Редакция на пълния 
текст на ПУ и 
намаляване на 
неговия обем.  
Комплектоване на ПУ 
със приложения в 
Свитък 
„Приложения“ . 
Комплектоване и 
подготовка 
/оформление на  
Сборника „Гори“ с 
пълния доклад на 
ресорния експерт, в 
т.ч. и на 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
 
 
 
 
 

горските територии в границите на НП Пирин». 

- Изработена е графичната база данни на горските и безлесните 
територии в НП. 

- Изготвени са изискуемите се със Заданието карти  и картни 
слоеве за Сборник «Гори». 

-  Съставени са приложения, в т.ч. списъци, таблици, графики, 
отчетни форми и т.н, към ПУ (Свитък I „Приложения“ и към 
Сборник „Гори“). 

- Подготвен е Сборник „Гори“ 
 

приложенията към 
него. 
Дизайн и оформление 
на картния материал, 
на картните и на ГИС 
слоеве, съгласно 
изискванията на 
Заданието. 

2.5. 

2.5. Биологична 
характеристика – 
ФЛОРА 

- Водорасли: Проведена и завършена по график е теренната 
работа (пробонабиране на водорасли от езера, потоци, 
торфища и мочурливи места в района на р. Бъндерица, езера 
Дългото, Рибното, Жабешкото, Окото, Влахини). Събрани са 
60 проби от водни местообитания. Завършена е камералната 
обработка на събраните данни водорасли на територията на 
парка. Определени са консервационно значими видове 
водорасли. В анализираните проби на територията на НП 
Пирин са установени 332 вида, разновидности и форми от 7 
отдела водорасли. С най-високо видово богатство е 
представена групата на кремъчните водорасли (диатомеи, 
клас Bacillariophyceae) – 178 таксона от 47 рода, 28 семейства, 
14 разреда. Около 90% от видовете са нови за НП ,,Пирин”, а 
10 – за България. Регистрирани са 18 редки таксона кремъчни 
водорасли, като от тях 7 са много редки и познати само от 
едно до няколко находища в света. Шестдесет таксона са 
включени в Червения списък на кремъчните водорасли на 
Европа. Четири от тях имат статут на почти изчезнали, пет – 

1. Нестабилно време, дъжд и 
гръмотевици във високата част на 
планината по време на 
командировките. 
2. Идентификацията на видовете от 
някои систематични групи 
изискваше голяма по обем 
лабораторна микроскопска работа. 
Поради малкия размер на някои от 
лихенизираните гъби съществува 
риск от неоткриване на някои 
представители на терена. 
3. Теренната работа с гъбите бе 
планирана по-късно през сезона, 
защото бе съобразена с 
фенологичните срокове на 
образуване на плодни тела на 
макромицетите в по-високите 

 
 
 
 
 
 
 
 
Редакция на пълния 
текст на ПУ и 
намаляване на 
неговия обем.  
Комплектоване на ПУ 
със приложения в 
Свитък I 
„Приложения“ . 
Комплектоване и 
подготовка 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
на силно застрашени от изчезване, единадесет са застрашени, 
десет таксона са вероятно застсрашени, седем са 
изключително редки и 12 не са застрашени, но в регресия.  

- Подготвен е текстът и приложенията за Окончателния отчет 
(резултати от проведените проучвания на водорасли, 
обобщени със съществуващата информация). Разработен е 
краткият текст по Част 4: Опреративни задачи и предписания 
за опазване и ползване. Подготвени са 2 презентации за 
алгофлората в НП,, Пирин “– резултати от работата по 
проекта.  Представени са резултатите на работни срещи по 
проекта. 

-  Лишеи: Приключено е провеждането на теренни проучвания 
върху състава и разпространението на видовете лишеи в НП 
„Пирин”. Снети са GPS-координати на находищата на 
консервационно значими видове лишеи. Списъкът на 
видовете лишеи в НП е актуализиран на база първоначални 
теренни проучвания. При актуализацията на списъка от 
теренни данни и литературни източници са установени  57 
нови за НП „Пирин” лишейни вида. Представен е пълен 
окончателен и кратък отчет по Част 4 за лишеите в парка, 
както и приложения със списъци на установените таксони. 
Представена е презентация за извършената работа по 
изследване на лишеите в парка по време на работни срещи по 
проекта; 

-  Гъби: Приключена е теренната и камералната работа по 
инвентаризацията на макромицетите. Установените видове 
макромицети на територията на парка наброяват 279 вида от 
117 рода 67 семейства 28 разреда 3 класа и 3 отдела. След ПУ 
2004 г. са установени 8 нови за парка видове. Консервационно 

части на планините в парка. 
4. Непредвидими метеорологични 
условия по време на теренната 
работа в алпийската зона. 
 

/оформление на  
Сборника 
„Биологична 
характеристика“ с 
пълните доклади на 
ресорните експерти, в 
т.ч. и на 
приложенията към 
него. 
 
