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1.1.

Предмет и обхват на правния анализ

Предмет на настоящия правен анализ е собствеността на територията на
Национален парк „Пирин” и на недвижимите имоти (обекти), изградени в парка.
В обхвата на правния анализ е включен и кратък анализ на Договора за
предоставяне на концесия върху защитена територия - изключителна държавна
собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област
Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“, наричан
накратко „концесионния договор“ .
За установяване на правния и устройствен статут на недвижимите имоти, изградени
на територията на НП”Пирин”, е извършена проверка на място на всички обекти и
анализ на наличните документи за собственост, както и анализ на съществуващите
проблеми във връзка с правото на собственост.
1.2.
Кратка история на нормативната уредба на Националните паркове и
на тяхната собственост
• За първи път обществените отношения, свързани с опазването на природните
ресурси в България, са регламенитрани в началото на XX в. с приемането на закони за
горите, лова и риболова. На практика тези закони не уреждат всички проблеми, свързани
с опазването и възстановяването на природните богатства, но въпреки това съдействат за
установяването на известен ред в ползването на природните богатства и за създаването
на добри традиции за запазване на установения режим и на програмите при използване
на горите, лова и риболова;
• На 14.03.1928г. се създава Съюза за защита на родната природа, който си поставя
за цел да се превърне в общонародна организация за защита на целостта на родната
природа и запазване на редки и характерни природни обекти. Сред учредителите на
съюза са Дружеството на българските лесовъди, Българското туристическо дружество,
Дружеството на ботаниците, Ловната организация и др. Съюзът за защита на родната
природа поставя началота на организираната защита на природата в България и на
целенасочено териториално опазване на флората и фауната в България;
• На 29.01.1934 г. с Постановление № 1388 на Министерството на земеделието и
държавните имоти от 29.01.1934 г. „Баюви дупки“ е обявен за резерват. Резерватът е
обособен, за да бъдат запазени за бъдещите поколения непокътнати вековните
насаждения от бяла и черна мура, горите от смърч и ела, да се запазят дивите кози,
богатите находища на еделвайса, както богатата и разнообразна растителност, типична
за тази част на планината;
• През 1936 г. с Указ № 81 от 15.11.1936 г. е утвърдена Наредба - закон за защита
на родната природа, с която се поставят под закрила някои природни забележителности,
резервати, природни обекти и природно-исторически местности. С този нормативен акт
се предвиждат и планове за управление на защитените територии, които са важен
инструмент за стопанисването им.
• През 1956г. към БАН е създадена Комисия по защита на природата – първата
научна природозащитна институция в България;
• През 1960г. е приет Указът за защита на родната природа, с който се изясняват
категориите обекти за защита и условията за тяхното рекреационно използване.

1
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.“

• През 1967г. е приет Закона за защита на природата, който е по-тясно ориентиран
към изискванията на международните правни норми за видовете защитени територии и
тяхното управление. В Закона за защита на природата се предвиждат мерки не само за
защитата, но и за рационалното използване, подобряване и възстановяване на
природните ресурси.
• С Указ на държавния съвет № 873/19.06.1976г., от Министерството на горите и
опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се
създава Комитет по опазване на природната среда (КОПС) при Министерски съвет, като
инспекциите вече се наричат Районни инспекции по опазване на природната среда РИОПС. С разпореждане на МС № 126/19.06.1976г. са определени следните основни
задачи на КОПС:
- да организира и координира разработването на нормативна система по опазването
на природната среда;
- да координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване
на природната среда;
- да координира и контролира рационалното използване на природните ресурси;
- да извършва специализиран контрол по опазване на природната среда.
С постановление № 89/29.10.1976 г. Министерският съвет приема правилник за
функциите и задачите на КОПС.
• През 1976г. със създаването на Комитета по опазване на природната среда и
прерастването на Комисията по защита на природата в Научен координационен център
по опазване на околната среда към БАН започва нов етап от природозащитната дейност в
България. През този период България участва активно в повечето международни
природозащитни инициативи и се присъединява към важни международни конвенции и
програми за опазване на природните територии като Конвенцията за опазване на
световното културно и природно наследство (1975) и Рамсарската конвенция за
влажните зони с международно значение (1976). В този период започва работа
междуправителствената програма „Човек и биосфера” към ЮНЕСКО, разширен е
списъкът на ООН на националните паркове и на другите защитени територии, в който
още от самото начало са записани и български защитени обекти. В резултат две влажни
зони („Аркутино” и „Сребърна”) са обявени за обекти с международно значение, други
две – („Сребърна” и „Пирин”) за паметници на световното културно и природно
наследство, а 17 – за биосферни резервати.
• С решение на Народното събрание № 173/1990г. ( обн. ДВ, бр.14 от 06.02.1990 г.)
КОПС се преобразува в Министерство на околната среда.
• През 1991г. е приета новата Конституция на Република България (обн. ДВ, бр.56 от
13.07.1991г. , в сила от 13.07.1991г.);

Съгласно чл.18, ал.1 от Конституцията „Подземните богатства, крайбрежната
плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с
национално значение, природните и археологическите резервати, определени със
закон, са изключителна държавна собственост.”, а в ал.5 от същата норма е
определено, че „условията и редът, при които държавата предоставя концесии за
обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се урежда със закон.”
• През 1991г. е приет Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с който се
уреждат обществените отношения, свързани със:
„1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и
защитата на здравето на хората;
2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика на страната;
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3. опазването и ползването на компонентите на околната среда;
4. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
5. осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и
източниците на замърсяване;
6. предотвратяването и ограничаването на замърсяването;
7. създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на
околната среда;
8. стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;
9. събирането и достъпа до информацията за околната среда;
10. икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;
11. правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и
физическите лица по опазването на околната среда.”
През 1995г. е приет Закона за концесиите (Обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.1995 г.),
който урежда условията и редът за предоставяне на концесии.
Съгласно чл. 2 от Закона за концисиите (ЗК) концесия по смисъла на този закон е:
„1. предоставянето на особено право на ползване върху обекти - публична
държавна собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от
концесионера с негови средства;
2. предоставянето на особено право на ползване на обекти, върху които
държавата осъществява суверенни права на основание чл.18, ал.2 и ал.3 от
Конституцията на Република България, включително чрез използване на съществуващи
съоръжения - публична държавна собственост и/или чрез изграждане на нови
съоръжения от страна и със средства на концесионера;
3. даване на разрешение за извършване на дейности, за които е установен със
закон държавен монопол.
В случаите, когато концесия се учредява върху обекти, публична държавна
собственост, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, тези
обекти се посочват в решението по чл.7, а конкретните права и задължения се
уреждат в концесионния договор.”
• През 1996 г. е приет Закон за държавната собственост (ЗДС), с който се уреждат
придобиването, управлението и разпореждането с имоти и движими вещи - държавна
собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако в специален
закон е предвидено друго. С този закон за първи път се въвежда разграничението между
публична и частна държавна собственост.
• С решение на Народното събрание от 21.05.1997 г. (обн.ДВ, бр.41/23.05.1997г.)
Министерството на околната среда се преименува в Министерство на околната среда и
водите.
• През 1998г. е приет Закон за защитените територии (ЗЗТ) - първият тясно
специализиран природозащитен закон, който регламентира взаимоотношенията между
институциите, отговорни за защитените територии и гарантира по-ефективното опазване
на природата и защита на местните интереси. Този специален закон дава възможност за
създаване на механизми за насърчаване на икономическата инициатива на местните
жители – развитие на екологичен и селски туризъм, възраждане на местните занаяти и
традиционни производства и др., които едновременно подпомагат и стимулират
дейностите по опазване на природата.
Съгласно чл.18, ал.1 от ЗЗТ за национални паркове се обявяват територии, в чиито
граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени
•
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екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания,
с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Националните паркове се управляват с цел (чл.18 ал.2 от ЗЗТ):
• поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
• за опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
• за предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационни дейности;
• за създаване на предпоставки за развитието на туризъм екологосъобразен
поминък на населението и други дейности.
В националните паркове се обособяват следните зони (чл.19 от ЗЗТ):
• резервати и поддържани резервати;
• туристическа зона;
• зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на
парковете и спортните съоръжения;
• други зони съобразно конкретните условия в парковете.
• Резерватите и поддържаните резервати, които попадат в границите на
националните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването
им.
С императивната норма на чл.21 от ЗЗТ в националните паркове се
забраняват:
• строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за
питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации,
ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
• производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
дейности в горите, земите и водните площи;
• извеждане на голи сечи;
• използване на изкуствени торове и други химични средства;
• внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
• паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;
• събиране на билки, на диворастящи плодове и на други растения и животни на
определени места;
• събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
• нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните
брегове и прилежащи територии;
• дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на
животинските видове;
• спортен риболов и риборазвъждане на определени места;
• замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
• бивакуване и палене на огън извън определените места;
• намеса в биологичното разнообразие;
• събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени видове, освен за научни
цели;
• други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия
и плана за управление.
Със Закона за защитените територии се предвижда и създаването на дирекции към
трите национални парка ("Централен Балкан", "Рила" и "Пирин") като техни
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административни органи – самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка и на
пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите.
Въвеждат се плановете за управление като основни документи, определящи
конкретните режими във всяка защитена територия.
През 2006г., в изпълнение на поетите ангажименти на Република България във
връзка с присъединяването й към Европейския съюз (1.01.2007 г.) и необходимостта от
хармонизиране на българското законодателство с европейското право, е приет нов
Закон за концесиите (ЗК) (Обн., ДВ, бр.36 от 02.05.2006г., в сила от 01.07.2006г.), с
който е променена изцяло философията на правния институт на концесията и на реда за
предоставяне на концесии.
Съгласно чл.2 от ЗК „Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на
услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско
дружество-концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да
управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск.
Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен
материален интерес, сключен между концедента и концесионера.
Според предмета си концесиите са:
1. концесия за строителство;
2. концесия за услуга;
3. концесия за добив.”
В чл.3 от ЗК е дефинирана концесията за строителство като „концесия, която
има за предмет частично или цялостно изграждане на обекта на концесията и
неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на
концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да
експлоатира обекта на концесията или от това право и компенсация от страна на
концедента по чл.6 от ЗК.
Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва
получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от
трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да
получава приходи от тези дейности.
Изграждането на обекта на концесията включва дейностите по неговото
строителство или проектиране и строителство за срока на концесията, както и
възстановяването на обекта след случай на непреодолима сила.
Управлението и поддържането на обекта на концесията включва поддържането
в наличност на обекта и на услугите и стопанските дейности, които се осъществяват
чрез него, и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните
услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор.
А в чл.4 от ЗК е дадена нормативно определение на концесията за услуга като
„концесия, която има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на
риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да
експлоатира услугата или от това право и компенсация от страна на концедента по
чл.6 от ЗК.
Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес
включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен
интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и
правото да получава приходи от тези дейности.
Управлението на услуга от обществен интерес включва поддържането в
наличност на услугата и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на
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предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор, а когато
услугата се извършва с обект - собственост на концедента - и управление и
поддържане на обекта на концесията.
Концесията за услуга може да включва и извършването на частични строителни
и монтажни работи, когато е налице необходимост от частично разширяване,
частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на
концесията.
В случаите по чл.4, ал.4 от ЗК в решението за откриване на процедурата за
предоставяне на концесия и в концесионния договор частичните строителни и
монтажни работи се определят като следствие или допълнение към основния предмет
на концесията.”
1.3.

Национален парк “Пирин”

С Постановление №1388 от 29.01.1934г. на Министерството на земеделието и
държавните имоти „Баюви дупки” е обявен за резерват.
• Със Заповед N 301 от 04.02.1976г. на Министъра на горите и опазване на
природната среда се разширява от 847, 3ха на 1449,7ха (Обн. ДВ, бр. 15/1976г.) като в
новообявениярезерватсе забраняватвсякакви дейности, нарушаващи самобитния
характер на природата.
• През 1977г. резерват „Баюви дупки” е включен в списъка на биосферните
резервати към Програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”.
• Със Заповед № 976 от 26.12.1979г. на Комитета по опазване на природната среда
при Министерски съвет се разширяват териториите на резерватите „Баюви дупки” и
„Малка Джинджирица”, като се обединяват в единен резерват Баюви дупки Джинджирица с обща площ 2873,0 ха. ( обн.ДВ, бр.8/1980 г.)
• Със Заповед № РД-223 от 26.08.1994 г. на Министерство на околната среда
/ДВ,бр.75/1994 г. се обявява резерват Юлен, в землището на гр. Банско, с площ 3156,2 ха.
• НП „Пирин“ е включен под № 225/09.12.1982 г. в списъка на ООН на
Националните паркове и еквивалентните на тях резервати.
• Със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г. НП „Пирин“ е включен в Конвенцията за
защита на световното културно и природно наследство, с площ 26 423,8 ха.
• Със Заповед № РД 395/15.10.1999г. на Министъра на околната среда и водите,
Народен парк Пирин се прекатегоризира в Национален, съгласно параграф 2 от ПРЗ на
Закона за защитените територии
• Към момента:
- управлението на Националния парк се осъществява от Министерство на
околната среда и водите;
- непосредственото управление и осъществяване на държавната политика
се извършва от Дирекция на НП „Пирин“.
1.4.
Законов статут на НП „Пирин“.
Статут на собственост върху земите, горите и водните площи в Парка
1.4.1. Територията на НП „Пирин“ е изключителна държавна собственост по
силата на чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България, който предвижда, че
„Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища,
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както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и
археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна
собственост.”
1.4.2. В Закона за държавната собственост (ЗДС) и по-конкретно в чл.2, ал.1 от
ЗДС е посочено, че собствеността на държавата е публична и частна, а в ал.2 от същия
текст е определено, че публична държавна собственост са:
1. обектите и имотите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България,
определени със закон за изключителна държавна собственост;
2. обектите и имотите, определени със закон или с акт на Министерския съвет за
публична държавна собственост;
4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;
5. имотите от национално значение, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от национално значение чрез общо ползване, определени от
Министерския съвет.
При анализ на изброените в чл.2, ал.2 от ЗДС обекти и имоти се налага логично
извода, че публичната държавна собственост обслужва обществени интереси, които не
могат да се задоволяват от собствеността на останалите правни субекти.
С оглед предназначението на обектите и имотите - изключителна държавна
собственост, в чл.6, ал.3 от ЗДС е предвидена изрична забрана те да се обявяват за частна
държавна собственост т.е. техният статут не може да бъде променян.
Освен това в чл.7, ал.1 и ал.4 от ЗДС законодателят е въвел ограничения за всички
обекти и имоти – публична държавна собственост, а именно:
чл.7, ал.1 от ЗДС
„Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект
на разпореждане и да се придобиват по давност.”
чл.7, ал.4 от ЗДС
„Собствеността върху имоти - публична държавна собственост, не подлежи на
възстановяване.”
В чл.7, ал.5 от ЗДС законодателят е допуснал по изключение - „В случаите и при
условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени
вещни права, когато това е необходимо за:
1. изграждане на национален обект;
2. трайно задоволяване на обществени потребности;
3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи
в т. 1 и 2 - когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо
решение е явно икономически нецелесъобразно. „
1.4.3. В чл.8, ал.1 от ЗЗТ е конкретизирана и доразвита нормата на чл.18, ал.1 от
Конституцията като законодателят изрично е определил, че „Парковете с национално
значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, посочени в приложение
№ 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна
значимост, са изключителна държавна собственост.”
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Съгласно Приложение № 1 към чл.8, ал.1 от ЗЗТ (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.)
№
по
ред

Наименование на
националните паркове

Област

Вид на
документа

№ на
документа

Дата

1

"Пирин"

Благоевград

Заповед

395

15.X. 1999 г.

