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Таблица 6 . ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ /РАБОТЕН ПЛАН
Дейности / Задачи за изпълнение :|: Календарен месец 2014 /2015 г:
Начало 29.01.14 /подписан д-ра/ Срок: до 20 месеца/предлож: 24.08.15
МЕСЕЦИ / поредни : от I-ви до XX-ти, съгласно договора
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ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА
Дейност No 1: Подготвителна работа
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. 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.
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
1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данн.
1.5. Методика за извършване на инвентаризация на горските територии в
границите на НП Пирин
ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
Дейност No 2: Теренно-проучвателна дейност и подготовка на Част-1 и Част-2 на плана за управление и на съответните приложения към него
2.1. Разработване на Част 0 – Въведение и Част 1: Описание и оценка – „Обща
информация“
2.2. Характеристика на абиотичните фактори
2.3. Биологична характеристика – екосистеми и биотопи, растителност
2.4. Биологична характеристика – инвентаризация на горските територии в парка,
вкл. на горите с висока консервационна стойност (ГВКС), вкл.картирането им
2.5. Биологична характеристика – ФЛОРА.
2.6. Биологична характеристика – ФАУНА.
2.7. Културна и социално-икономическа характеристика (Ползуване на парка и социоикономически аспекти).
2.8. Национално представително изследване на общественото мнение „Националния
парк и хората“.
2.9. Ландшафт.
2.10. Състояние на компонентите на околната среда.
Дейност No 3: Екологична и социалноикономическа оценка
3.1. Първа оценка (екологична, социално-икономическа и потенциална стойност на
НП).
3.2. Определяне на дългосрочните цели и приоритети за екологично и социалноикономическо развитие на НП Пирин, вкл. с оценка и ревизиране на главните цели
формулирни в План‘2004.
3.3. Втора оценка (Ефект на ограниченията и Потенциални възмовности на парка)
ДОКЛАДНА ФАЗА
Дейност No 4: Подготовка на Част-3, Част-4 и Част-5 на Плана за управление и на съответните приложения към него
4.1. Разработване на функционалното зониране на територията на НП Пирин, норми,
режими, условия и препоръки за управление на дейностите и на мониторинга;
4.2. Разрабоотване и приоритизиране на програми за действие, които да се прилагат
за постигане на дългосрочните, главните и второстепенни цели.
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.
4.4. Преглед на изпълнението на целите и задачите
Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, свитъци, сборници и на др. приложения към Плана за управление /Разгледан подробно в Таблица№7
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА & ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ
Дейност No 6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари и на Обществено обсъждане / Разгледан подробно в Таблица№8
Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси
o Мониторинг за вътрешен контрол съгласно СУК
o Осъществяване на вътрешен независим контрол и валидизация на резултатите /
Научен съвет

Легенда:

Работа по дейността
Подготвителна работа по дейността
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