Дизайн и оформление 
на картния материал, 
на картните и на ГИС 
слоеве, съгласно 
изискванията на 
Заданието. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
значимите видове гъби от Червения списък и от Червената 
Книга на България са 21. Четири вида са застрашени на 
Европейско ниво. Девет вида са икономически важни гъби. 
Представени са географски координати и са картирани 
находища на установените при инвентаризацията 
консервационно значими видове гъби. Представен е пълен и 
кратък отчет по Част 4 за макромицетите в парка, както и 
приложения със списъци на установените в парка и 
резерватите таксони. Представена е презентация за 
извършената работа по изследване на гъбите в парка по време 
на работни срещи по проекта; 

- *Приключена е теренната и камералната работа по 
инвентаризацията на мъховете. Установените видове мъхове 
на територията на парка наброяват 333 мъхови вида които 
принадежат към 132 рода, 64 семейства, 6 класа и 2 отдела. В 
списъка на мъховите видове от бриофлората на НП Пирин 
фигурират 32 консервативно значими вида. По време на 
теренната работа са установени 10 нови мъхови вида, от 
които Buxbaumia viridis е с висока консервационна стойност – 
включена е в Приложение 2 на Директивата за 
местообитанията – находище в околностите на хижа Яворов. 
Представен е пълен и кратък отчет по Част 4 за мъховете в 
парка, както и приложения със списъци на установените в 
парка и резерватите таксони. Представена е презентация за 
извършената работа по изследване на мъховете в парка по 
време на работни срещи по проекта; 

- Висша флора - Приключена е теренната и камералната работа 
по инвентаризацията на висшата флора в парка:  

-  Мъхове:Актуализиран е видовия списък на растенията в парка. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Латинските наименования на таксоните в списъка са 
актуализирани в съответствие със съвременния им 
таксономичен статус. Установени са 39 нови растителни 
таксона от 21 семейства за обновения списък на висшите 
растения на НП “Пирин”. След критичен анализ на 
съществуващия до тази инвентаризация списък на видове е 
представен актуализиран списък на висшите растения в парка 
който включва 1338 вида от 487 рода и 98 семейства. 

- Висша флора: Консервационно значимите видове в парка 
(включени в национални и международни Червени книги и 
списъци, защитени от Закона в България и от международни 
конвенции, локални, български и балкански ендемити, 
глациални и терциерни реликти) наброяват 304 вида от 164 
рода и 56 семейства.  

- Представен е пълен и кратък окончателен отчет с приложения, 
включващи систематични списъци на установените в парка 
таксони и списъци с различни групи консервационно значими 
растения, както и кратък текст по Част 4 за висшите растения 
в парка.  

- По време на работни срещи по проекта са представени 
презентации за извършената работа по изследване на висшите 
растения в парка и тяхната консервационна значимост; 

- Изготвен е списък с висши растения от тревни съобщества от 
пробни площадки във високопланинските части на НП 
„Пирин”. Натрупаната информация е организирана по групи 
(типове местообитания, таксономична принадлежност, 
природозащитен статус и др.). Валидирани са редица видове 
във високопланинската част на НП “Пирин”. Изготвени са 
препоръки при ползване и контрол на пасищата. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Съществуващата информация за тревните съобщества е 
нанесена по подотдели в ГИС-слой с цел картиране и е 
презентирана; 

- *Открити са и са фиксирани нови локалитети от висши растения 
с висок консервационен статут (ендемити, реликти, защитени 
от ЗБР и др.) на теритерията на парка.  

- Картирани са находищата на 30 вида, избрани от ДНП „Пирин", 
защото 3 от избраните от Дирекцията видове не се срещат в 
Северен Пирин и в парка.  

- Установени са нови локалитети за Artemisia eriantha Ten. (скален 
пелин), Empetrum hermaphroditum Hagerup (черен емпетрум), 
Erigeron vihrensis Pawl. (вихренска злолетница), Festuca 
pirinica Horvat.ex Markgr.-Dannenb. (пиринска власатка), 
Oxytropis urumovii Jav. (урумов окситропис), Papaver degenii 
(Urum. et Jav.) Kuzmanov (пирински мак), Thymus perinicus 
(Velen.) Stoj. & Stef. (пиринска мащерка); ново находище на 
консервационно значимия вид Trollius europaeus L. 
(европейски планински божур) е установено под циркус 
Малък Казан; 

- Лечебни растения: Приключена е инвентаризацията на 
лечебните растения в НП „Пирин” и е изготвен актуализиран 
списък за парка, като са добавени много нови таксони. 
Събран е снимков материал за тези растения и техните 
находища. Към съществуващия списък на лечебни растения в 
Плана за управление на НП Пирин-2004 са добавени още 270 
вида, включени в Закона за лечебните растения (2000) и 
срещащи се на територията на НП „Пирин”. Изготвеният 
актуализиран списък включва 443 вида лечебни растения, 
които се отнасят към 69 рода от 82 семейства. Представен е 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
пълен и кратък окончателен отчет и кратък текст по Част 4 за 
лечебните растения в парка, както и приложения със списъци 
на установените в парка и резерватите таксони.  