Заповед

396

15.X. 1999 г.

Заповед

397

15.X. 1999 г.

Ловеч
Габрово
2

"Централен Балкан"

Софийска
Пловдив
Стара Загора
Пазарджик

3

"Рила"

Софийска
Кюстендил
Благоевград

С Приложение № 1 към чл.8, ал.1 от ЗЗТ територията на НП „Пирин“ е определена
изрично като за изключителна държавна собственост.
1.4.4. Анализ на основните нерешени правни проблеми, свързани със
собствеността в парка (поземлени имоти, неправомерно възстановени на частни
лица, юридически лица, поделенията на българската православна църква и др.,
които съгласно Закона за вероизповеданията имат статут на юридически лица
Нормативна рамка
В нормативната уредба, регламентираща собствеността, се очертават два основни
периода по отношение на режима на ползване, поддържане, управление и контрол на
собствеността в Националните паркове:
Първи период - до началото на 90-те години на миналия век – през този период
проблемите, свързани със собствеността в парковете, се свеждат преди всичко до
разрешителния режим за извършване на строителство на територията на парковете;
Втори период - след 90-те и до момента – през този период, като пряка
последица от промяната на обществено-икономическите условия в България се изменя
много динамично нормативна база, което предизвиква много проблеми,свързани със
собствеността в Националните паркове в това число и в НП „Пирин”;
Настоящото изследване обхваща втория период, в който въздействието върху
правото на собственост е пряко или косвено свързано с прилагането на следните
новоприети закони респективно подзаконови нормативни актове:
• През 1996г. е приет Закона за държавната собственост, с който се уреждат по
нов начин придобиването, управлението и разпореждането с имоти и движими вещи държавна собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако в
специален закон е предвидено друго.
•
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Съгласно чл. 3 от ЗДС държавна собственост са имотите и вещите:
1. придобити по силата на международен договор или сделка;
2. на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в страната, след
приключване на ликвидацията им, освен ако специален закон или уставът им не
предвижда друго;
3. представляващи ликвидационна квота на българската държава от имуществото
на юридически лица извън страната, които са престанали да съществуват, освен ако
специални закони предвиждат друго;
4. включени в наследства, за които няма наследници по закон или по завещание,
всички наследници или заветници са се отказали или са изгубили правото да ги приемат,
с изключение на тези имоти и вещи, които стават общинска собственост по реда на
закон;
5. придобити чрез други способи, предвидени в закон.
Управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, се извършват под
методическото ръководство на министъра на регионалното развитие и благоустройство.
• През 1996г. е отменена е Наредбата за държавните имоти
• През 1996г. е приет и Закона за общинската собственост (ЗОС), с който се
уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска
собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Съгласно чл. 2, ал.1 от ЗОС общинска собственост са:
1. имотите и вещите, определени със закон;
2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
3. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред,
определени със закон;
4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични
средства на населението;
6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски
дружества с общинско участие;
7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по
друг начин, определен в закон.
Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и
юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик
на прехвърленото в тях имущество.
Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.
С приемането на ЗДС и ЗОС държавната и общинската са разделени на публична и
частна.
• През 1991г. е приет Закон за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), с който се урежда собствеността и ползването на земеделските земи.
• През 1997г. е приет Закон за възстановяване на горите и земи от горския
фонд (ЗВГЗГФ), който урежда възстановяването на собствеността върху горите и земите
от горския фонд.
• През 2011г. е приет Закон за горите (ЗГ), обществените отношения, свързани с
опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с
цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските
екосистеми.
9
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.“

Предвидените правила и процедурите в Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Закона за възстановяване на горите и земи от горския фонд и в
Закона за горите оказват пряко въздействие върху площа и границите, респективно
върху собствеността на територията на НП„Пирин”.
• През 1998г. е приет Закона за защитените територии (ЗЗТ), с който НП
„Пирин” е определен като парк с национално значение.
По силата на чл.46 от ЗЗТ Министерството на околната среда и водите и неговите
регионални органи провеждат и осъществяват:
1. управлението и контрола в защитените територии;
2. управлението, възлагането на дейностите по поддържането и възстановяването,
възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните
площи в защитените територии - изключителна държавна собственост.
В периода след 1990г. протичат динамични процеси на преструктуриране в
административния и стопанския сектор на държавното управление, които водят до
промени в титула на собствеността на много обекти на капитално строителство и тяхната
експлоатация.
Обект на изследването:
Територията на НП „Пирин“ - изключителна държавна собственост и отражението
на процесите на възстановяване на собствеността и ползването на земеделските земи,
както и на горите и земите от горския фонд върху собствеността на парка.
Източници:
Констатациите, съдържащите се в настоящото изследване, са направени въз основа
на анализ на следните данни и документи:
• изработените карти за землищата на населени места, в чиито граници попадат
части от Национален парк „Пирин”, а именно: Картата на възстановената собственост
(КВС) за съответните землища, Кадастралните карти за землищата на градовете Разлог,
Банско и Добринище, в т.ч. и семантичните данни към тях;
• информация, предоставена от Министерство на регионалното развитие относно
възстановената собственост и актуално копие на Акта за изключителна държавна
собственост;
• информацията, предоставена от Общинските служби по земеделие ;
• наличната информация и документи в дирекция НП „Пирин“ относно предприети
действия и процедури, свързани с индивидуализиране на собствеността в периода 20002004 г.
• информация от Дирекция НП „Пирин“ относно възникнали спорове, с предмет вещни права;
• извършените към момента допълнителни геодезически измервания от екипа;
• извършената инвентаризация на обектите по капитално строителство,
реализирани на територията на парка, както и допълнителни огледи и проучвания на
терен;
***До момента, не е получена информация от Общинска служба по земеделие град Сандански и от Областна администрация - Благоевград.
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Основните проблеми, свързани с правото на собственост върху територията
на НП „Пирин“, установени при извършване на анализа са:
• Не е решен въпросът за взаимовръзката между собственика на територията държавата в лицето на Дирекция Национален парк „Пирин“ и собственика/ползвателя на
сграден фонд в терените от ІV зона - зона за сгради и съоръжения, по отношение на
правата и задълженията на всяка от страните. В тези терени са разположени елементи от
прилежащата на обектите инженерна и техническа инфраструктура - довеждащи и
отвеждащи линейни трасета, точкови и площни обекти, чието изграждане, поддържане и
експлоатация изискват строго съблюдаване и контрол на техническите, санитарнохигиенните и екологични норми.
• Недовършени процедури в защита на територията на парка - изключителна
държавна собственост срещу неправомерно възстановено право на собственост върху
земи от землището на с. Влахи по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
• Неправомерно възстановено право на собственост върху земя в землището на град
Банско, попадаща в границите на защитената територия, в последствие продадена на
трето лице.
• Непълноти и неточности, по граничния контур на парка, допуснати в процеса на
отстраняване на възникналите проблеми при съвместяване на картите на земеделските
земи и тези на горите в резултат, на което в граници на парка попадат строежи,
собственост но физически лица.
Причини:
Причините за възникналите проблеми се коренят в процесите, свързани с
трансформацията на собствеността по предвидения ред в приетите след 1991г.
реституционните закони. В периода 2000-2004 година, във връзка със съвместяването на
двете карти - на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, са проведени
мероприятия с участието на експерти от заинтересованите ведомства:
• Създадена е работна група от експерти със задача да изследва границите на НП
„Пирин“ за землището на град Банско. В изпълнение на поставената задача работната
група съставя Протокол от 04.07.2002г., в който отразява как се съвместяват границите
на НП „Пирин“ и ЛУП „Добринище“ с Картата на възстановената собственост (КВС) по
ЗСПЗЗ. В този протокол са описани 62 констатирани несъответствия, отнасящи се до
цели имоти или до части от имоти.
• Има данни, че подобна задача е възложена и на друга група от експерти, които
изготвили Протокол за своята работа и констатации от 11.05.2000 г. , но самият протокол
не бе открит сред наличните документи в Дирекция НП „Пирин“.
• През м. декември на 2002г., в изпълнение на Указание № 9108-17/09.08.2002 г. на
Министерството на земеделието и горите (МЗГ) относно отразяването на границите на
защитените територии, е извършена съвместна проверка от представител на Дирекция
НП „Пирин“ и съответните общински служби по земеделие и гори. В съставените
протоколи (съхраняват се в дирекцията) от извършената съвместна проверка са описани
проблемите, описани в Протокола от 04.07.2002 г.
• През 2003г. между МОСВ и МЗГ е подписано Споразумение № РД 50 – 178/
17.09.2003г. относно възлагането и финансирането на дейностите, свързани с
отстраняването на грешки при отразяването на защитените територии и отразяването на
ново обявените защитени територии, прекатегоризирани и заличени такива.
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• През есента на 2004г. на основание нормите на Закона за защитените територии и
Споразумение № РД 50 – 178/2003 г. Директорът на ОД „Земеделие и гори“ назначава с
отделни заповеди комисии с участието на представители на ОСЗГ, РУГ, ДЛ и Дирекция
НП „Пирин“ със задача да установят грешки и несъответствия при отразяване на
защитените територии. В изпълнение на поставената задача са констатирани
несъответствия за землищата на град Разлог и с. Влахи, община Кресна, които са
отразени в Констативен протокол на комисия, назначена със Заповед № РД – 03.124 от
25.10.2004г. и със Заповед № РД.03-126/29.10.2004г. В посочените протоколи се
съдържат и предложения за отстраняването на допуснатите грешки по реда, предвиден в
подписаното споразумение от 2003 г.
Със Заповед № РД-03-107/07.10.2004г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие и гори“ е назначена комисия със същата задача относно териториите,
попадащи в границите на община Банско. Комисията е констатирала различия при
отразяването на защитените територии от НП „Пирин“ за няколко имота, сред които е и
част от имот №118115. Съгласно Споразумение РД 50 -178 от 2003 г. отстраняването на
допуснатите грешки е следвало да се извърши от МОСВ,
• Установено е, че в Акт за публична общинска собственост на община Разлог №
357/05.05.1998 г. са вписани 50 дка земя, попадащи в територията на парка.
• В изпълнение на поставената задача по отношение на План 2014 са отправени
запитвания за актуализация на информацията до общинските служби по земеделие, до
Общинска администрация на Разлог, до областната администрация и до МРРБ. В отговор
на запитванията е получена следната информация:
1.
Със заповед на Кмета на Община Разлог № РД-15-212 от 19.03.2013 г. от
АПОС № 357/05.05.1998г. е отписан „недвижим поземлен имот от 50 дка, попадащ в ПИ
61813.808.7 - представляващи част от НП „Пирин“-изключителна държавна
собственост.“ като неправилно актуван.
2.
На територията на парка, попадаща в района на Общинска служба
земеделие (ОСЗ) - гр. Разлог, няма възстановена собственост и няма информация за
съдебни дела с предмет вещни права върху територията на НП „Пирин“. Същата
информация е заявена и от ОСЗ - гр. Гоце Делчев и от ОСЗ - гр. Симитли.
3.
От ОСЗ - гр. Кресна е потвърдено наличието на възстановено право на
собственост на физически лица върху 15 поземлени имота в местността „Загаза“,
попадащи в землището на с. Влахи в размер на 24,421 дка, и като общинска собственост
- върху 5 поземлени имота с обща площ 161,122 дка в местностите „Извора“, „Кривата
сопа“ и „Гущерова примка“.
4.
В отговор на поставените въпроси ОСЗ - гр. Банско е предоставила
следната информация:
- Съгласно извършената справка 180 собственици на притежавана земеделска земя
на територията на НП „Пирин“ са обезщетени с 544,674 дка гори и земи в местността
„Дъбовец“, землище Банско;
- Към момента съдебните дела срещу решенията за възстановяване на имоти в нови
граници като обезщетения по реда на ЗВСГЗГФ, са приключили в полза на ОСЗ гр.Банско.
- За невъзстановени имоти в местности в/и граничещи с територията на парка,
заявени и признати по реда на ЗСПЗЗ, но без постановено решение за отказ, в процеса на
възстановяването им реституционните претенции биха могли да бъдат предявени за
територии, попадащи в границите на НП „Пирин“. В този случай и на този етап се
прилага правилото на чл.6 от ЗВСГЗГФ, съгласно което „Собствениците се
обезщетяват при несъществуващи или невъзстановими стари реални граници с равни
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на отнетите им по площ, а при възможност и по вид гори и земи от държавния горски
фонд, а при съществуващи или възстановими стари реални граници - и с еднакви по вид
и произход, гори и земи - в случаите, когато върху техните имоти са разположени или
самите имоти представляват:
1. гори - изключителна държавна собственост;
- ОСЗ - гр.Банско не е страна по възникналия спор с имот, намиращ се в местността
„Момин гроб“ с бивш № 118 115 по КВС - собственост на юридическо лице по
Търговския закон (ТЗ).
5.
От Министерство на регионалното развитие и благоустройството е
получена подробна информация относно случая с част от поземлен имот с № 118115 по
КВС, а по КК с идентификатор .118.120, в размер на 24,421 дка. По силата на съдебно
решение е признато правото на собственост на община Банско, която в непродължителен
период от време е продала този терен, като част от по-голям имот на търговско
дружество.
Този въпрос е изследван и от междуведомствена работна група, назначена със
Заповед № РД-38/20.01.2014г. на министъра на околната среда и водите, със задача да
разгледа и анализира проблема, свързан с извършено възстановяване по реда на ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ и придобиване на собственост от физически и юридически лица върху имоти в
границите на защитени територии – национални паркове, резервати и поддържани
резервати.
В Акта за изключителна държавна собственост за територията на НП „Пирин”
липсват вписвания за частично деактуване, от което логично следва, че не е проведена
процедурата по чл.78 ал.3 1 от Закона за държавната собственост за отписване на този
имот.
6.
Няма отговор на направеното запитване от ОСЗ – гр. Сандански относно
вписаната като собственост на търговско дружество земя, върху която е построен кантон
„Мозговица“ от каскада „Санданска Бистрица“;
7.
Няма отговор на направеното запитване и от Областна администрация
Благоевград.
Предложения:
Независимо от изтеклите давностни срокове би следвало да се потърсят
законосъобразни решения в защита на държавната собственост. Територията на
националните паркове, включително и тази върху която са построени обекти и
съоръжения, независимо от тяхната собственост, има качеството на изключителна
държавна собственост, т.е. тя не подлежи на възстановяване и не може да бъде
отчуждавана, придобивана по давност или трансформирана в друг вид собственост.
Съставеният Акт № 3 от 16.01.1997г. установява правото на собственост на територията
на НП „Пирин“ като изключителна държавна собственост.
Да се регламентират с конкретно дефинирани и законосъобразни правила
взаимоотношенията между собственика на територията - държавата в лицето на
Дирекция Национален парк „Пирин“ и собственика/ползвателя на сграден фонд по
отношение на правата и задълженията на всяка от страните, свързани с управлението на

