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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г.

Представяне и обсъждане на Част 1: „Описание и оценка на парка“ (т.1.0-1.24)
на Работна среща и Семинар, проведени на 26 и 27.11.2014 в хотел „Пирин Голф“, гр.Разлог
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РЕЗЮМЕ
на

извършената работа от Екипа за Разработване на Плана за управление
Колективът, разработващ План за управление на Пирин за периода 2014 – 2023 год., представи в цялост
резултатите от 8 месечната си изследователска и проучвателна работа пред експерти от
заинтересуваните централни и регионални ведомства, както и пред представители на всички
заинтересовани страни. Екипът е съставен от:
- 36 представители на aкадемичните страни от основни научни институции на България в
областта на опазване на биоразнообразието, социално-икономическото развитие и
управлението на защитени територии, в т.ч.: Институт по биоразнообразие и екологични
изследвания - БАН, Аграрен институт – Пловдив, Национален природонаучен музей - БАН,
Институт по геофизика, геодезия и география – БАН, Институт по социология - БАН,
Софийски университет „Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Минно-геоложки
университет, Институт за недвижимо културно наследство, Медицинска академия – Варна и
др.
- 32 специалисти от водещи фирми в областта на геодезията и горската инвентаризация.
Членовете на екипа сами докладваха, запознавайки аудиторията с изпълнените досега дейности и найважните резултати, в т.ч.:
1. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради - геодезически работи, в т.ч.:
a. изработка на височинен модел на релефа на НП „Пирин“ (през 0,5 м)
b. геодезическо заснемане на посочени от Дирекция „НП Пирин” обекти на капиталното
строителство (сгради и съоръжения);
c. инвентаризиране на обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения);
d. допълване на съществуващата информация за наличната техническа инфраструктура, застроени
площи и сгради въз основа на данни от обследване на терен и по документ.
2. Анализ на нерешени правни проблеми, свързани със собствеността на съществу-ващите
сгради и съоръжения в НП „Пирин“.
3. Проучване, картиране, инвентаризация и актуализация на туристическите маршрути,
обекти, спорт и услуги в НП „Пирин“.
4. Информираност на обществеността за НП „Пирин“. Посещаемост на парка: Мониторинг и
анкетно проучване. Направени са следните социологически изследвания, чиито резултати
продължават да се обработват:
a. Национално представително изследване на общественото мнение „Националният парк и
хората“;
b. Социално-икономическо изследване на населението в прилежащата територия на Национален
парк “Пирин”;
c. Проучване сред ползвателите на парка по метода на дълбочинно проучване;
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d. Анкетно проучване сред посетителите на парка (лятно и зимно);
e. Мониторинг /преброяване/ на туристопотока (лятно и зимно).
5. Практиката на Дирекция “НП Пирин” за поддържане на информирана обществена среда;
6. Културно – историческо наследство: Културно-историческият ресурс в НП „Пирин“ и
прилежащите му територии;
7. Нематериално културно наследство в районa на НП „Пирин“ – Празничен календар и Page 2
традиционни занаяти;
8. Ландшафтна структура и политика за опазване на ландшафта в НП „Пирин“;
9. Мониторингови програми за териториятa на НП “Пирин“ и Оценка на ефективността на
управлението на Дирекция НП „Пирин“ (частично);
10. Селско стопанство и селскостопански дейности в НП „Пирин“;
11. Характеристика на абиотичните фактори, в т.ч.:
a. Климат, вкл. промяна на климата (изследване за 50 год.период);
b. Геология и геоморфология,
c. Хидрология и хидрография;
d. Хидрохимия
e. Хидробиология
f. Почви и почвени процеси (ерозия), вкл. специализирано проучване за ски-пистите.
12. Екосисеми и биотопи на територията на НП «Пирин»;
13. Характеристика на горско-дървесната растителност - резултати от извършената подробна
инвентаризация и картиране на горите и на мъртвата дървесина в НП «Пирин»: гори – 19170 ха,
клек – 5945 ха, високопланински пасища – 6240 ха, общ запас на насажденията 7 440 хил.куб.м (с
клони), среден годишен обемен прирст – 77 000 куб.м (с клони), средна възраст на насажденията –
105 години и т.н. Запас на мъртвата дървесина е 33880 куб.м, 30% от смърч, 26% от бял бор, 21% от
бяла мура и т.н. Изработен е нов цифров модел на горските и безлесни територии на парка (обща
площ на НП «Пирин» – 40 368,9 ха).
14. Флора на НП «Пирин», с най-много нови данни – резултати:
a. Водорасли - нови за НП «Пирин»: 1(1) отдел, 18 (16) рода, 63 (24)вида, 23 (2) разновидности и
2 (1) форми, от тях посочените в скоби са нови за фикофлората на България!
b. Гъби – 201 вида (87 – нови за микофлората на Пирин, а 5 са нови за България!
c. Лишеи – 57 нови вида лишеи за парка;
d. Висша флора: Мъхове: 330 вида (чернодробни мъхове – 86 и листнати – 244 вида); Общо висши
растения – 1338 бр., от тях в Червен списък на български висши растения в НП «Пирин»: 157
вида; в Червена книга на Р България; т.1. – 73 вида, ЗИДЗБР, Приложение-3 – 82 вида;
Ендемити – 145, вкл. балкански – 110, български – 35, локални – 17; Реликти – 106, вкл.
терциерни – 49 и глациални – 33 вида.
e. Лечебни растения: 261 нови вида (спрямо план 2004 г) от 82 рода, и 69 семейства.
15. Фауна на НП „Пирин“ с резултати от проучванията на общо видов състав 3221 вида, от които
нови за НП „Пирин“ са 901 вида), както следва:
a. Безгръбначни животни – установени 2981 вида, от които нови – 890 бр.;
b. Риби – 4 вида, с 2 вида по-малко;
c. Земноводни – 10 вида, от които 2 нови за НП „Пирин“;
d. Влечуги – 10 вида (-1, в сравнение с 2004 година);
e. Птици – 166 вида, от които 7 нови вида;
f. Бозайници – 50 вида, в т.ч. 5 нови.
Ендемити: От гръбначните животни – 7 подвида, Влечуги – 1 подвид, Птици – 5 подвида,
Бозайници – 1 подвид; Реликти: 9 вида гръбначни животни, Риби – 1 вид, Земноводни – 2
вида, Влечуги – 2 вида, Птици – 3 вида и Бозайници – 1 вид.