- По време на работни срещи по проекта е представена 
презентация за извършената работа по инвентаризацията на 
лечебните растения в парка и за тяхната консервационна 
значимост. 

2.6 
 

2.6. Биологична 
характеристика – 
ФАУНА. 

Безгръбначни: 
- Коригирани са данните за видовия състав: богатство на 

таксоните; групи, включени в стария план; групи 
допълнително включени в новия план; консервационна 
значимост; видове по Натура 2000 (доклад) 

- Установени са 2801 вида, 39 локални ендемити, 67 български 
ендемити, 108 балкански ендемити, 149 глациални реликти, 
27 преглациални реликти, 300 редки вида, 5 вида защитени в 
България, 8 вида от Натура 2000. 

- Определени са 3 вида за обстойно наблюдение (Cychrus 
semigranosus, Erebia gorge и Chilostoma sztolcmani). 

- Извършена е първична екологична оценка (уязвимост, рядкост, 
естественост, типичност, размери, разнообразие, стабилност) 
(доклад). 

- Предложени са 3 района с висока консервационна стойност 
(доклад). 

- Използвани методи. Библиографско проучване на всички 
публикации, съдържащи данни за таксономията, фауната и 
екологията на изследваните групи безгръбначни животни в 
Пирин. Издирване, преглеждане и детерминиране на 

Слабости на литературните данни, 
затрудняващи извличането на 
равностойна информация при 
сравняване на териториите са: 
различна степен на проучване на 
отделните таксони; недостатъчно 
изследване на много групи в 
съответните райони; липса на 
точни находища за част от 
съобщените видове; наличие на 
богата синонимия; остарели 
данни; липса на обобщаващи 
проучвания за много групи; 
значителни разлики в броя на 
таксоните между отделните 
райони; неизследвани територии; 
продължителен период на 
натрупване на данни за повечето 
райони; преобладаване в последно 
време на екологичните 
изследвания над фаунистичните. 
 
 

 
 
 
Редакция на пълния 
текст на ПУ и 
намаляване на 
неговия обем.  
Комплектоване на ПУ 
със приложения в 
Свитък I 
„Приложения“ . 
Комплектоване и 
подготовка 
/оформление на  
Сборника 
„Биологична 
характеристика“ с 
пълните доклади на 
ресорните експерти, в 
т.ч. и на 
приложенията към 
него. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
съществуващите непубликувани материали в колекциите на 
Националния природонаучен музей и ревизиране на част от 
публикуваните материали. Натрупване на фаунистични и 
екологични данни вследствие проведените теренни 
изследвания в слабо проучени територии на планината. При 
теренните проучвания са използвани трансекти, които 
пресичат планината и обхващат всички височинни пояси. При  
преминаването на трансектите са използвани методи, които 
представят добре различните хабитати и екосистеми в 
планината. Те обхващат: обръщане на камъни, паднали 
дървета, косене с ентомологичен сак, използване на почвени 
капани „Барбер”, пресяване на шума и почва, стръскване на 
клони и храсти върху специални платна, светлинни ловилки и 
специализирани хидробиологични методи за водните 
организми. 

 
Земноводни и Влечуги 
Обобщаване, анализ и оценка на набраната информация 
представяне на резултатите на Работни срещи и семинари. 
 
Риби: 
Завършени проучванията и извършено описание и анализи, 
оценки, Част 2, разработен Окончателен отчет, подготвени 
списъци и др., съгласно заданието. 
 
Птици: 
Обобщаване, анализ и оценка на набраната информация, 
представяне на резултатите, Окончателен отчет. 
 
Бозайници: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скритото бракониерство все още е 
важен фактор, влияещ върху 
състоянието на популациите на 
видовете от бозайната фауна. 
Създаване на организация за 
намаляване и пренасочване на 
туристическия поток в близост до 
местообитанията на 

Дизайн и оформление 
на картния материал, 
на картните и на ГИС 
слоеве. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Обобщаване и анализ на данните относно разпространението на 
видовете на територията на НП „Пирин”, коректното им 
таксономично определяне и осъвременяване както на 
наименованията, така и на консервационния им статус. 
Окончателен отчет. 
 
Ловна фауна 
Обобщаване и анализ на събраната информация, представяне на 
резултатите.  

консервационно значимите 
видове, с което значително ще се 
намали безпокойството на 
животните. Определяне на 
допълонителни зони със строг 
режим на ползване. 