чл.78, ал.3 от ЗДС - Отписването на имоти - публична държавна собственост, и на имоти, които са
свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна или със сигурността и отбраната
на страната, се извършва със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след
вземане мнението на съответното ведомство, което управлява имота.
1
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собствеността – ползването, поддържането и експлоатацията на строежите и на
прилежащите им територии, съставляващи зоните за сгради и съоръжения.
Съвместно с общинските служби по земеделие и поддържащите фирми да се
извърши преглед на характеристиките за имотите, попадащи в границата на НП „Пирин“
за допуснати неточности и/или непълноти в КВС, особено относно ограничените права
на ползване. В случай на необходимост да се инициират процедури за тяхното
отстраняване или допълване в съответствие с действащата номенклатура. Същото да се
извърши и за кадастралните карти и регистри, за териториите , за които има изработени
такива.
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№ Землище

СПИСЪК
на имотите неправомерно възстановени на частни лица и общини

местност

Имот
№

1

с. Влахи

Загазо

18.1

2

с. Влахи

Загазо

18.2

3

с. Влахи

Загазо

18.3

4

с. Влахи

Загазо

18.4

5

с. Влахи

Загазо

18.5

6

с. Влахи

Загазо

18.6

7

с. Влахи

Загазо

18.7

8

с. Влахи

Загазо

18.8

9

с. Влахи

Загазо

18.9

10. с. Влахи

Загазо

18.10

Площ в Собственик
м2

3 014,80 н-ци
Михаил
Драмалиев
2 507,19 Димитър
Груйцов
2 002,63 н-ци
Харалампи
Чаушев
1 032,53 н-ци
Андрея
Шабански
1 041,15 н-ци Йордана
Костово
1 515,08 Васил
Ст.
Ангелов
1 533,87 н-ци Васил А.
Стаменов
1 096,05 н-ци
Георги
Пальовичин
1 003,21 н-ци Атанас В.
Илиев
1 051,36 Иван Ангелов
Ангелов

Вид
собственост
частна-физ.
лица
частна-физ.
лице
частна-физ.
лица
частна-физ.
лица
частна-физ.
лица
частна-физ.
лице
частна-физ.
лица
частна-физ.
лица
частна-физ.
лица
частна-физ.
лице

Основание
придобиване
/начин
възстановяване/

за Дата
на
регистрация,
на

ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници

реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК

г.-

ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници

реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК

г.-
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11. с. Влахи

Загазо

18.11

12. с. Влахи

Загазо

18.12

13. с. Влахи

Загазо

18.13

14. с. Влахи

Загазо

18.14

15. с. Влахи

Загазо

18.15

Възстановени на физически лица
общо:

2 000,65 н-ци Ангелуш
Инузов
2 001,91 н-ци
Тодор
Иванов Иван Борисов
Иванов
1 500,70 н-ци
Иван
Аризанов
1 001,59 н-ци
Спас
Драмалиев
2 991,62 н-ци
Руйчо
Николов
24 253,19 кв.м.

16. с. Влахи

Извора

0.182

7 471,83 ОБС гр. Кресна

17. с. Влахи

Извора

0.161

3.826,63 ОБС гр. Кресна

18. с. Влахи

Кривата
0.151
сопа
19. с. Влахи
Гущерова
0.273
примка
20. с. Влахи
Гущерова
0.368
примка
Възстановени на община Кресна
общо:
21. град Банско Момин гроб 118120част-стар
№118115

134 834,62 ОБС гр. Кресна
5 677,33 ОБС гр. Кресна
9 312,04 ОБС гр. Кресна

частна-физ.
лица
частна-физ.
лице

ЗСПЗЗ-стари
реални
граници
ЗСПЗЗ-стари
реални
граници
и
Нотариален акт

г.-

частна-физ.
лица
частна-физ.
лица
частна-физ.
лица

ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници

11.12.1998
Решение ПК
11.12.1998 г
Решение ПК
19.07.2004г.Нотариал. акт
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК

г.-

общинска
частна
общинска
частна
общинска
частна
общинска
частна
общинска
частна

ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници
ЗСПЗЗ-стари
граници

реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК
реални 11.12.1998
Решение ПК

г.-

Решение№308/24.08.2004г. Договор
по гр. д. №355/2004 г.;
продажба от
Решение
№1940д
от 18.11.2005

за

-

г.г.-

г.г.г.г.-

161 122,45 кв.м.
24,421 Община Банско Юридическо
продала на
лице по ТД
„Голф
плюс“
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ООД
Възстановени на община Банско и в последствие продадени на трето лице 24.421 кв.м.

27.07.2004 г
Решение
от20.09.2004 г.

№1940д

Терени, за които във връзка с основанията за признаване правото на собственост, е необходимо прецизно
проучване на предходни документи.

с.
0.374
17 198,03 МЗГ-Държавно публична
ЗСПЗЗ-съществуваща
Лиляново*
лесничейство
държавна
собственост
2.. с.
Мозговица 0.282
3 209,17 „Енерго - про“ корпоративна
ЗСПЗЗ-съществуваща
Нотариален акт
Лиляново**
България
с-ст
собственост
№81/2004 г.
Забележка:
1. За поземлен имот № 0.374 с площ от 17 198,03 кв.м. : Публична държавна собственост на МЗГ- Държавно лесничейство. Само в запис за
ограничения се чете: „Защитена територия. Национален парк. Изключителна държавна собственост……………………..“
2. За поземлен имот № 0.282, с площ от 3 209,17 кв.м.: Собственост на „Енерго - про“ България ЕАД, с НТП-Дворни места на горското
стопанство, нов НТП- Ниско застрояване до 10 м, вид територия. Горско стопанство, трайно предназначение - Горска територия.
1.
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1.4.5. Процедура за издаване на актове за изключителна държавна собственост
- нерешени проблеми
1.4.5.1. Процедурата за издаване на актове за изключителна държавна
собственост е регламентирана в чл. 69, ал.1 от ЗДС и предвижда,че:
„Актовете за обекти и имоти - изключителна държавна собственост, се
съставят в два екземпляра от звено "Държавна собственост" на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Актовете за обекти и имоти - изключителна държавна собственост се
подписват от съставителя и се утвърждават от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Първият екземпляр се съхранява в звено „Държавна собственост", а вторият се
изпраща на областния управител по местонахождение на имота. Препис от акта се
изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”
• Предвид спецификата на статута на НП „Пирин”, размера на включените
територии, многократните промени в характеристиките на парка, необходимостта от
отстраняването на допуснатите непълноти и грешки в АИДС № 03/1877г., както и
необходимостта от съставяне на нови актове за държавна собственост, е целесъобразно
директорът на Дирекция НП „Пирин” да поиска от МРРБ да издаде методическо
указание за вида и броя на документи, които трябва да се представят със заявлението за
издаване на нов/и акт/ове като обоснове необходимостта от издаване на единствен акт
за компактната територия.
Актове за изключителна държавна собственост следва да се съставят един за
цялата територия на парка и отделни актове за всички отделни части, не граничещи
помежду си.
Процедурата стартира със заявление/предложение/ от министъра на околната
среда и водите.
Заявлението или приложение към него би следвало да съдържа кратко описание
на парка и неговия статут, съдържащо както историческа справка, така и основни цели,
правила и норми и документи, свързани с управлението и поддържането му.
Към заявлението следва да се представят следните документи:
• Актуална скица /скици/, съдържащи основни реквизити – местонахождение,
граници и съседи, площи и др. технически показатели, заверени от общинските
служби по земеделие или от агенция по кадастър при приета кадастрална карта;
• Координатен регистър на точките на граничния контур за цялата територия на
парка, както и координати на точките на граничния контур на площи в
територията на парка, с друг титул на собственост, ако се докаже , че
съществува такава.
• По рано съставени актове за държавна собственост;
• Справка - извлечение по сметка 201 от баланса на ДМА, съответстваща на
актуалните данни за площта на парка.
• Писмени доказателства – документи, установяващи правото на собственост на
държавата в т.ч. и за актове за изключване на площи от парка;
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• Правни актове, по силата на които собствеността е предоставена за управление
на Министерството на околната среда и водите и Дирекция Национален парк
„Пирин“; Статут.
• Данни и документи в т.ч. и графични материали за учредени вещни права на
други субекти – физически и/или юридически лица;
• Актове за територията, отдадена на концесия, и координатен регистър на точките,
определящи граничния контур на същата;
и допълнителни данни и документи, по вид и съдържание съгласно посоченото
по-горе указание на МРР.1
Процедура за издаване на актове за публична държавна собственост
На територията на парка е реализирано строителство – собственост на държавата:
- за изпълнение на функциите по управление на парка;
- за задоволяване на потребностите на ДП „Горско стопанство“ и други;
- строежи, реализирани от концесионера.
При предоставяне на концесията концедентът запазва правото си на
собственост върху обекта на концесията, като приращенията и подобренията
върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на
концесионния договор стават собственост на концедента от момента на
възникването им.
Изброените по-горе обекти и строежи нямат качеството на изключителна
държавна собственост, защото не попадат в приложното поле на чл.18, ал. 1 от
Конституцията на РБ. С оглед предназначението им - за изпълнение на функциите по
управление на парка, както и за задоволяване на обществени потребности от национално
значение, тези имоти имат статут на публична държавна собственост. Освен това
характерът на тези имоти като публична държавна собственост се определя и от
специалната норма на чл.10 ал.1 от Закона за защитените територии, която определя, че
„Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост,
и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените
територии по този закон, е публична държавна собственост“. От посоченото
следва, че изброените имоти и строежи притежават качеството на публична държавна
собственост съгласно чл.2 ал.2, т.т.2, 4, и 5 от ЗДС и съответно за тях се прилагат
предвидените ограничения в чл. 7 ал.1 и ал. 4. от ЗДС. Същевременно правилата и
нормите, на които се подчиняват, дават по-широк кръг на възможности за тяхното
управление, ползване и поддържане, като отдаване под наем - чл. 16, ал. 2 от ЗДС и
чл14а от ППЗДС, предоставяне на ползване, учредяване на ограничени вещни права
чл.7, ал.5 от ЗДС и др.
Процедурата за издаване на актовете за публична държавна собственост е
регламентирана в чл. 70, ал.1 от ЗДС и и чл. 102, ал.2 от ППЗДС предвижда:
„Актовете за публична и частна държавна собственост се съставят в два
екземпляра от звено "Държавна собственост" при областния управител. Актовете се
подписват от съставителя и се утвърждават от областния управител. Двата
екземпляра се представят в службата по вписванията в 14-дневен срок от
утвърждаването, като след вписването първият екземпляр се съхранява в звено
„Държавна собственост". На Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и на лицата, които ползват имота, се предоставят преписи след
вписване на съответния акт.”
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Процедурата стартира със заявление/предложение/ от директора на Дирекция
Национален парк „Пирин“.
Към заявлението следва да се представят следните документи:
• Копие на АИДС №3/97 г. -в случая - актуване на обекти в НП „Пирин“;
• Актуална скица, съдържащи основни реквизити – местонахождение, граници и
съседи, площи и др. технически показатели, на имота, в която са попълнени съответните
строежи, обект на актуване, заверена от общинските служби по земеделие или от
агенция по кадастър при приета кадастрална карта;
Акт за държавна собственост може да се състави за отделна сграда или за няколко,
които попадат в една кадастрална единица. Във втория случай, при липса на кадастрална
карта, или на попълнени в нея строежи, е необходимо да се приложи ситуационен план,
индивидуализиращ местоположението на всяка сграда и нейните характеристики, в
случая карта от геодезически измервания, оформена по надлежния ред.
• Справка, извлечение по сметка 203 от баланса на ДМА, към датата на писменото
искане за актуване;
• Данъчна оценка на имота;
• Данните от сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата и да съдържат:
- наименование;
- застроена площ;
- етажност;
- конструкция;
- година на построяване или придобиване;
• Строителните книжа – разрешение за строеж, Протокол обр.№16 или
разрешение за ползване, удостоверение за търпимост, като е възможно
актосъставителят да поиска проект по част архитектурна или архитектурно
заснемане;
• По рано съставени актове за държавна собственост за съответния обект, ако има
такива;
• Писмени доказателства - документи, установяващи правото на собственост на
държавата в т.ч. и за актове за учредяване на ограничени вещни права в полза на
държавни структури, както и правни актове по силата на които собствеността е
предоставена за управление на съответното държавно ведомство.
• Учредени ограничени вещни права от държавата на други субекти.
• Предишен собственик.
• Декларация по чл.13 от НПК.
• Пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице.
Във връзка с актуването на имотите, държавна собственост, трябва да се имат
предвид и следните правила, предвидени в ЗДС, а именно:
• съгласно чл.71, ал.1 от ЗДС нови актове за държавна собственост се съставят
при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - държавна собственост като в
новите актове се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за
държавна собственост и данните по чл.60, т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния
регистър, а именно:
1. идентификаторът;
2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
3. адресът;
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4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти,
съответно на самостоятелните обекти в сграда);
5. площта в квадратни метри или в декари;
6. предназначението на имота;
7. етажността на сградата;
В акта за държавна собственост се отбелязват действията по управление или
разпореждане с имота, както и предоставянето им на концесия или по договор за
публично-частно партньорство
• Когато при влизане в сила на подробни устройствени планове за райони, в които
няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени
планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в
лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото
на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван поземлен
имот се съставя нов акт за държавна собственост, в който се посочват номерът и датата
на предходно съставения акт. За новообразуваните имоти, попадащи в територии с
одобрена кадастрална карта, се прилага редът по чл.71, ал.1 от ЗДС.
Номерът и датата на новосъставените актове се отбелязват и в предходно съставените
актове и в съответните регистри.
Новосъставените актове се вписват в службата по вписванията.
Копие от новосъставените актове акта се изпраща в Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
В случаите по чл.71, ал.1 и ал.2 от ЗДС ведомствата не заплащат такса за издаването
на скици и предоставянето на справки за имотите - държавна собственост, от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
• Съгласно чл. 72, ал.2 от ЗДС при установяване на явна фактическа грешка в акт
за държавна собственост се съставя акт за поправка на акта. Актът за поправка на акта за
държавна собственост се вписва в службата по вписванията.
Номерът и датата на акта за поправка на акт за държавна собственост се отбелязват в
акта, който е поправен, и в съответните регистри.
Актовете за държавна собственост и актовете за поправката им се вписват с
последователни номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в
съответното звено "Държавна собственост".
• Актовете за държавна собственост на имоти, които са престанали да бъдат
собственост на държавата, или за имоти, за които са съставени нови актове, се
съхраняват в съответното звено "Държавна собственост"като в тях се отбелязва
съответното обстоятелство.
• При промяна в статута на имот - държавна собственост, по чл.6 от ЗДС се съставя
нов акт за държавна собственост, който се вписва в службата по вписванията.
• В министерствата, ведомствата и областните администрации, които съставят
актове за държавна собственост, се създават главен регистър и спомагателни регистри по
образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Главният регистър и спомагателните регистри се водят от длъжностно лице,
оправомощено от министъра, ръководителя на ведомството или областния управител.
Актовете за държавна собственост, главният регистър и спомагателните регистри
се съхраняват безсрочно.
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Актовите книги за имотите - държавна собственост, са общодостъпни и всеки може
да иска справка по тях при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на
закона.
• В чл. 78 от ЗДС нормативно са определени случаите, в които се отписват имоти –
държавна собственост, както следва:
- имоти, неправилно актувани като държавна собственост, както и имоти,
основанието за актуване на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед
на областния управител и се предават на собственика. Промяната на собствеността
подлежи на вписване;
- отписването на имоти, придобити по силата на приватизационен договор за
продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала, както и на имоти - собственост на дружества, чиито
акции или дялове са били предмет на приватизационни договори за продажба, по които
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява
следприватизационен контрол, се извършва със заповед на областния управител след
представяне на удостоверение, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на
приватизационния договор.
- отписването на имоти - публична държавна собственост, и на имоти, които са
свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна или със
сигурността и отбраната на страната, се извършва със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството след вземане мнението на съответното
ведомство, което управлява имота.
- отписването на имоти - собственост на българската държава извън страната, се
извършва със заповед на министъра на финансите по предложение на министъра на
външните работи.
Строежи, не подлежащи на актуване;
В чл.68, ал.4 от ЗДС и чл.105, ал.2 от ППЗДС законодателят е дефинирал ясно и
точно, за кои имоти не се съставят актове за държавна собственост и по-конкретно както
следва:
„Не се съставят актове за държавна собственост за коритата на реките и
другите естествени водоеми, пътната мрежа, мостовете, подлезите, инженерната
инфраструктура и други обекти, които не са прикрепени трайно към земята и
нямат характер на недвижим имот и временните постройки.”
Тези активи обаче подлежат на документална отчетност, по различни признаци
и показатели, но преди всичко следва да бъдат отразено в счетоводните активи на
предприятията по смисъла на Закона за счетоводството - в случая Дирекция НП „Пирин“
С окончателното индивидуализиране на собствеността на строежите в парка и
проучването на всички обстоятелства, породили проблеми, ще се предложат експертни
решения, съобразени с нормите на ЗДС, ЗУТ, Закона за счетоводството и др., както и
подзаконовите нормативни актове и за отчетността на обектите, за които липсват
документи надеждни и в достатъчен обем.

