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КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ
 ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
 ФАКТОРИ И ПРИЧИНИ
 ПОТЕНЦИАЛНА УЯЗВИМОСТ НА ЕКОСИСТЕМИ,
МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ:
 Локално проявление на глобалните климатични промени;
 Намаляване на водните ресурси 5-10% за миналия
период, същевременно увеличено водопотребление с нови
водохващания;
 Влошено хидрохимично състояние на водите от дифузни
източници на замърсяване – септични ями, пашуващи
животни, третиране на ски-пистите с торове за
стабилизиране на тревната покривка;

 Липса на пречистване на отпадъчните води от
преобладаващата част от точковите източници.
 Ерозионни процеси са картирани върху 854.1 ха от
територията на Националния парк. От тях върху 30%
ерозията е със слабо до средно покритие, или от II-ра
степен на ерозираност;
 Понастоящем върху ски-пистите са картирани 16.0
ха или 14% от общата площ на пистите;
 Силно уязвими са 2 от приоритетните природни
местообитания 6230 Богати на видове картълови
съобщества върху силикатен терен – под влияние
на пашата и 91D0 Мочурни гори – от промени в
хидрологичния режим и антропогенно въздействие;

 Заплахи за водорасловата флора - Заплахите за
водораслите в олиготрофните езера (местообитание
3130) са свързани с повишена еутрофикация на
водата поради вток на биогенни елементи, ерозия и
разрушаване
на
бреговете,
намаляване
прозрачността на водата;
 Уязвимост на ядливите гъби
- Продължава
безконтролното събиране на ядливи гъби за лични
нужди и търговски цели на територията на парка;
 Уязвимост на видовете от ихтиофауната
местообитания вследствие на човешка дейност.

и

 ПРОБЛЕМИ ПО СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРИТЕ
Горските съобщества са уязвими от естествени и антропогенни фактори:
 Климатични промени, пожари, ветроломи и снеголоми, лавини;
 Показател е влошеното състояние на горскодървесната растителност от гъбни болести и
насекомни вредители: средна и силна степен за обикновения смърч и обикновената ела
(0.7% от залес.площ, без клека) и ниска степен за бялата мура, белия бор и обикновения
бук (0,5%);
 Дейностите по извеждането на сечи - отгледни и санитарни, както и изнасянето на суха
и паднала маса се извършват от местното население. Не е гарантирано извеждане на
професионална сеч за опазване на оставащите дървета;
 Реализираните през периода на План’04 поддържащи и възстановителни дейности
(ПВД) в горските съобщества се извършват без устройствени планове и проекти.

Влошено състояние на високопланински тревни местообитания и езера от
паша на домашни животни:
 Обедняване и ерозия на високопланинските пасища, в
следствие от прекомерна паша на едър рогат добитък.
Използване на езерата за водопой;
 Обедняване на картъловите пасища. Образуване на
съобщества с доминиране на Rumex alpinus и Verbascum
longifolius;
 Еутрофикация и изменение на водната растителност.
Утъпкване на видовете, обитаващи високопланинските
мочури;
 Недостатъчен контрол върху спазването на разрешените
за паша на домашни животни зони; Свободен достъп на
животните до водните тела и безконтролното им
придвижване дори в зони за санитарна охрана.

 НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ С ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ОТПАДНИТЕ ВОДИ
 Недостатъчен контрол върху спазването
на изискванията на нормативните
документи за отвеждане и пречистване
на генерираните отпадъчни води;



Слаба разяснителна активност за
рисковете и вредите от пренебрегване
на този проблем.

 СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ
 Отсъствие на регламентирани и устроени места
за палатъчни лагери и места за каравани;
 Нерегламентирано паркиране на моторни
превозни средства под склопа на гората;
 Ползване на лечебни растения за стопански/
търговски цели;
 Рекреационна деградация по пешеходни
маршрути и места за отдих;
 Неизяснена собственост на сгради;
 Отсъствие на маркировка по някои основни
туристически маршрути.

 НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНИРАНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ И
РЕЖИМИТЕ В ТЯХ ОТ ПЛАН ‘04
 Определеният обхват на „зона за туризъм“ в План ‘04
покрива главно райони от Националния парк зает от скиписти, ски път и обслужващите ги съоръжения. Туризмът
се идентифицира само от ски-спорт – зимен туризъм;
 Не е спазен основен устройствен принцип на зониране, за
разсредоточаване на туристическото натоварване и
относителна равнопоставеност на общините при
развитието на туристическите дейности;
 Не са предвидени възможности в режимите за извършване
на археологически разкопки, както и дейности за
консервация, реставрация и експониране на
археологическите недвижими ценности на територията на
НП „Пирин“.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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