2.7 
2.7. Културна и 
социално-
икономическа 
характеристика 
(Ползване на парка 
и социо-
икономически 
аспекти). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Туризъм, отдих, спорт, услуги. Информационна система на 
НП ‚Пирин“  

- Разработени са окончателни Приложения към т. 1. 16. 7 
(таблици, графики, диаграми и снимки).  

- Карта на туристическите маршрути, която беше представена на 
ОКС и работната среща и семинар, м.декември. След 
представянето са отразени забележки представени пред екипа. 
Коригирани са и съответните таблици произлизащи от нея. 

 
Анализ на нерешени правни проблеми свързани със 
собствеността в Парка и на съществуващите сгради и 
съоръжения, като приложения на ПУ и в Окончателния доклад, са 
съставени следните списъци: 

-  Списък на имотите, неправомерно възстановени на частни лица 
и общини 

-  Общ списък по землища, паркови участъци и  зони за сгради и 
съоръжения на строежите, намиращи се на територията на НП 
„Пирин“ 

 
  

Отстраняване на 
възприети 
предложения  
относно картата на 
туристическите 
маршрути и 
елементи. 
 
  
 
 
 
Окончателно 
изготвяне на 
аналитичен доклад 
върху данните от  
мониторинга на 
туристопотока, 
проучването сред 
посетителите на 
парка и регионалното 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
-  Списък  по землища на съществуващи сгради и съоръжения на 

територията на национален парк „Пирин“ със статут на 
собственост, различен от публичната държавна собственост 

- Списък на издадените заповеди за санитарно-охранителни зони 
около източници на водовземни съоръжения /и разрешителни 
за водовземане/ 

- Списък на разрешетелните за заустване на отпадъчни води за 
обекти на територията на Национален парк „Пирин“ 

- Списък на предоставени разрешения за строителство в държавен 
горски фонд. 

- Списък по землища на съществуващия на територията парка 
сграден фонд – държавна собственост, в управление на ДНП 
„Пирин“ 

- Списък на въжените линии, изградени на територията на НП 
„Пирин“ 

- Списък на ски писти-публична държавна собственост, намиращи 
се на територията  на Национален парк “Пирин“ 

- Презентация на тема „Анализ на нерешените правни проблеми, 
свързани със собствеността на съществуващите сгради и 
съоръжения на територията на национален парк „Пирин“. 

 
Разработена е частта Население и демографска характеристика 
на седемте общини от района на Национален парк Пирин. 
Направени са 24 дълбочинни интервюта със заинтересованите 
страни и една фокус група 
 
Мониторинг на туристопотока и дълбочинни социологически 

изследване за 
Сборник „Социално-
икономически 
аспекти ”.  
 
 
Редакция на пълния 
текст на ПУ и 
намаляване на 
неговия обем.  
Комплектоване на ПУ 
със приложения в 
Свитък I 
„Приложения“ . 
Комплектоване и 
подготовка 
/оформление на  
Сборника 
„Социалноикономиче
ски аспекти“ с 
пълните доклади на 
експертите, в т.ч. и на 
приложенията към 
него. 
 
Дизайн и оформление 
на картния материал, 
на картните и на ГИС 
слоеве. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
проучвания 
- Продължаване провеждането на мониторинга на туристопотока 

(летен - август-септември 2014) 

- Продължаване провеждането на анкетно проучване сред 
посетители на НПП (летен сезон) 

- Изработване и апробиране на въпросника за интервю за 
регионалното социологическо изследване  

- Провеждане на регионално социологическо изследване на 
населението от прилежащите територии на парка (ноември 
2014) 

- Представяне на резултати по Част І на ПУ на Работна среща 
(първи резултати от регионалното изследване) 

- Координация, организация и провеждане на мониторинга на 
туристопотока.  (зимен сезон) 

- Съставяне на инструкция за провеждане на мониторинга (зимен 
сезон).  

- Стартиране на мониторинга на туристопотока (зимен сезон) 

- Текущ контрол с преброителите на туристопотока 

- Провеждане на анкетно проучване сред посетители на НПП 
(зимен сезон) 

- Идентифициране на основни групи ползватели и партньори на 
парка за провеждане на дълбочинни интервюта с тях 

- Изработване на въпросници за дълбочинните интервюта   

- Провеждане на дълбочинни интервюта  (15 броя) 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
- Изработване на сценарии за фокус групите 

- Проведена 1 фокус група (с пастири) 
 
- Отчети по частите на Плана и приложенията към него, отнасящи 

се до описанието на нематериалното културно наследство. 
 

- Съгласно точка 1.16.10. от Заданието, изработване на 
Окончателен отчет от инвентаризацията на съоръженията с 
противопожарно значение, реализирани програми по защита 
на парка от горски пожари, дейности по опазване на парка от 
пожари на Д НПП, възникнали пожари на територията на 
парка през ревизионния период. 

- Планиране на противопожарните мероприятия и изработване на 
Карта на противопожарните мероприятия.  

- Изготвен план и карта.  
 