22
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.“

1.4.5.2. Анализ на основните нерешени проблеми, свързани с актуализацията на
Акта за изключителна държавна собственост№3/16.01.1997 г.
1. Фактическо
собственост

състояние на Акт № 3/16.01.1997г. за изключителна държавна

• Правни основания: - чл. 69 от Закона за държавната собственост във връзка с
чл. 18 от Конституцията на Република България, и Заповеди №3011/30.09.1974 на
МГОПС, №594 /03.03.1976 г. и №1036/167.11.1987г. на КОПС..
• Обща площ на парка - 40 066,7 ха, в т.ч. горски фонд – 31 700,7 ха.
• Допълнителни вписвания :
- Управлението на парка се предоставя на Дирекция Национален парк „Пирин“ на
основание Заповед № РД 505/29.12.1998 г. на МОСВ.
- На основание Заповед № РД 395/15.10.1999г. на МОСВ Народен парк “Пирин“
се прекатегоризира в Национален парк „Пирин“ и се намалява неговата площ със 134
ха. При така извършената поправка е вписана обща площ за парка от 40 332,4 ха, от
които горски фонд с обща площ 29 999,4 ха и високопланински пасища и ливади 10
333, 0 ха;
- За предоставена на основание чл.4, ал.1, т.10 от Закона за концесиите, РМС 514/
2001 г. и РМС №738/2001г. концесия с цел изграждане и експлоатация на „Ски зона
Банско“ в частта и попадаща в границите на парка. Площта отдадена на концесия е 99,55
ха, от която са изключени 2,2 ха на хотел „Тодорка“, база Горско стопанство, базите на
Общински съвет в м. „Икрисчанска поляна“ и Бъндеришка поляна, база „Академика“ в
м. „Църна могила“, база „Изворите, база „ДЗИ“, база „ВМРО“ и хотел „Катерини“ в м.
„Чалин валог“ и база ВиК в м. “Мъртва поляна“, при граници съгласно одобрен със
Заповед № 09-13/01.03.2001г. на кмета на община Банско Териториално устройствен
план на извън селищна територия „Ски зона с център Банско“.
Същевременно в л.1, раздел забележки, е извършено допълнително вписване на
818,46 ха като площ на участък „Ски зона център град Банско“.
Границите на концесията са допълнително индивидуализирани с координати на
точките по външния граничен контур на концесията.
2. Констатирани неточности и
пропуски в Акт № 3/16.01.1997г. за
изключителна държавна собственост:
• неточности при изчисленията и отбелязването на площите – на практика има
разминаване в размера на площите за почти всички землища;
• не са индивидуализирани в достатъчна степен местонахождението и границите на
парка: област, общини и землища на населени места. В акта не е отбелязано изменението
в административно-териториалното деление на държавата по силата, на което НП
„Пирин“ попада в новосъздадената област Благоевград;
• не е посочена кадастрална информация за парковата територия (идентификатори
по КК и КР или № поземлен имот по КВС);
• в АИДС № 3 от 16.01.1997г. е налице некоректно вписване на данни и
характеристики, касаещи концесионния договор. Констатирано е различие в цифрите,
касаещи отдадената на концесия площ. При визуализиране на описаните координати на
точките от граничния контур се внася допълнителна неяснота - ограничава се територия
с площ, различна от визираната. В нея липсват контурите на изключените 2,2 ха за
десетте посочени терени от ІV зона - хотел „Тодорка“, база „Горско стопанство“, база
„Академика“ и т.н.;
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• липсва вписване за други ограничени вещни права - заварени или наложени по
закон, свързани с реализираните на територията на парка строежи – хижи, хотели,
почивни бази, както и инженерно - технически съоръжения или части от тях;
• липсват данни за съставени по рано актове за държавна собственост, каквито
несъмнено са съставяни по правилата на Наредбата за държавните имоти;
• в землището на град Банско се намират части от територията на парка, които не
граничат с компактната му територия. Същите не са актувани с отделни актове за
изключителна държавна собственост.
• Поправка на АИДС /Акт за поправка на АИДС №3/ не е извършвана.
3. Проблеми
• Съдържащите се в АИДС №3/1997г. непълноти и фактически грешки са
предимно от техническо естество. На практика те са резултат от допуснати грешки и
пропуски в различните карти, послужили за определяне на площите, липса на
техническа възможност/цифрови модели/ за съвместяване на наличната графична
информация, произтекли промени, свързани с реституционни процедури по
възстановяване на собствеността, които по една или друга причина не са отразени в
документите или грешки, допуснати при самото изписване.
Това
налага
необходимост
от
актуализацията
на
документите,
индивидуализиращи собствеността. Съвременните практики и технически възможности
създават условия за коректно актуализиране на базата от данни и тяхното отразяване в
съответните документи, които комплектувани в изискуемия обем да се предоставят на
актосъставителя за отстраняване на допуснатите непълноти и грешки.
• Вторият проблем е свързан с обстоятелството за наличие на неправомерно
възстановена собственост в границите на Национален парк „Пирин“, разрешаването на
който не търпи отлагане.
• Анализът на данните от КВС за отделните землища обуславя необходимостта от
извършване на проверки съвместно с поддържащите фирми за констатиране на
допуснати непълноти и неточности в описателните характеристики и данни към тях.
4. Необходимостта от актуализация на съществуващия Акт за държавна
собственост е очевидна като при издаването на акта за поправка следва да бъдат взети
предвид следните обстоятелства:
- констатирани са непълноти и грешки в АИДС №3/1997г., което следва да бъдат
отстранени по предвидения ред в чл. 72, ал.2 от ЗДС и чл.104, ал.3 от ППЗДС;
-поради влизането в сила на кадастрални карти за част от имотите, включени в
парка, се налага съставянето на нови актове за изключителна държавна собственост по
реда на чл. чл.71, ал.1от ЗДС. В конкретния случай това се отнася за терените,
представляващи части от НП „Пирин“, намиращи се извън компактната му
територия и не граничещи помежду си.
Тези обстоятелства обосновават необходимостта от съставянето на нови актове за
изключителна държавна собственост.
• Актове за държавна собственост следва да бъдат съставени и за строежи в парка държавна собственост в т.ч. и за реализираните обекти от концесионера.
• Съгласно чл.5, ал.1 от ЗДС държавата удостоверява възникването, изменението и
погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост. 2
2

Актът за държавна собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и
форма, определени в закона.
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С Акт № 3 от 16.01.1997г. държавата е установила своето право на собственост върху
територията на НП”Пирин” като изключителна държавна собственост.
Копие на Акт за изключителна държавна собственост № 3 от 16.01.1997 г.

Приложение:
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1.4.6. Нерешени правни проблеми
съществуващите сгради и съоръжения.

свързани

със

собствеността

на

1.4.6.1. Правен статут и характеристики на обектите на капиталното строителство,
намиращи се на територията на НП „Пирин“
Изследването на правния статут и техническите характеристики на обектите на
капиталното строителство, реализирано на територията на НП„Пирин“ има за цел:
• да разшири и прецизира обема от данните и правни характеристики,
индивидуализиращи собствеността и нейното управление;
• да изследва степента на разрешаване на дефинираните в предходния план за
управление на Парка проблеми и постигнатата ефективност;
• да идентифицира нерешените и/или нововъзникналите обстоятелства, които като
сегмент от общо констатираната проблематика са база за разработване на бъдещите
политики и стратегии по управлението и развитието на НП „Пирин“.
Планирането, разработването, реализирането на инвестиционните проекти,
поддържането и експлоатацията на строежите са подчинени на:
• общия нормативноустановен ред, регламентиран в Закона за устройство на
територията, Закона за държавната собственост, Закона за собствеността, Закона за
кадастъра и имотния регистър и подзаконовите нормативни актове;
• специалните режими, регламентирани в Закона за защитените територии и
подзаконовите нормативни актове;
• режимите и нормите, постановени в плановете за управление на НП „Пирин“;
С оглед своята специфика обектите на капиталното строителство се обособяват в
две основни групи:
• сграден фонд - самостоятелно стоящи сгради, сградни комплекси, както и
постройки, притежаващи чертите на допълващо застрояване, образуващи зоните за
сгради и съоръжения, или по-малки застроени ядра и
• обекти на техническата инфраструктура – обекти на енергопроизводство,
електропреносни и електроразпределителни мрежи и съоръжения, в т. ч и съоръжения
за локално захранване - мини ВЕЦ, обекти на водоснабдяването и отвеждането на
отпадните води, мрежи за пренос на данни и др.
Основното строителство на територията на НП „Пирин“ е стартирало през 30-те
години на миналия век с изграждането в първоначален обем на туристическите хижи
„Бъндерица“, „Вихрен“ (“Ел тепе“), „Демяница“, „Пирин“ (“Велебит“), поетапно
разширявани и надстроявани, поради на нарастналите във времето потребности от
леглови фонд и финансови възможности. По-късно са изградени хижите „Яворов“,
„Безбог“, „Беговица“, „Синаница“, заслона „Тревно езеро“, както и ведомствените
почивни бази.
Отделна групата са сградите със стопанско предназначение – обори, мандри,
жилища за работници и пастирски заслони. Изключвайки строежите на транспортната
инфраструктура и обектите, реализирани от концесионера, свързани с изграждането на
Ски зона с център гр. Банско, на територията на парка са построени сгради с обща
застроена площ 20 663,41 .кв. м., което отнесено към цялата площ на парка представлява
0,005 %.
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За всички обекти, изградени на територията на парка, са характерни следните
признаци:
- поетапно изграждане;
- неравномерно ситуирани спрямо територията на парка;
- с приоритети, насочени към капацитета на обектите, за сметка на качеството на
обитаване, които, отнесени към съвременните нормативни изисквания и потребности са
основополагащи за дефинираните проблеми от строително-техническо и естетическо
естество, а именно: неустановеност за повечето по отношение на техническото им
съответствие, енергийна ефективност, санитарно хигиенните изисквания и занижено
ниво в качеството на обитаване.
Необходимо е да се отбележи, че затрудненията в извършваните проучвания
създава обстоятелството за липсата на строителни книжа и надеждна информация за
други данни и документи, които биха дали верни насоки в констатациите и
предложенията за решение на посочените по-горе проблеми.
Местонахождени
е Площи от парка
/дка/
1

1.

2.

3.

Застроена площ
/ЗП/- обща в
кв.м.
ЗП-основно
застрояване в
кв.м.
ЗП- допълващо
застрояване в
кв.м.