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

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.“

16. Екологична оценка – всички проучените компоненти (цитираните по-горе), са оценени от гледна
точка: уязвимост, рядкост, естественост, типичност, размери, биологично разнообразие, стабилност
и нестабилност.
17. Социална и икономическа оценка на: урбанизираната среда, социално-икономическите условия
(рекреационна дейност, ползвания на ресурси, вкл.: на лечебни растения, на горите, условия в
общините около парка), собствеността в парка, управлението на парка (частично).
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18. Формулиране на основните и специфичните проблеми на територията на парка.
В Работната среща и в Семинарът на 26 и 27 ноември, 2014 г участваха:
o експерти на Възложителя – Дирекцията на НП Пирин, МОСВ, РИОСВ – Благоевград, ИАОС,
Басейнова дирекция ЗБР – Благоевград, РДГ – Благоевград, еколози и др. експерти на общините (7
погранични на парка), Екип за управление на проекта – консултанти и др. – 36 души;
o членове на Обществения консултативния съвет към Дирекция „НП Пирин“ (представители на
заинтересувани страни) – 27 души;
o представители на национални и регионални НПО – 12 души;
o представители на екипа разработващ ПУ – 21 души.
Екипът за разработване Плана за управление на Национален парк „Пирин“ уведомява, че всички
материали, вкл. от провежданите до този момент срещи са качени на официалната страница, специално
създадена за проследяване процеса по разработване на Плана, от фирмата Изпълнител „Пролес
Инженеринг“ ООД - www.pu-pirin.com.
Материали се публикуват своевременно – поетапно, съгласно графика за изпълнение на дейностите преди и/или след събитията, сроковете за предаване на отчети, доклади и т.н. http://www.pupirin.com/images/Grafizi/grafik.pdf.
Всички други публикации, коментари и мнения, за работата на експертите, за резултати и
предвиждания, различни от посочваните тук и на страницата на Дирекцията „НП Пирин“ http://pirin.bg/,
не ни обвързват и ангажират.
Както става известно от изнесените резултати НП „Пирин“ е защитена територия с изключително
биологично и ландшафно разнообразие и очакванията на местните общности са това богатство и
гордост за региона и България, да могат по един балансиран начин да стимулират социалноикономическото развитие на общините граничещи с парка.
За нас като екип отговорен за цялостният процес по разработване на ПУ, предстои най-отговорната
част, а именно разработването на Част 2 – „Дългосрочни цели и ограничения“ и Част 3 – проект на
„Функционално зониране на НП Пирин, норми и режими, условия и препоръки за управление на
дейностите“, което ще бъде направено експертно, на базата на всички резултати, оценки, режими на
защита, предложения на заинтересувани страни и т.н.
Ние още веднъж изразяваме нашата признателност и благодарност на всички онези, които по един
добронамерен начин и своевременно ни предоставят своите писмени мнения, предложения,
допълнителни материали, за да отразим целесъобразните от тях.

От ръководството на Екип за разработване на ПУ НП "Пирин"
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