 

2.8 
2.8. Национално 
представително 
изследване на 
общественото 
мнение 
„Националния парк 
и хората“. 

- Представяне на резултати от националното представително 
изследване на общественото мнение „Националния парк и 
хората“ по Част І на ПУ на Работната среща (26-27.11 2014 г.) 

- Анализ на едномерното честотно разпределение на данните от 
националното изследване. 

- Анализ на вторично обработените отговори на откритите 
въпроси от въпросник за интервю за националното 
изследване. 

 

 Окончателно 
изготвяне на 
аналитичен доклад 
върху данните от 
националното 
изследване за 
Сборник „Социално-
икономическа 
характеристика”.  
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
Обработка на статистическа информация от анкетирането: 
- Въвеждане на информацията чрез специализираната програма 

SPSS от 1000 реализирани на терен интервюта. 

- Кодиране на откритите въпроси за по-нататъшна обработка. 

- Генерирани едномерни разпределения по всеки от въпросите. 

- Изработване двумерни разпределения от Националното 
представително изследване 

- Съставяне и изработване на таблици и графики по данни от 
Националното представително изследване. 

- Обсъждане с главния експерт Мариана Драганова и приемане на 
въпросника за интервю с населението от 7-те прилежащи на 
Парка общини. 

- Разработване на следните документи за провеждане на 
изследването на терен: 

o Писмена инструкция, съдържаща всички 
изисквания и условия за теренната работа; 

o Отчетна карта на гнездото, в която се отразява 
направеният обход за подбор на ресдпондентите; 

o Писмени изисквания за коректното попълване на 
документите за изплащане на хонорарите на 
всички участници в теренната работа 

- Връзка с анкетьорската мрежа и организация на Регионалното 
социално-икономическо изследване. 

- Провеждане на инструктаж на супервайзорите и интервюерите. 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
- Отпечатване на въпросника и материалите  

- Изпращане на въпросника и материалите в населените места от 
седемте общини, попаднали в извадката 

- Провеждане на регионалното изследване, обхващащо 600 лица, 
разпределени в 75 гнезда от 35 населени места около 
Националния парк“Пирин“. 

- Провеждане на Регионално социално-икономическо изследване 
на населението в прилежащата територия на НП „Пирин“: 
„Националният парк“ и хората, с обхват 600 души, 
разпределени в 75 гнезда по 8 души 

- Текущ контрол и консултации по телефона за хода и проблемите 
на изследването 

- Изработване на макет/ матрица за обработка на националното 
изследване със специализиран софтуер (програма SPSS). 

- Генериране на едномерни и двумерни разпределения. 

- Изготвяне на таблици и графики по заявка от ключовия експерт 

- Организация и провеждане на изследването на посетителите на 
НП „Пирин“ през летния сезон  

- Осъществяване на връзка с анкетьорите по текущи въпроси и 
проблеми, свързани с работата на терен 

- Съставяне на макет за обработка на данните от изследването на 
посетителите 

- Въвеждане на данните от изследването на посетителите през 
летния сезон (190 българи и 28 чужденци) 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
- Приключи преброяването на посетителите на НП Пирин в 13 

преброителни пункта в 6-те паркови района 

- Текуща връзка с преброителите на туристопотока 

- Всички преброителни (312 броя) листове от 13 пункта летния 
сезон бяха обобщени и обработени. 

 
2.9 

2.9. Ландшафт. 
Теренна работа 1-10 септември 2014г. 
Актуализиране на информацията за някои от компонентите на 
ландшафта. 
Изготвяне на Естетическа оценка на база актуализирани данни 

  

2.10 

2.10. Състояние на 
компонентите на 
околната среда. 

 
Разработена е Оценка на състоянието по компонентите на 
околната среда, съгласно Заданието. 
Към Част 4 са представени предложения за проекти. 
 
 
 

 

  

Дейност-3: Екологична и социално-икономическа оценка  
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
3.1 

3.1. Първа оценка 
(екологична, 
социално-
икономическа и 
потенциална стойност 
на НП). 
 
 
 
 

  
Ресорните експерти са разработили своите оценки, които са 
обобщени от Зам.р-ля и Ръководителя на екипа и представени 
като съдържание на ПУ - т. 1.21. Екологична оценка. т. 1.22. 
Социална и икономическа оценка; т. 1.22.5. Формиране на 
основните и специфичните проблеми на територията; т. 1.23. 
Потенциална стойност на защитената територия. т. 1.24. Оценка 
на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите 
съгласно Части 2, 3 и 4 на План 2004. /  
Експертите са подготвили и предали своите окончателни отчети 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплектоване на 
тази част на ПУ, 
редактиране на 
грешки - повторения 
и евентуални 
празноти, 
несъответствия.  

3.2
.  