НП
„Пирин“

Община
Банско

Община
Разлог

Община
Община
Сандански Кресна

403 560

147 713

41 225

123 687

2

3

4

60 104

5

6

20 663,41

16 080,87

1 282,15

2 592,49

707,90

15 336,22

12 517,68

819,19

1 414,11

585,14

5 327,29

3 563,19

462,96

1 178,38

122,76

Разпределение на застроените площи на сградния фонд на териториален
признак
Проблемите, свързани с правото на собственост върху сградния фонд
произтичат в значителна степен от произтеклите в близкото минало процеси на
трансформация на собствеността от държавна в други видове собственост. Към момента
дялът на държавата е намален, за сметка на собствеността на физически и юридически
лица, в т. ч. и на общини.

34
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.“

В резултат на направените проучвания и анализи са констатирани следните
проблеми, свързани с правото на собственост върху сгради и сградни комплекси:
- спор за собственост между Българския туристически съюз (БТС) и община
Банско за една втора идеална част от хижа Вихрен, възникнал поради съставения Акт за
общинска собственост, независимо от постановения Акт на Министерския съвет за
предоставянето на хижата на БТС.
- наличие на съсобственост - отново за хижа „Вихрен“ между БТС/респективно
община Банско и НСА.
- наличие на обекти без документи за собственост;
- наличие на все още неизяснена собственост върху сгради;
- обекти, стопанисвани от туристическите дружества, актувани като общинска
собственост – хижа „Яворов“, хижа „Вихрен“;
- изоставен сграден фонд - вероятно с отпаднала необходимост;
- липса на приемственост в информацията, породила необходимостта от нови
проучвания, свързани с правото на строеж и други строителни книжа, обуславящи
законността на строежите;
- липса на прецизност в старите документи, доказващи правото на собственост;
- липса на модел за информираност относно произтекли разпоредителни действия с
имоти, както и за сключени договори за наем.
Проблемите, свързани със собствеността върху сградния фонд, изключая
държавната, нямат пряко отношение към ангажираните с управлението на парка
държавни структури и преди всичко дирекция НП „Пирин“. Същевременно те
генерират препядствия, свързани с ефективното ползване, управление и контрол на
парковата територия.
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В тази връзка е направено проучване относно наличието на спорове с предмет
вещни права върху обекти, разположени на територията на парка, по които страна е
Дирекция на Национален парк „Пирин“.
На този етап данни по тази тема не са констатирани.
Обектите на техническата инфраструктура са подчинени на следните признаци:
- обекти, локално обслужващи застроените зони – каптажи, водохващания, мини
ВЕЦ, септични ями и пр.
- обекти - елементи от мрежи и съоръжения с висока обществена значимост,
удовлетворяваща основно потребности на държавно и общинско ниво, което не
изключва и обслужването на обекти от парковата територия. Това са линейни обекти,
осигуряващи водоснабдяването на съседните населени места, хидротехнически
съоръжения и обслужващи ги сгради към ВЕЦ, елементи от електроразпределителната
мрежа и канализационна мрежа.
Проблемите, свързани сос собствеността на тези активи са следните:
• Неясен е статутът на малките обекти, обслужващи строежите от ІV зона, които са
жизнено необходими, поради което е наложително статутът им да бъде изяснен.
• Няма пълна информация и документи за учредени вещни права върху територията
на НП „Пирин“ за правилното им отразяване в акта за изключителна държавна
собственост.
Изследването на терените от ІV зона е свързано с обстоятелството, че
състоянието и
техническите им характеристики от гледна точка на негативно
въздействие, са в пряка зависимост от човешкото присъствие, при реализиране на
първоначалната строителна дейност, така и
в последващите етапи на тяхната
експлоатация, управление и поддръжка, както и в случаите на
преоразмерена
урбанистична намеса.
Не без значение е и изследването на дела на тези площи спрямо цялата територия
на парка или спрямо определени части от него, както от екологична гледна точка, така и
за преценка на необходимите капацитетни възможности, пресметнати спрямо
тенденциите за интензивност, обем на посетителите и потребление.
Постигането на яснота относно собствеността на инвентаризираните обекти
има пряко отношение към терените от зоните за сгради и съоръжения за легализиране
на взаимоотношенията между държавата и собствениците на обектите,
ситуирани в тези зони, и регламентиране на правата и задълженията на всяка от
страните, свързани с поддържане и опазване на околната среда.
С оглед на посочените проблеми се налагат следните изводи:
Необходимо е да бъде изработена стратегия за устойчиво развитие на територията
на Парка, реализиране на политики и внедряване на нови технологии с положителен
екологичен ефект. По принцип това е комплексен процес с далечен хоризонт на
действие. Независимо от положителната тенденция за развитие, установена е практика за
единични и не винаги координирани във времево отношение действия. За постигане на
максимален ефект в условията на ограничен инвестиционен фон е особено наложително
прилагането на комплексен подход, а именно:
• разрешаване на проблемите с правото на собственост;
• оптимално използване на създадената към момента геодезическа основа;
• паспортизация на обектите за техническо съответствие и енергийна ефективност;
• устройствени решения, в масксимална степен координирани с лесоустройствените
проекти за всяка една от зоните за сгради и съоръжения, за постигане на устойчивост в
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дейностите по поддържане ползване и експлоатация, при съблюдаване на правилата и
нормите за опазване на екологичната среда.
1.4.6.2. Проблеми с идентифицирането на обекти – държавна собственост,
намиращи се на територията на НП „Пирин“.
В изпълнение на поставената в заданието задача - „Да се проучат възможностите за
вписване на държавата като собственик за обекти, за които няма надлежна информация
и документи за собственост, въз основа на съставени актове за държавна собственост“,
се направиха изследвания на собствеността и нейните реквизити за обектите, изградени
на територията на Парка, имащи пряко отношение към изпълнението на функциите и
задачите на Дирекция НП „Пирин“.
По своето предназначение тези обекти формират 2 основни групи:
Първата група включва КОНТРОЛНО-ИНФОРМАЦИОННИ ПУНКТОВЕ –
обекти, свързани с управлението на парковата територия.
Към тази група спадат следните обекти - държавна собственост:
- КИП „Драгостинов чарк“
- КИП „Бъндеришка поляна“
- КИП „Ширинето“ (“Пещерата“)
- КИП „Бетоловото“
- КИП „Върбите“
- КИП „Трите реки“
*Не са обект на това изследване постройките, ползвани за същите цели, които не
са държавна собственост.
Втората група включва ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПОДСЛОН - туристическите и
пастирски заслони.
- Туристически заслони: - „Казаните“, „Кончето“, „Караманица“ „Изворите“
„Бункера“ и „Вапата“, „Тевното езеро“, „Спано поле“.
- Пастирски заслони: „Джинджир чешма“, „Баш мандра“, „Беговица“, „Башлийца“
и „Черната вода“ „Зиденицата“
Обща проблематика:
- КИП „Драгостинов чарк“ и КИП „Бъндеришка поляна“ не са отразени в
Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Банско;
- КИП „Ширинето“ не е отразена в КВС, което не е задължително, но е възможно
като решение. Освен това, при извършените геодезически измервания и проверка
(изготвена е комбинирана скица) е констатирана грешка в граничния контур на
поземления имот, в който попада сградата;
- КИП „Бетоловото“- строежите са отразени в Кадастралната карта на гр.Разлог, но
отново, чрез изработената комбинирана скица, е констатирано наличието на грешка,
подобна на предходната;
- Липса на пълния комплект от строителни книжа, недовършени процедури,
свързани с инвестиционния процес.
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Обекти, за които липсват надеждни документи и информация
собствеността, необходими при подаването на заявление за актуване:
• КИП „Драгостинов чарк“ – ПУ Вихрен;
• КИП „Ширинето“ /“Пещерата“/ - ПУ Синаница;
• КИП „Върбите- ПУ Синаница;
• Туристически заслон „Кончето“;
• Туристически заслон „Бункера“;
• Туристически заслон „Казаните“;
• Туристически заслон „Караманица“;
• Туристически заслон „Вапата“;
• Туристически заслон „Изворите“;
Към горния списък са прибавени още:
• Сграда-риболюпилня в рибарника над гр. Банско;
• Сграда на ПСС- х. Яворов;

за

Процедури, свързани с документалното обезпечаване на посочените обекти.
1.
Обезпечаване
на
КИП
„Драгостинов
чарк“
и
КИП
„Ширинето“/Пещерата/ с Акт за публична държавна собственост:
При фактическата невъзможност за възползване от предвидените в ЗУТ процедури
по § 127, ал.1 или ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. - ДВ, бр. 82 от
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.,), единствената възможност да се гарантира техническото
съответствие на тези обекти, което е и смисълът на разрешението за ползване, е
пристъпване към паспортизацията им в съответствие с Наредба №5/28.12.2006 г. за
техническите паспорти на строежите, издадена от Министерстъра на регионалното
развитие и благоустройството. Преди това е необходимо да се отстранят посочените
проблеми, свързани с коректното отразяване на обектите в кадастралните карти.
Същото се отнася и за туристическите заслони „Бункера“ и „Вапата“, които
също би следвало да се актуват като публична държавна собственост.
2.
КИП „Върбите“ не подлежи на актуване, защото представлява бунгало с
площ от 17 кв. м. и техническите му характеристики, съответстват по-скоро на
спомагателна постройка от допълващо застрояване, която има временен характер.
Бунгалото се намира извън територията на НП „Пирин“ и е с временно разрешение за
поставяне, чийто срок е изтекъл през 2011 г. (Заповед №17/04.04.2001 г. на ДЛ Кресна за
срок от 10 години).
Същевременно КИП „Върбите“ подлежи на документална отчетност както следва:
• отразяване в счетоводните активи на дирекцията;
• вписване в работни списъци и регистри;
• отразяване в съответния слой на ГИС и в съответстващите описателни данни за
обектите;
• създаване и поддържане на досие, отделно за всеки от обектите, съдържащо данни
и документи, свързани с тяхното администриране, ползване и поддържане.
3 . Туристическите заслони
„Казаните“, „Кончето“, „Караманица“ и
„Изворите“ не подлежат на актуване, поради факта, че нямат качеството на обекти,
трайно прикрепени към земята и в този смисъл имат временен характер. (чл.68, ал.4 от
ЗДС и чл.105 от ППЗДС ).
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4.
Технологичен обект – риболюпилня - предвид обстоятелствата, че дълги
години сградата не е използвана по предназначение, възможните промени в санитарнохигиенните, технологичните и архитектурно-строителните изисквания, тя подлежи на
реконструкция и оборудване. Необходимите действия в това отношение могат да бъдат
дефинирани от екип по паспортизация на обекта, съгласно Наредба №5/2005 г. за
техническите паспорти на строежите на МРРБ.
5.
Сграда на ПСС при хижа Яворов – сградата с идентификатор 808.7.10 е
актувана с Акт за публична общинска собственост №337а/29.12.1997г. Анализ за
възможноста за актуване може да се извърши едва след процедура за деактуване по
реда на ЗДС, в случай, че са налице доказателства за неправомерното му актуване като
общинска собственост.
За част от посочените строежи, а именно туристическите и пастирските заслони не
се откриха документи относно правото на собственост върху тях, както и категорични
данни свързани с построяването им. Същевременно не са предявени и претенции за
собственост от конкретен субект. На този етап на базата на проведените интервюта е
констатирано, че туристическите заслони, с изключение на големите „Спано поле“ и
„Тевното езеро“, са изграждани във времето на доброволни начала, а пастирските –
основно от АПК, за нуждите на животновъдството. С малки изключения („Казаните“,
„Кончето“, „Караманица“) - тези обекти до сега не са били обект на поддържане и
оборудване от конкретно юридическо или физическо лице, в качеството му на
собственик. В този смисъл единствено възможно е тези обекти да са заведени в
счетоводните активи на БТС, към който следва да се отправи конкретно запитване. В
случай, че има отрицателен отговор може да се пристъпи към завеждане на отчет като
държавна собственост – по силата на чл.92 от Закона за собствеността, който
постановява, че собственикът на земята е и собственик на приращенията върху нея.
Ако обектът се окаже собственост на физическо или юридическо лице, а
същевременно е необходим за изпълнение на функциите на държавата – в този случай
следва да се предприемат действия за придобиването му, по предвидения ред в Закона за
държавната собственост.
1.4.6.3. Възможностите, за законосъобразно придобиване от държавата на сграден
фонд и инфраструктура са следните:
• придобиване на държавна собственост от друго ведомство - с Решение на
Министерския съвет;
• принудително отчуждаване от физически и юридически лица – само в случаите,
когато възникналата потребност не може да бъде удовлетворена по друг начин;
• придобиване на общинска собственост – необходимо и задължително условие е
съгласието на Общинския съвет, установено с негово Решение.
• придобиване на имот от физически или юридически лица по Търговския закон
или Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) - чрез покупко-продажба
или дарение.
В заключение следва да бъде посочено следното:
Въз основа на извършения анализ на действащите нормативни актове относно
статута на Парка и характеристиките му, действащите Кадастрална карта (КК) и
Кадастрални регистри (КР), както и Картата на възстановената собственост (КВС) на
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отделните землища, са прецизирани граници и площине на ПР„Пирин” и е създадена
актуална карта, обединяваща територията му.
Извършени са геодезически измервания, отразяващи реализираното върху
парковата територия строителство. Създадени са списъци на обектите, съдържащи
характеристики от строително-техническо, вещно – правно естество, както и данни за
тяхното местонахождение в териториално и устройствено отношение.
В резултат на направените проучвания и изследвания са възникнали въпроси от
правно и техническо естество в следните области:
1. Документи, легитимиращи собствеността:
1.1. Държавна собственост
• Територията на НП „Пирин“ е легитимирана с Акт за изключителна държавна
собственост №3/1997г. Съставеният АИДС съдържа непълноти и грешки, което налага
издаването на акт за поправка или нов акт.
• Не са актувани като изключителна държавна собственост териториите,
принадлежащи на Националния парк, но не граничещи с компактната му територия и
помежду си.;
• Не са актувани като държавна собственост обектите, реализирани върху
територията, отдадена на концесия, както и други с недокомплектувани на този етап
строителни книжа.
1.2. Общинска собственост - за обектите общинска собственост са съставени актове
за общинска собственост, някои от които в района на хижа Яворов - за частна общинска
собственост;
1.3. Обектите, собственост на юридически лица, регистрирани по ТЗ са обезпечени
с нотариални актове;
1.4. Повече от строежите, собственост на юридически лица, регистрирани по
ЗЮЛНЦ – основно БТС и местните туристически дружества притежават нотариални
актове, а някои – други актове и документи, доказващи правото на собственост. За някои
от обектите има спор за правото на собственост;
1.5. За някои обекти не се откриха документи относно правото на собственост.
Съгласно извършеното обследване, независимо от протичащите процеси на
трансформация на собствеността, държавата все още остава собственик на значителни по
обем застроени площи - 23% от застроените площи на парка. Това се дължи основно на
делът на ново изградените от концесионера „Юлен“ АД обекти.
Най - голям е делът за юридическите лица, регистрирани по Търговския закон 32% от застроените площи с предназначение - хотели и бивши ведомствени бази,
следван от този на юридическите лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ - 23% за хижи и други
обекти с обслужващо предназначение.
2. Ограничени вещни права и сервитути:
2.1. На основание РМС № 514/03.07.2001г. за предоставяне на концесия върху
територия – изключителна държавна собственост и РМС № 738/09.11.2001 г. за
определяне на спечелилия конкурса кандидат, част от територията е отдадена на
концесия за строителство - изграждане и експлоатация на Ски зона с център град
Банско, с начало 21.12.2001 г. за срок от 30 години.
За реализиране на предмета на концесия по одобрения териториално устройствен
план, съгласувано с концедента и в съответствие със ЗУТ и ЗЗТ, концесионерът „Юлен“
АД извършва строителство и експлоатация на технологично обвързана техническа и
спортна инфраструктура, както и обществено обслужващи и технологични сгради
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2.2. В съответствие със законовите изисквания, със заповеди на различните във
времето органи, компетентни за управлението на горския фонд, се разрешава и
регламентира строителството на сграден фонд и инфраструктура – основно туристически
хижи и ведомствени почивни бази. Други от тях са реализирани на основание
лесоустройствени планове.
2.3. Линейните обекти на електро и водопреносните мрежи, ведно с нормативно
определените им сервитути, са отразени в КВС, и като ограничения в описателните
характеристики на поземлените имоти. Липсват такива данни за малките обекти с
локален характер, обслужващи строежите от ІV зона. Статутът на тези обекти е неясен,
но с оглед факта, че те са жизнено необходими, привеждането на статута им в
съответствие със закона е наложително.
2.4. Със заповеди на министъра на околната среда и водите са определени
границите на санитарно охранителните зони, които са отразени в отделен слой на ГИС,
но не са отложени на терен и обозначени с трайни знаци.
2.5. Проблем на територията, имащ отношение към вещните права и сервитути е
липсата на регламент относно ползването и устройството на терените в зоните за сгради
и съоръжения от собствениците/ползвателите на сграден фонд .
3. Проблеми, свързани със собствеността на държавата върху територията на
парка
3.1. Наличие на неправомерно възстановена собственост в границите на
Национален парк „Пирин“, попадаща в землищата на с. Влахи и Банско.
3.2. Непълноти и неточности, по граничния контур на парка, допуснати в процеса
на отстраняване на възникналите проблеми при съвместяване на картите на земеделските
земи и тези на горите в резултат, на което в неговите граници са попаднали строежи,
собственост на физически лица.
3.3. Направените проучвания в КВС за отделните землища налагат необходимостта
от извършване на съвместни проверки с поддържащите фирми за установявате на
допуснати непълноти и неточности в описателните характеристики и данни към тях.
4. Строежи, устройствен статут и строителни книжа
4.1. Липсата на приемственост е довела до констатираните празноти относно
наличието на строителни книжа за строежите, изградени до 90-те години на миналия век
и поражда необходимостта от нови процедури за тяхното докомплектуване или
възстановяване.
Поетапно изграждани в някои от случаите, с приоритети, насочени
към
капацитетните възможности, в настоящия момент тези обекти иман сериозни проблеми
от строително-техническо и естетическо естество като техническо съответствие,
енергийна ефективност, санитарно хигиенни изисквания и занижено ниво в качеството
на обитаване.
4.2. Независимо от тенденцията за рехабилитиране, все още има обекти в лошо
физическо състояние, изоставени, в пред аварийно състояние, както и саморазрушили се.
4.3. Строителството, реализирано в последните две десетилетия е съобразено с
техническите и процедурни изисквания на действащата нормативна база.
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СПИСЪК