3.2. Определяне на 
дългосрочните цели и 
приоритети за 
екологично и 
социално-
икономическо 
развитие на НП 
Пирин, вкл. с оценка и 
ревизиране на 
главните цели 
формулирани в 
План‘2004. 

 
Ресорните експерти са разработили по своите части - 
Дългосрочните цели и приоритети за екологично и социално-
икономическо развитие на НП Пирин, вкл. с оценка и ревизиране 
на главните цели формулирани в План‘2004.  Същите са  
обобщени от Зам.р-ля на екипа и представени като съдържание на 
ПУ - т. 2.1.1. Определяне на главните цели;  
т. 2.1.2. Определяне на второстепенните цели;  

  

3.3 3.3. Втора оценка 
(Ефект на 
ограниченията и 
Потенциални 
възможности на 
парка) 

 
Ресорните експерти са разработили, всеки за своята част  - Ефект 
на ограниченията и Потенциални възможности на парка, които 
са обобщени от Зам.р-ля на екипа и представени като съдържание 
на ПУ - т. 2.2. Ограничения; ВТОРА ОЦЕНКА:  т. 2.3. Ефект на 
ограниченията върху дългосрочните цели 

  

Дейност-4: Подготовка на Част-3, Част-4 и Част-5 на Плана за управление и   
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
на съответните приложения към него 

4.1 4.1. Разработване на 
функционалното 
зониране на 
територията на НП 
Пирин, норми, 
режими, условия и 
препоръки за 
управление на 
дейностите и на 
мониторинга; 

 
Въз основа на направените и цитирани в предходните раздели 
обобщения, анализи, оценки и препоръки на ресорните експерти е 
разработен и представен проект на функционалното зониране на 
територията на НП Пирин, норми, режими, условия и препоръки 
за осъществяване на дейностите и на мониторинга от ПУ - т. 3.1. 
Зониране и функционално предназначение на зоните; т. 3.2. 
Режими и норми 

 
На работната среща на експертно 
ниво и на семинара с членовете на 
Консултативния съвет към Д НП 
Пирин и другите заинтересувани 
лица (17-18.12.2014), се изказаха 
много и противоречиви (дори 
взаимноизключващи се) мнения, 
забележки, предложения.  

Екипът обобщава 
направените забележ-
ки, препоръки, 
новопредставени 
документи и писмени 
становища / предло-
жения и подготвя 
новия допълнен 
вариант на зониране, 
норми и режими, 
условия и препоръки. 

4.2
.  

4.2. Разработване и 
приоритизиране на 
програми за действие, 
които да се прилагат 
за постигане на 
дългосрочните, 
главните и 
второстепенни цели.   

 
Представените от ресорните експерти предложения за проекти (с 
приоритизация) са обобщени и систематизирани по програми, 
както следва: 
т. 4.2.1. Програма I: Съхраняване на Парка като обект на 
Световното природно наследство към Конвенцията за опазване на 
Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – 
ООН. т. 4.3. Проекти 
т 4.2.2. Програма II: Опазване на представителни за РБългария и 
за Европа типове природни местообитания и местообитания на 
растителни и животински видове. т. 4.3. Проекти 
т. 4.2.3. Програма III: Опазване на естествения характер на 
екосистемите в резерватите и в други територии с потенциал 
на резерватни. т. 4.3. Проекти 
т. 4.2.4. Програма IV: Усъвършенстване на управлението на 
посетителите в НП „Пирин“, осигуряващо антропогенно 
въздействие в съответствие с поемната способност на 
екосистемите. т. 4.3. Проекти 

  
 
Редактиране на 
съдържанието, 
съгласно получени 
целесъобразни 
предложения и/или 
допълнения /бележки   
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
т. 4.2.5. Програма V: Подобряване и оптимизиране на условията 
за туризъм, спорт и рекреация и информационното осигуряване 
на туристическата инфраструктура в парка. т. 4.3. Проекти 
т. 4.2.6. Програма VI: Осигуряване на приходи за местните 
общности в резултат на възможностите и предимствата на 
Националния парк. т. 4.3. Проекти 
т. 4.2.7. Програма VII: Научни изследвания и Комплексен 
мониторинг. т. 4.3. Проекти 
 
Представяне на Работната среща и семинара провеждащ се на 27-
28.01.2015 г  на Част 4: Оперативни задачи и предписания за 
опазване и ползване и  Част 5: Преглед на изпълнението на 
целите и задачите на ПУ.   

4.3 4.3. Разработване на 
подробен годишен 
работен план (за 1-та 
година) и на 
средносрочен работен 
план  (за първите 5 
години)  на действие 
на Плана. 

 
Разработване и представяне на части на ПУ  - т.4.5. 
РАБОТЕН ПЛАН -   подробен годишен работен план (за 1-
та година) и на Средносрочен работен план  (за първите 5 
години)  на действие на Плана. 

 Отразяване на 
целесъобразни 
бележки в  
съдържанието, 
съгласно получени 
предложения и/или 
допълнения   

4.4 
4.4. Преглед на 
изпълнението на 
целите и задачите   

Разработване и представяне на части на ПУ  - Част 5 
Преглед на изпълнението на целите и задачите :  т. 5.1. 
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ; 
т. 5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

 Отразяване на 
целесъобразни 
бележки в  
съдържанието.   

Дейност-5: Разработване на доклади, отчети, свитъци, сборници и на др. приложения  
към Плана за управление 

 

5.1 Доклад върху резултати от националното представително изследване на общественото 
мнение „Националния парк и хората“ и регионалното изследване по Част І на ПУ на 
Работната среща (26-27.11 2014 г.) 

 Окончателен отчет по 
раздел „Социо“ за 
Сборник 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
. „Социално-
икономически 
аспекти”.  
 

5.2 Разработени 3-месечни доклади по точки от ПУ от ресорните експерти  (2 бр: VIII-X’14 & 
XI’14 – I’15 )  
Обобщени два 3-месечни доклада за изпълнението на План графика до Ръководителя на 
проекта представяне /и представени/ на Възложителя. (за периоди: VIII-X’14 & XI’14 – I’15 ) 

 Предварителен 
Доклад, съгласно 
структурата на ТС  
25-26.02.2015 
 
Окончателен Доклад, 
на ПУ съгласно 
структурата на ТС  
29.04.2015 
 
Публикуван в 
Интернет Проект на 
Плана за управление 
и на хартиен носител 
24.06.2015 г. 
 
Внасяне на 
Документация от 
Общественото 
обсъждане, съгл. 
НРПУЗТ в Д НПП 
29.07.2015 г. 

5.3 Разработен  Доклад за шестмесечието по точки от ПУ от ресорните експерти за периода 
VIII’14 – I’15 Обобщен 6-месечен доклад за периода VIII’14 – I’15,  за представяне /и 
представен/ на Възложителя: „Доклад за шестмесечието до ръководителя на проекта с 
актуализиран план график по изпълнението на договора и Окончателни отчети от 
проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана за 
периода 30.07.2014 – 29.01.2015 г,“ 

 

5.4 Разработени от ресорните експерти Окончателни отчети от проучвания, изследвания, 
анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана ( по точки от съдържанието 
на ПУ), приложени към настоящия 6-месечен доклад. 

 

5.5 Разработени Приложения, към Свитък I „Приложения“ към ПУ, по части от съдържанието 
му. 
Разработени други приложения към всеки от Сборниците, съгласно изискванията на 
Заданието. 

 

Дейност-6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари, Дни на отворените врати,  
Обществено обсъждане, пресконференции 

 

6.1 Проведени официални работни срещи /двудневни/ на експертно ниво :  
- Обсъждане представената на Д НПП разработена Част 1: „Абиотични фактори“ – т.1.8-

  
Работна среща – 
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№ Вид дейност /по 
графика 

Кратко описание на изпълнението 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

Проблеми/рискове Дейности за 
бъдещия 6-мес. 

Период 
1.11 на 27-28.08.2014. (Приложена документация към третия 3-месечен доклад за 
периода VIII-X’2014) 

двудневна и семинар 
за Обсъждане 
представеният в 
ДНПП Проект на 
Плана за управление -  
 
 
Провеждане на дни на 
отворени врати по 
общински центрове – 
20-23.07.2015 г 
 
 
Провеждане на 
Обществено 
обсъждане на 
Проекта за  Плана за 
управление на НП  
„Пирин” съгласно чл. 
12 (1); чл. 13; чл. 14 
от Наредбата за 
разработване на 
планове за управление 
на защитени 
територии 
24.07.2015 г. 
 
 

6.2 Проведени официални работни срещи /двудневни/ на експертно ниво : 
- Обсъждане представената на Д НПП разработена Част 1: „Биологична характеристика“- 

т.1.12-1.15. на 27-28.10.2014 (Приложена документация към третия 3-месечен доклад 
за периода VIII-X’2014) 

 

6.3 Проведени официални работни срещи /двудневни/ на експертно ниво: и семинари с 
Обществения Консултативен съвет към Дирекцията на НП Пирин и с други заинтересувани 
страни и организации: 
- Обсъждане представената на Д НПП Част 1: Описание и оценка (Първа оценка) на 26-

27.11.2014 

 
 
 
 
 
 
Забележка: 
Документацията за проведените 
работни срещи и семинари е 
приложена към Тримесечния 
доклад за периода 01.11.2014 – 
31.01.2015 г. 