ПО ЗЕМЛИЩА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК „ПИРИН“,
СЪС СТАТУТ НА СОБСТВЕНОСТ, РАЗЛИЧЕН ОТ ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
/СОБСТВЕНОСТ НА ЧАСТНИ ЛИЦА, ОБЩИНИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ЦЪРКВАТА И ДР./
Територия – изключителна държавна собственост, в управление на МОСВ – ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„ПИРИН“
АКТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ №3/16.01.1997 година
№
По
ред

1

1.

Застроена зона
Местонахождение
Площ /ДКА/
Основание за проучване и
изграждане
Вид собственост на земята
Документ за собственост на
земята

№ по
ред от
общия
списък

2

3

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ВИХРЕН „
НМ -1970 м.
Землище на гад. Банско
/Ляв бряг на река Бъндерица
при ./
Попада В ПИ191.1652.по КК
Отдел - 125„ 5“

1.1.

1.2

Наименование на
обект
функция

4
Хижа Вихрен
старо название -„Ел
тепе“
-блок А
-блок Б
-блок С
Пристройка за дърва

Идентиф
икатор
строеж

5

№..
по
сит
уац
ион
ен
пла
н

Застроена
площ

Брой
етажи

М2

3+М
2
1
14,40

Година
на
постро
яване

Вид собственост на
строежа

Документ за
собственост;

Собственик

Ограничени вещни
права;

Ползвател/наемате
л/

6
7
8
ОБЩИНА БАНСКО
ПУ ВИХРЕН
5
458,60
3+М

6

Конструкц
ия

1

9
масивна
масивна
масивна
масивна
паянтова

10

11

12

1941г.
Пристр
оявана 1949 г.
1963 г.

-Публична ДС в
управление на НСА
за 1/2ид.ч. и
-спор за
собственост м/у
БТС - ТД „Вихрен“
град Банско и
и Община Банско;
- с наемател – Иван
Баряков*
общо ползване

АПДС №402/10.05.2004 г.
- АДС №95/32.12.1953 г
Решение
№775/01.08.1996 г на
Министерския съвет
- АПОС №646/28.10.2010
г.
-Удостоверение.
за
търпимост 59/28.01.2010

*
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Заета площ - 4, 50 дка /в т.ч. и
паркинг/

*Забележка: Строежи № 1.17
и 1.18 се намират извън
границите на зоната , но в
непосредствена близост.

2.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА БЪНДЕРИЦА“
НМ 1805 м.
Землище на град . Банско
м „Бъндерица“
Попада в ПИ 191.1539 по КК
Заета площ – 5,532 дка
Отдел 126“2“.
*Забележка: Строежи № 2.10
и2-11 и 2.12 се намират извън
границите на зоната

1.3

Малка хижа

17

97,80

2

1.4
1.5

Умивалня, WC.
Стара умивалня, септ.
яма
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало
КИП
„Вихрен“

1
2

34,80
50,40

1
1

полумасив
на
паянтова
масивна

7
8
10
11
12
13
14
15
16
9

9,33
9,66
9.60
9,20
9,40
9,40
9,50
9,60
9,20
23,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова

1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г

1.16
1.17

Стар ГСМ
Мини ВЕЦ*

18
19

20,80
23,60

-

масивна
масивна

*
1980 г.

1.18

Каптаж*

4

27,60

-

масивна

*

2.1

1

291,70

4

масивна

2
7
6

20,8
80,40
137,20
64,40

1
1
2+М
1

масивна
паянтова
масивна
паянтова

8

0

1

масивна

2.7
2.8

Хижа Бъндерица нова
Котелно
Навес за дърва
Стара хижа
Навес- барбекю и лятна
столова
Бунгала - сграда
павилионен тип с
покрита тераса
Външни тоалетни
Бивша лавка

4
9

24,9
38,50

1
1

2.9
2.10
2.11

Бунгало
Мини ВЕЦ*
Септична яма*

10
11
3

16,80
18,40
7,15

1
1
1

масивна
полумасив
на
масивна
масивна
масивна

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1949
*
*

1982 и
преди
*
*
1933 г.
1933 и
след*
*

Национална спортна
академия

Няма данни

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ

Решение №775/01.08.1996
г на Министерския съвет

БТС - ТД „Вихрен“
гр. Банско
с наемател – Иван
Баряков

БТС - ТД „Вихрен“
гр.
Банско
ползвател-.Д“НП
Пирин“
БТС
БТС - общо
ползване
- няма данни
Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
БТС -ТД „Вихрен“,
град Банско
с наемател
Христо Драгов

Няма данни*
АДС №577/20.02.1884г.
АДС 93/23.12.1954 г.стара хижа и навесбарбекю и 3 дка двор
на основание
Разпореждане на Бюрото
на МС
№727/29.05.1953 г.

*
*
По ЛУП

*
*
*
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3.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ПАЛАТКОВ ЛАГЕР ПРИ
ХИЖА БЪНДЕРИЦА“
НМ 1806 м.
Землище на град . Банско
м „Бъндерица“
Попада в ПИ 191.1652 по КК
Заета площ – 10,783 дка
Отдел 126 -5, 6;
Забележка:* Заетата площ
включва и паркинга, към пътя
зя х. „Вихрен“;
Обекта по т.3.1 се намира
извън границата на зоната.

4.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ„БАЗА АКАДЕМИКА“
НВ 1735 м.
Землище на град Банско
м. „Уплето“ /“Грамадето“/
Попада в ПИ191.1192 и
191.1702 по КК
Заета площ 9,654 дка
Отдел 131-10; 129-5;

5.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО
ЯДРО БЪНДЕРИШКА
ПОЛЯНА“

2.12

Каптаж*

3.1.

3.1.1
3.1.2

Палатков лагер и
паркинг–бивш
къмпинг Бъндерица
Руини
Тоалетна

7
1

3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Обект Бърза закуска*
Склад
Зала за хранене
Кухненски тракт
Мокър бюфет
Дървен навес

5
4
3
2
6

3.1

Руини –пропускателен
пункт*

4.1.

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Бивша база
„Академика“
/учебно-спортна база
„Вихрен“/
Хотел
Гаражи
Бунгало

4
2
1

792,70
90,10
46,97

7
1
1

4.1.4

Бунгало

5

36,3

1

4.1.5

Трафопост

3

80,00

1

9.2.

Бивша почивна база
на Община Банско
Бунгало за настаняване

масивна

*
Изключителна ДС
МОСВ-ДНП Пирин

Заета площ -.10,783

8

73,38
4,24

*
1

масивна
ПМС

1987г
1987г

Заема част от прилежащия на п. л. паркинг
26,29
1
паянтова
*
45,04
1
паянтова
*
24,14
1
паянтова
*
32,81
1
паянтова
*
28,20
1
паянтова
*

46,22

*

*

*

Заета 9,654 дка

ПИ
191.1192.
60 по КК
Попада в
ПИ
191.1702

1

47,00

1

масивна
масивна
полумасив
на
полумасив
на
масивна

След
1978 г.

Публична държавна
собственост
МОСВ-ДНП Пирин

АИДС №3/16.01.1997 г.
Заповед на МЗГ
№499/19.11.1986г
АИДС №3/16.01.1997
Постройките не подлежат
на актуване преместваеми модули;

-наемател
ЕТ „Кала-Лазар
Калистрин“

Заповед на МЗГ
№499/19.11.1986г.

Няма данни

Няма данни*

Бивша
високопланинска
база на НСА;

Към момента не
функционира
След
1978 г.

полумасив
на

1986

.

Юридическо лице по
ТЗ
“МАРЕНГО
ТРЕЙДИНГ“ЕООД
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НВ м.

Бунгало за настаняване

2

99,00

1

Землище на град Банско
м. Бъндеришка поляна“
Попада в пи 191.1702 по КК
Отдел131-6;

Бунгало за настаняване

3

45,10

1

Бунгало за настаняване

4

44,60

1

Бунгало за настаняване

5

45,90

1

Бунгало за настаняване

6

45,60

1

Бунгало за настаняване

7

46,40

1

Бунгало за настаняване

8

45,10

1

Попада в
ПИ
191.1702

70

110,87

9.13

6.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО
ЯДРО ШИЛИГАРНИКА“
Надморска височина 1736
Землище на град Банско
М. “Шилигарника“
Попадат в ПИ.191.1652 по КК
Отдел:139-5, и 140-2;

Финална къща

полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на

1986
1986

Бивша общинска
собственост

община Банско
№03-231/05.06.2012г за
отписване от актовите
книги

1986
1986
1986
1986
1986

масивна

10.1.7

Сграда с обслужващо
предназначение.
/бивши тоалетни/

ПИ
.191.1652.
4 по КК

6

91,82

1

масивна

1986 г.

10.2

Хотел Тодорка
/Дом на скиора/

13

836,38

2+М

10.2.1
10.2.2
10.2.3.
10.2.4

Хотел
Пристройка-навес
Пристройка-навес
Пристройка-навес
стопански

ПИ
.191.1652.
2
-

1
2
3

797,57
23,10
15,71

2+М
1
1
1

масивна
паянтова
паянтова
паянтова

1986
*
*

10.3

Чайна

13

249,00
,

2

-

-

10.3.1
10.3.2

Сграда -чайна
Навес /пристройка/

ПИ
.191.1652.
5

184,60
39,20

2
1

1985
*

10.3.3

Пристройка

25,20

1

масивна
полумасив
на
полумасив

*

Юридическо лице по
ТЗ
„Юлен“ АД

АЧОС №37/02.12.1998 г.бивша общ. собственост

Юридическо лице по
ТЗ
„ХОТЕЛ
ТОДОРКА“ ЕООД

НА №34/07.07.2010 г.
Заповед на Гл. директор
на ГСК- Благоевград
№237/15.06.1982
г.
и
Протокол от 30.06.1982
г

Юридическо лице по
ТЗ
ЮЛЕН АД
Бивша частна общ.
собственост
АЧОС
№121/26.10.2000 Г.

НА №75/11.05.2011 г.
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Заповед на АГ
№270/07.08.1985 г.
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на
10.5
10.5.1

*Забележка:
• Почивната база на
община Банско,
• Детски ски влек
„Детска котва –
Шилигарника“,
• Финална къща,
се намират изцяло
или частично извън
зоната , но в пряка
устройствена и
технологична
зависимост.

Почивна база
„Горско стопанство“
Почивна станция

10.5.2
10.5.3
10.5.4

Пристройка
Пристройка
Закрит вход към
сградата

10.6.

Почивна база на
община Банско*

-вила „Шилигарника“
-пристройка

10.11

10.11.1

Детски влек тип
котва-„Детска котва –
Шилигарника“*
Бунгало –
Павилион- горна
станция

10.9

10.9.1
10.9.2
10.9.3

3 седалкова въжена
линия
„„Шилигарника Тодорка“
Долна лифтова станция
Операторно
Пропусквателно
устройство

ПИ
191.1652.
8 па КК

17

Съгласно АДС 4200 кв. м. земя
Реално обособен двор няма
91,45
2+М
масивна
1963г.

1
2
3

21,67
11,98
14,43

2
1

186,91

2

м.„
Икрище“
отдел139
-6, и1401;
1
2

151,30
35,61

2
1

масивна
масивна
паянтова

*
*

1971

масивна
полумасив
на

1971 г
*

Дължина 551,880 м.
24

38,21

1

31

5,40

1

полумасив
на
паянтова

Дължина 2207,960 м.

25
26

92,27
17,90

*
1

*
паянтова

27

4,62

1

паянтова

1986
-

Частна държавна
собственост
РУГ- гр.
Благоевград
Заповед №200/1995
г.
Частна общинска
собственост
Община Банско
с договор за наем

Заповед на МГ
№РД-09-1236/17.07.98 г.

АЧОС №118/26.10.2000
Заповед на МГГП
№1591/08.07.1969г.

Юридическо лице по
ТЗ
„МАРЕНГО
ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
С наемател - „Юлен“
АД

Няма данни

Юридическо лице по
ТЗ
„МАРЕНГО
ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Няма данни

С наемател „Юлен“
АД
Концесионер“Юлен“
АД
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АЧДС №3046/20.11.1998
г.
АДС№190/30.11.1984 г.

Заповед №714/8.06.1985 г

Заповед №714/8.06.1985
г.
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7.

8.

9.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ЛИФТОВА ЗОНА –
„КОЛАРСКИ ПЪТ“

10.10

Финална къща*

14.2

Ретранслатор на
мобилен оператор

14.2.1

14.2.3

Базова станция контейнер
Базова станцияконтейнер
Мачта

ПИ191.16
52.6 по
КК
ПИ
191.703
по КК

56

18,08
170,50

2

масивна

Заета площ 238,2 кв.м. и мачта

33

6,8

*

МК

6,8

*

МК

Надморска височина 1910 м.
Землище град Банско
При горна лифтова станция
идентификатор .191.703 по
КК

14.2.2

14.3

Трафопост

34

27,61

1

масивна

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ЛИФТОВА ЗОНА СТАРА
КОТВА“

15.1
15.1
15.1.2

Бар „Котвата“
Сграда
Тераса /частично
покрита/

28

136,21
76,40
59,81

1
1
*

паянтова

Надморска височина 1699.м.

15.3

Ски гардероб

29

10,44

1

паянтова

Землище на град Банско
Край шосето за хижа Вихрен
Попада в ПИ 191.1652. По КК

15.5
15.5.1
15.5.2

Трафопост
Стар трафопостНов трафопост

57
72,43
8,44

1
1

масивна
тип МКТП

17.1

Почивна база

17.1.1

Сграда-единично
бунгало

17.1.2

Сграда – тройно
бунгало

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО
ЯДРО
ЧАЛИН ВАЛОГ“
Надморска височина.1155 м.
Землище град Банско

1985

Юридическо лице по
ТЗ
„Юлен“ АД

Договор за продажба
АОС №281/13.01.2003 г.

Юридическо лице по
ТЗ
„Теленор България“
ЕООД

Чл.281, ал.2 и 3 от ЗЕС

Чл. 287, ал. 1 от ЗЕС

Пренос на данни

метална

Попада в
ПИ.
191.1702

Няма данни

ПОС №3/29.01.2003 г.
Няма данни
Заповед №714/8.06.1985 г

Бивша общинска
собственост
90

46,50

1

91

139,10

1

полумасив
на
полумасив
на

Няма данни

1984г.

Не функционира

1984г.
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Няма данни
Заповед на МГГП
719/19.06.1985
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Местност „Чалин Валог“
Попада в ПИ - 191.1702 по КК

10.

11.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ ХОТЕЛ СИКРЕТ“
Надморска височина 1208 м.
Землище на град Банско
м. „Изворите“ /м. „Мъртва
полена“/
Попада в ПИ 191.1702 по КК
Отдел147-13;
Заета площ 2,396.дка
ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХОТЕЛ ТОФАНА“
Надморска височина 1132 м.
Землище на град Банско
м. „Мъртва полена“ /“Борова
ливада“/
Попада в ПИ 191.1702 по КК.
Заета площ - 6,387 дка
Отдел 1477“5“

12.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ РАЙОН ВИК“
Надморска височина 1140 м.
Землище на град Банско
м. „Циганско кладенче“
/Борова ливада/
Попада в ПИ 191.1687 по КК.
Заета площ 4,736.дка
Отдел147“4“;

17.2

Чайна-изоставена

18.1

Хотел
„Сикрет“
бивши:
база „Изворите“;
база „Миньор“;

18.1.1
18.1.2.
18.1.3

Планински хотел
Склад ГСМ
Ски влек към писта за
скокове

19.1

Хотел „Тофана“Бивши:
База „ ДЗИ“; база „
АПК“;
Планински хотел
-блок А
-блок Б
-блок С

19.1.1.

19.1.2.

Строеж –обслужващо
предназначение

20.1.

ПУЦ Банско - ВиК

20.1.1

Спални помещения

20.1.2

Учебна част и столова

20.1.3

Сграда на персонала

92

-

87,70

Попада в
имот
ПИ
191.1702.
по КК
Отдел
147 “13“

1

полумасив
на

1985г.

Заема площ 2,396.дка

1
2

428,50
23,80

5
1

масивна
масивна

1971 г.
1971 г.

Заема 6,387
/застроена и незастроена площ/

1

2

ПИ
191.1687.
3 по ККПИ
191.1687.
2 по КК-ПИ
191.1687.
1 по КК--

482,00
189,40
231,20
51,40

3
3
3
2

масивна
масивна
масивна
масивна

1974
и
след;

8,95

*

масивна

-

Попада в им. 191.1687.по КК - 9,700 дка
Реално заема 4,736.дка
1
36,7
2
масивна
Преди
1969 г.
2

132,82

2

масивна

Преди
1969 г.

3

33,42

2

масивна

Преди
1969 г.

Бивша собственост
на Балкантурист
ИЗОСТАВЕНА
Юридическо лице по
ТЗ
„Еко тур“ АД с
управител
Светозар Съев;
С наемател
„Д* Уорик Груп“
ООД Ендрю Дейвид
Уорик
Юридическо лице по
ТЗ СЕРДИКА
ПРОПЪРТИС
АДСИЦ

стопанисва се от
„ЕВРЕДИКА
ХОЛИДЕЙС“ ООД
Юридическо лице по
ТЗ

„Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД
Благоевград
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Заповед на МГГП
№1663/09.11.1983г
НА №106/2007 г.
Удостоверение
за
въвеждане в експлоатация
№23/21.07.2007 г.
Заповед на МГОПС
№2639/13.09.1972г ;

Не е предоставен.

Заповед на МГГП
№3965/21.12.1973г.

Санитарно-охранителна
Зона 1
Жилищна сграда,
заведена в счетоводните
активи на дружеството Удостоверение
№10-2516/29.04.2010 г.
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Забележка*Вила по т.14.2 е
извън зоната, но контактна
територия
и
попада
в
им.191.1702

13

. 14.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„РИБАРНИКА“
Надморска височина 1109 м.
Землище гр. Банско
м. “Борова ливада“
ПИ .191.1705 и 191.1706.
Отдел138-б; 147-г;

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХОТЕЛ КАТЕРИНИ“
Надморска височина 1229 м.
Землище град Банско
м. „Чалин Валог“
м. „Елиови мостове“
ПИ. .191.702
Заета площ 3,21 дка

20.2.

Вилата на
часовникаря*

20.2.1
20.2.2

Вилна сграда
-дървена тераса

21.1

Горски кантон

21.1.1

Горски кантон

21.1.2

21.2

Рибарник

21.2.1

Риболюпилня/бивша/

21.2.2
21.2.3

Навес за дърва
Рибни басейни

22.1

Хотел „Катерини“ бивша база наm М-во на
промишлеността
Планински хотел

22.1.1

22.1.3
22.6.1.2

- покрита тераса към
полу- вкопан сутерен джакузи
Пристройка -лавка
Навес за дърва

22.2

ВМРО-Почивен дом

22.1.2

Попада в
имот ПИ
191.1702.
по КК
ПИ
.191.1706
по КК
ПИ
.191.1706.
1по КК
ПИ
.191.1705
по КК
ПИ
.191.1705.
1 по КК
-

Без дворно място

1
2

35,44
7,18

1
-

масивна
паянтова

Физическо лице

1961-62
г.

5,276 дка
1

62,83

2

14,70

2

масивна

1982

полумасив
на

1982

1

53,61

1

масивна

1982

2
3

16,20
577,00

1
-

паянтова
масивна

*
1982
Юридическо лице по
ТЗ

Заема 2,370.дка

-

-

550,83

3+1С

масивна

2

41,90

1

паянтова

3
4

6,84
14,86

1
1

Държавна
собственост
В управление на ТП
ДГСДобринище

Договор за наем с
„ЕПИК
ИНВЕСТ“ООД

8,383 дка

1

Иван М. Радков

70-те
години
-

паянтова
паянтова

Заема 840 кв.м.

-

ЕТ “МедикЛюбомир Маринов“
Управлява се от
собственика
Юридическо лице
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Разрешение
№665/10.07.1961 г.
Протокол
№13/06.07.1961 г. на ИК
на Об НС Банско

АДС №578/20.02.1984 г.

Разрешение за
възстановяване с писмо
изх. №05-08-2692/20123 г.

НА 39/23.09.2003 г.
По договор за покупко –
продажба

Писмо №47-00221813.11.1982 г. на
МГГП
НА №31/27.01.1992г.
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Отдел 148“5“

15

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ ХОТЕЛ БИСТРИЦА
Надморска височина 1404 м.
Землище на град Банско
местност „Кариерата“
/„Тодорова орница“/
Попадат в ПИ. .191.1663 по
КК
Отдел149-4;
Заета площ 4,2 дка

*Забележка: Попадат извън
зоната но в контактна
територия:
• Район бунгала
• Район на трафопост
• Сграда с неопределено
предназначение

22.2.1
22.2.2
22.2.3

„Йордан Гюрков“
-Почивен дом
-Пристройка 1-парно
-Пристройка 2

25.1

Хотел „Бистрица“

25.1.1
25.1.2

Хотелски блок
Пристройка -котелно

25.2.

Район на бунгала*

25.2.1
25.2.2
25.2.3
25.2.4
25.2.5
25.2.6
25.2.7

№1-амортизирано
№2- амортизирано
№3- амортизирано
№4- останки
№5 - останки
№6.-.останки
Тоалетна полуразрушена

25.3

Район на трафопост*

25.3.1
25.3.2
25.3.3

Стар трафопост
Нов трафопост
Руини

25.5

Сграда *
без определено
предназначение/компр
ометирана/

-

1
2
3

159,07
6,77
4,16

В
ПИ191.16
63 по КК

масивна
паянтова
паянтова

-

Заема площ от 4,2 дка
1
2

607,06

В
ПИ.191.1
663 по
КК

2+м
1

масивна
масивна

-

12
12
12
12
12
12
10

В ПИ
191.1653
Отдел149
„д“

1
1
1
1
1
1
1

по ЗЮЛНЦ
ВМРО- Съюз на
македонските
дружества
с договор за наем
Юридическо лице по
ТЗ
„Бистрица „ ЕООД
не функционира ,
охранява се
от „Селена“52 ООД
Юридическо лице по
ТЗ

Подлежи на разчистване

-

м.
Кариера
та
В
ПИ.191.1

2
1
1

Фирма „Глазне“град Банско

паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
масивна

Районът е изоставен

с право върху площ от
3 дка
Документ не е
предоставен
36-00-93/01.08.1981 г. на
МГГП
Преместваеми обекти

По финансово счетоводна
отчетност – вероятно
сторнирани;
Фирмата не функционира

Заема 0,36 дка

1
2
3

23,50
8,80
76,00

1
1
1

масивна
МКТП
-

*

28,73

1

масивна

*

Няма данни
Изоставена
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663 по
КК
Отдел183
-„ е“
16.

ТРАФОПОСТ
Землище гр. Банско
В близост до хотел Катерини

26.1

Трафопост

В ПИ
191.1695
по КК

-

6,80

1

масивна

*

Не функционира

Няма данни

17

ИЗОСТАВЕНА СГРАДА
Землище
В близост до хотел Катерини

27.1

Сграда /технологична/

В
ПИ191.16
63 по КК

-

5,00

1

масивна

*

Не функционира

Няма данни

. 18.

ИЗОСТАВЕНА СГРАДА
Землище на град Банско
Надморска височина 1745
м.Попада в ПИ 191.663
Отдел 182 „1“;
Резерват „Юлен“

28.1

Сграда с неопределено
предназначение
/компрометирана/

Изоставе
на

-

75,21

1

масивна

*

Няма данни

Няма данни

19

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ДАМЯНИЦА
Надморско височина 1891 м
Землище на град . Банско
При
водослива
на
Валявица,
Василашка
Гайзерска вода

р.
и

Попада в ПИ .194.1664 по КК
Заета площ - 5,14.дка
Отдел 158 „3“;.

Изоставена

29.1
29.1.1

Хижа Демяница
Туристическа хижа

8

230,6

29.1.2
29.1.3

Туристическа кухня
Лавка

21
20

46,30
9,80

29.1.4
29.1.5

Тоалетни
7 бр. бунгала с обща
ивична основа – за
настаняване

3

Заета площ 5,14.дка
2+М
масивна

1933 и
след
1933

масивна
полумасив
на
30,60
1
масивна
Застроена площ по ивичната. основа
102,70 кв.м
1
1

10,60

1

8,70

1

10,00

1

10,30

1

10,30

1

полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
полумасив

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
БТС-ТД „Вихрен“
Банско
с наемател
ЕТ Георги Гемков

с ползвател
ДНП „Пирин“ на
сграда №19
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*Забележка: Заслоните по
т.20.2 и 20.3 не попадат в
зоната но са ситуирани по
маршрута на
интерпретативна пътека
„Демяница разказва“

29.1.6
29.1.7
29.1.8
29.1.9

29.1.10
29.1.11
29.1.12
29.1.13
29.1.14

20.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„СВ. НИКОЛА“
Землище гр. Банско
м. „Св. Никола“
попада в ПИ. №191.1548 по
КК

Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Навес за дърва
Външна баня
Навес за дърва /до
банята/
Умивалня
БарбекюВалевица
Мини ВЕЦ
Септична яма
КИП “Демяница

на
полумасив
на
полумасив
на
масивна
масивна
масивна
масивна
паянтова

9,80

1

10,00

1

11
10
9
5
4

56,50
34,30
9,90
47,90
14,60

1
1
1
1
1

6
7

41,00
14,90
12,00
28,7
5,50
29,20
7,40

1
1
*
1
8
1

паянтова
паянтова
*
масивна
масивна
полумасив
на

1
2
19

По ЛУП

29.2

Туристически заслон*
м. Демянишка поляна.