6.4 Проведени официални работни срещи /двудневни/ на експертно ниво и семинари с 
Обществения Консултативен съвет към Дирекцията на НП Пирин и с други заинтересувани 
страни и организации:  
- Обсъждане представените в Д НПП Част 2: Дългосрочни цели и ограничения и Част 3 

:Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите на 17-18.12.2014 

6.5 Проведени официални работни срещи /двудневни/ на експертно ниво и семинари с 
Обществения Консултативен съвет към Дирекцията на НП Пирин и с други заинтересувани 
страни и организации:  
- Обсъждане представените в Д НПП Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване 
и ползване и Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите на 27-28.01.2015 
 

6.6 Проведени работни срещи с експерти на Д НП Пирин  

6.7 Проведени работни срещи с представители на заинтересовани страни на територията на НП 
Пирин и в офиса на изпълнителя. 
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Част 4. ВРЕМЕВА РАМКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
 

№ ДОКУМЕНТ Срок на представяне 

1. Встъпителен  доклад  до  Ръководителя  на  
проекта  с  План-График за изпълнение на 
поръчката график за изпълнение на поръчката 
 
*ПРИКЛЮЧИЛ 

до 1 месец след подписване на 
Договор –  28.02.2014 г.* 

2. Тримесечен доклад за изпълнението на План-
графика до Ръководителя  на проекта  - 6 бр. 
Тримесечни доклади:  
 
ПРИКЛЮЧИЛ* 
НАСТОЯЩ  ЕТАП** 
ПРЕДСТОЯЩ*** 

До 5 дни след изтичане на всяко 
календарно тримесечие: 
29.04.2014 г.; 04.08.2014 г.; 
04.11.2014 г*; 
 
04.02.2015 г.;** 
 
04.05.2015 г.; 04.08.2015 г***. 

3. Доклад за шестмесечието до Ръководителя на 
проекта с актуализиран План-график по 
изпълнението на Договора и Предварителни 
отчети от проучвания, изследвания, анализи и 
оценки, извършени в процеса на разработване 
на плана през отчетния период – 3 бр. 
Шестмесечни доклади  
 
ПРИКЛЮЧИЛ* 
НАСТОЯЩ  ЕТАП** 
ПРЕДСТОЯЩ*** 

До 5 дни след изтичане на всеки 6 
месеца от срока на изпълнение на 
Договора: 
 
04.08.2014 г.;* 
 
29.01.2015 г.;** 
 
04.08.2015 г.*** 

4. Окончателни отчети от проучвания и 
изследвания извършени в процеса на 
разработване на плана,  до Ръководителя на 
проекта. НАСТОЯЩ  ЕТАП** 
 

До 13 месеца, след подписване на 
Договор – 29.01.2015 г.** 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДОКЛАД  на  Плана  за      
управление, разработен  съгласно  структурата  
на  Заданието,  до Ръководителя на проекта – I 
– етап от Заданието. ПРЕДСТОЯЩ*** 

До 14 месеца, след подписване на 
Договор – 27.02.2015 г.*** 
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Част 4. ВРЕМЕВА РАМКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
 

№ ДОКУМЕНТ Срок на представяне 

1. Встъпителен  доклад  до  Ръководителя  на  

проекта  с  План-График за изпълнение на 

поръчката график за изпълнение на поръчката 

 

*ПРИКЛЮЧИЛ 

до 1 месец след подписване на 

Договор –  28.02.2014 г.* 

2. Тримесечен доклад за изпълнението на План-

графика до Ръководителя  на проекта  - 6 бр. 

Тримесечни доклади:  

 

ПРИКЛЮЧИЛ* 

НАСТОЯЩ  ЕТАП** 

ПРЕДСТОЯЩ*** 

До 5 дни след изтичане на всяко 

календарно тримесечие: 

29.04.2014 г.; 04.08.2014 г.; 

04.11.2014 г*; 

 

04.02.2015 г.;** 

 

04.05.2015 г.; 04.08.2015 г***. 

3. Доклад за шестмесечието до Ръководителя на 

проекта с актуализиран План-график по 

изпълнението на Договора и Предварителни 

отчети от проучвания, изследвания, анализи и 

оценки, извършени в процеса на разработване 

на плана през отчетния период – 3 бр. 

Шестмесечни доклади  
 

ПРИКЛЮЧИЛ* 

НАСТОЯЩ  ЕТАП** 

ПРЕДСТОЯЩ*** 

До 5 дни след изтичане на всеки 6 

месеца от срока на изпълнение на 

Договора: 

 

04.08.2014 г.;* 

 

29.01.2015 г.;** 

 

04.08.2015 г.*** 

4. Окончателни отчети от проучвания и 

изследвания извършени в процеса на 

разработване на плана,  до Ръководителя на 

проекта. НАСТОЯЩ  ЕТАП** 

 

До 13 месеца, след подписване на 

Договор – 29.01.2015 г.** 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДОКЛАД  на  Плана  за      

управление, разработен  съгласно  структурата  

на  Заданието,  до Ръководителя на проекта – I 

– етап от Заданието. ПРЕДСТОЯЩ*** 

До 14 месеца, след подписване на 

Договор – 27.02.2015 г.*** 
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