В
ПИ.
191.1653
по КК
Отдел
156 „3“

-

134,20

1

масивна

*

Публична общинска
Не функционира

АПОС №1052/25.06.2013
г.

29.3

Туристически заслонбунгало*
ТЗ „Караманица“

В ПИ.
191.1699.
по КК
Отдел
1552“Л“

-

13,60

1

паянтова

*

Бивша частна
собственост.
поддържа се от ДНП
Пирин

Не се актува преместваем обект

30.1.1.

Параклис „СВ.
Никола“
Археологически
разкопки

1

42,90

1

масивна

*

Общинска публична

Няма данни

2

409,00

1

-

*

Държавата

*

3

16,30

1

масивна

Физическо лице

Няма данни

30.1.2

30.2.1

Сграда за инвентар и
подслон
към бивш пчелин

В
отдел201
„е“
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Изоставена

Отдел 201 „2“;
Заета площ 2,00 дка
21.

22.

23.

24.

25.

ИЗОСТАВЕНА СГРАДА
Землище на град Банско
ПУ „ВИХРЕН“
м…“Валеьов лом“
Попада в
им.№000526 по
КВС
Отдел 193 „а“

31.1

ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ
Землище на град Банско
м. “Карантията“
Попада в ПИ.191.1755
Отдел 186 „и“
СГРАДА ЗА ПОДСЛОН
Землище гр. Банско
м .“Палигоден“
Попада в ПИ .119.25

32.1

Технологична сграда –
ел. подстанция

34.1

Заслон -зад параклиса

ПЧЕЛИН

Сграда за инвентар и
подслон

24,01

1

полумасив
на

-

изоставена

-

85,08

1

масивна

1

13,69

1

паянтова

-

Физическо лице
Неизвестно

Няма данни

Не се ползва

*В контактна зона-

*

Православен храм
„Св. Троица“

*

Без документ
*В контактна зона

35.1.1

Сграда за инвентар и
подслон
Навес

Попадат
в
ПИ
.44.18-КК
Попада в
ПИ
.44.15-КК

Землище гр. Банско
м. „Св. Яким“
Попадат в ПИ .44.18 и .4414
по КК
Отдел197 „ж“

35.1.2
35.2

Сграда за инвентар и
подслон

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ЛИФТОВА ЗОНА ЛИФТ Х.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-Х. БЕЗБОГ“

36.1.

**

2 седалкова въжена
линия „Хижа Гоце
Делчев – х. Безбог“
Горна лифтова станция

36.1.1

Междинна лифтова

Землище гр. Добринище
Попада в ПИ .356.506 и
.508.4.;
Заета площ 18,7 дка;

-

1

16,57

1

2

32,90

1

полумасив
на
паянтова

12,62

1

масивна

Землище
с.
Обидим
№ 0.279
по КВС

Гледай - община Гоце Делчев

4

306,9

2

-

1989 г

масивна

1989

Пчелин на
Физическо лице
Иван Колчагов

Не са предоставени

Физическо лице
изоставена

Без документи
*В контактна зона

Юридическо лице по
ТЗ

НА №136/16.11.2005 г.

„ДОБРИНИЩЕ
СКИ“ ЕАД

НА №164/09.07.1990 г. –
право на строеж
на основание
Заповед на МГГП
№1566/09.11.1984 г.

с наемател
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36.1.3

станция основен корпус
- пристройка към
заведение за
обществено хранене
-вертикална връзка

36.2.

Трафопост

37.1.
37.1.1

Стара хижа Безбог
Част от стара хижа
Безбог
Външна тоалетна
Туристическа кухня

36.1.2

26.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„СТАРА ХИЖА БЕЗБОГ
ПУ „БЕЗБОГ“
НВ 2256 м..
Землище гр. Добринище
М. „Безбожко езеро“
Попада в ПИ.508 1
Отдел 249 „2“.

27.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА БЕЗБОГ“

37.1.2
37.1.3
37.1.4
37.1.5

Склад към туристическа
кухня
Стар трафопостизоставен

37.1.6

Палатков лагер

37.2.

Ски влек

38.1.*

ПУ „БЕЗБОГ“
Надморска височина 2240 м.

38.1.1.
38.1.2
38.1.3

Землище с. Обидим
м. „Безбожко езеро“
попада в имот № 0.279 по

38.2.1

Горна лифтова
станция
х. Г. Делчев-х. Безбог
Платформа
Лифтова станция
Операторно и
пропусквателно
съоръжение
Хижа Безбог - нова

„СИГМА
СКИ“ЕООД

0

.508.4

3

43,70

1

полумасив
на

*

2

25,6

-

масивна

*

1

28,10

1

масивна

-

………………………
……….

……………………………
………..

1960

Юридическо лице по
ТЗ
„ДОБРИНИЩЕ
СКИ“ ЕАД

НА №136/16.11.2005 г.

11
10
13
12
В
ПИ.508.1,
отдел
248“4

4

Разрешени 2,55 дка
281,2
*
масивна
0
9,70
1
масивна
103,5
1
масивна
0
11,90
1
масивна
9,40

1

масивна

1960
1960
1960
1960 г.

с наемател
„СИГМА СКИ“
ЕООД
Заема площ от 0,220.дка

НА №165/09.07.1990 г.право на строеж на
основание
Заповед на МГГП
№167/06.02.1984г

1984 г.

Дължина…250 м
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПУ “БЕЗБОГ“

1
2
3

313,37
24,96
14,76

-

металнамасивна
метална

1989 г
1989 г.
1989 г.

7

522,72

4+М

масивна

1981

Юридическо лице по
ТЗ
„ДОБРИНИЩЕ
СКИ“ ЕАД

НА №165/09.07.1990 г. за
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КВС
Отдел 263 „7“ и „6“

38.2.2
38.2.3

Котелно
Септична яма

5
6

20,90
67,40

1
*

масивна
масивна

Заета площ 9 0.дка

38.3.1

Трафопост/нов/

3

36,30

1

масивна

38.4.1

Бунгало/малката
хижа/
Пристройка към
бунгалото

8

72,70

1

9

23,80

1

полумасив
на
паянтова

38.4.2

28.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ПИРИН“
Надморска височина 1601 м.
ПУ „ТРИТЕ РЕКИ“
Землище на с. Пирин
м „Трите реки“
попада в имоти №№000642,
000662,
000645 и 000031.
Отдел339-4,344-4,340-5.
Заета площ 6,7 .дка

42.1
42.1.1
42.1.2
42.1.3
42.1.4
42.1.5
42.1.6
42.1.7
42.1.8

ОБЩИНА САНДАНСКИ
ПУ „ТРИТЕ РЕКИ „ И ПУ „КАМЕНИЦА“
Район на хижа Пирин
Отдел339 -4;
/“Велебит“/
В имот
1
145,20
3
Хижа Пирин
№000642
Баня външна
В имот
5
5,00
1
№000642
Тоалетни външни
В имот
2
28,1
1
№000642
Мини ВЕЦ
В имот №
3
15,30
000662Дизел агрегат
В имот №
4
10,00
1
000662Палатков лагер.
В имот
350,00
№000642
Пералня /умивалня/
В имот
25,00
*
№000642
Септична яма
В имот № 12
12,03
*
000662-

42.3.1
42.3.2
42.3.3

Търговски обект
„Горски рай“
Основна сграда
Бунгало-персонал
Външна баня

42.3.4

Външна тоалетна

42.3

В имот
№000645

1981
1981

масивна

1934 г

паянтова

-

паянтова

-

масивна

-

масивна

-

-

-

*

-

масивна

-

81,30
12,80
5,5

2
1
1

9

5,5

1

масивна
масивна
полумасив
на
полумасив
на

право на строеж на
основание
Заповед на МГГП
№167/06.02.1984г.

Физическо лице
Славчо Милушев

НА №182/17.12.2003г.
С удостоверение за
търпимост

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ

НА №74/16.07.2003 г.

ТД „Пирински орел“
гр. Мелник
с договор за наем с
Атанас Филипов

Физическо лице
Иван Баладжанов

10
11
8

с наемател
„СИГМА СКИ“
ЕООД

1966-

Ползва
се
собственика

-
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Постановление №171 на
Министерски съвет от
23 юли 1957 г.

НА №177/28.05.2002 г.
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29.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА БЕГОВИЦА“
ПУ „КАМЕНИЦА“`Надморскависочина1790 м
Землище на с. Лиляново
В долината на р. Беговица
/Козя река/
Имот №000474 по КВС,
/образуван от Имот №000474/
Заета площ7,97 дка
Отдел 375 „4“;

30

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„КАНТОН МОЗГОВИЦА
ПУ КАМЕНИЦА
Надморска височина 1445 м.
Землище на с. Лиляново
м „Мозговица“
Имот №000282 по КВС,
Заета площ 3,2.дка
Отдел 380 „2“ , част от буква
в , 381 –и;
Забележка: Обектите по т. г.

43.1

43.1.1
43.1.2
43.1.3
43.1.4
43.1.5
43.1.6

Район на хижа
Беговица
/Каменица/
Туристическа хижа
Навес за дърва

В им.
№000474
по КВС

Заема 7,97 дка
2
3

280,80
79,10

Бунгало за настаняваненезавършено
КИП „Каменица“

5

48,8

1

4

47,8

1

Бунгало за настаняваненезавършено
Трафопост

6

49,6

1

1

7,8

1

43.2

Ски влек тип
„паничка“ и писта

44.1

Кантон Мозговица

44.1.1
44.1.2

Сграда-кантон
Навес-барбекю

44.1.3

Павилион - охрана

44.1.4

павилион- охрана

44.2

Трафопост*

3
1

масивна
паянтова

1966 г
-

полумасив
на
полумасив
на
полумасив
на
масивна

-

Дължина на писта та 400 м.

Дължина
влек -350
м.
им №
.000282
по КВС

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
ТД „Еделвайс“ и
БТС София
наемател„Беговица“ООД
Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
БТС София
Сграда №4 се ползва
от Д НП „Пирин“
като КИП
„ЕНЕРГО ПРО –
БЪЛГАРИЯ“ АД
БТС и ТД
„Еделвайс“

Заета площ -3.2 дка
1
2

221,4
22,1

2
1

масивна
полумасив
на

1972 г.
-

В им.
№………
по КВС
В им.
№………
по КВС

3

10,70

1

паянтова

-

4

16,03

1

паянтова

-

В им.
№000373
по КВС

5

7,6

1

масивна

1973 г.

Юридическо лице по
ТЗ

„ЕНЕРГО ПРО –
БЪЛГАРИЯ“ АД
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НА№89/12.11.2007 г.
НА№62/14.03.2009 г.
Комплектуват се
документи
Предвидени в План за
управление 2004.

НА №№ 89/07 и 62/09г.

НА №81/01.10.2004 г.
Стар АДС
№2274/14.04.1993 г.
Павилиони –без
разрешение за поставяне
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38.1.3, 38.2 и 38.3 се намират
извън зоната , в контактна
територия

44.3

44.3.1

Обособена част от
сградата

44.3.2

Обособена част от
сградата
Обособена част от
сградата
Обособена част от
сградата

44.3.3
44.3.4

31.

32.

33.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ТЕВНО ЕЗЕРО“
ПУ КАМЕНИЦА
Надморска височина 2 525 м.
Землище на с. Лиляново
На брега на „Тевното езеро“
Попада в имот №000232 по
КВС
Отдел387“4“;
Заема 3,00 дка

45.1.1

ИЗОСТАВЕНИ ОБЕКТИ
Землище с. Лиляново
м. „Арнаутски гробища“
Попадат в имот №000227 по
КВС
Отдел 396 подотдел 3

41.1.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„СПАНО ПОЛЕ“
Надморска височина 2 027

Бивш обор –сеновал*
ползва се като лятна
къща

45.1.2
45.1.3

Попада в
имат
№000373
по КВС
Отдел
381,
подотдел
6

Туристически заслон
„Тевното езеро“
Външна тоалетна
Склад

Физически лица бивша собственост
на ГС Сандански

Закупен през 1975 г.

масивна

П.Ц. Констадинов

Изгубени документи

2

масивна

М.К. Михайлов

Изгубени документи

30

2

масивна

С.Д. Димитров

Изгубени документи

30

2

масивна

В.Д. Димитров

Изгубени документи

1

176,10

1

2
3

1,8
3,7

1
1

полумасив
на
паянтова
паянтова

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ

Удостоверение №6 на
ММС

-

126,60

2

масивна

40

2

30

Преди
1975г

БТС- ТД
„Еделвайс“Сандански

41.2

Пастирски заслон метален фургон
Сграда без определено
предназначение

48.1

Заслон Спано поле

48.1.1

Столова и спални
помещения

2

*

*

*

-

1

138,56

1

масивна

-

в им.
№00036
по КВС

Заема площ 2,0дка
15

38,9

2

полумасив
на

Бивша собственост
на АПК
Изоставени и
компрометирани

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
ТД „Еделвайс“-
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з-ще с. Плоски
м. „Спано поле“
Попада в имот №00036 по
КВС
Заета площ 2,00 дка

48.1.2

Лятна столова

14

36,8

1

48.1.3
48.1.4
48.1.5
48.1.6
48.1.7
48.1.8
48.1.9
48.1.10
48.1.11
48.1.12
48.1.13
48.1.14
48.1.15

Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Мини ВЕЦ
Външни тоалетни
Външна баня

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11,6
12,7
12,4
12,3
14,05
12,60
13,30
13,80
13,50
13,80
4,3
4,20
4,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

полумасив
на
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
МС
паянтова
паянтова

48.2

Пастирски заслон*

В им.
№000036
по КВС
Отдел
400
подотдел
3

1

21,80

1

паянтова

48.3 421
48.3.2

Пастирски заслон*
тоалетна

В им.
№000004
по КВС
Отдел
401
подотдел
3

2
-

33,90
2,70

1
1

паянтова
паянтова

48.4

Пастирски заслон*

В им.
№000004
по КВС
Отдел
401
подотдел
13

3

24,30

1

паянтова

*Забележка: Обектите по
т.т.42.2, 42.3 и 42.4 се
намират извън границите на
зоната.

Сандански и
БТС София
с наемател
Андон Димитров

Физическо лице
Ангел Марков

Преместваем обект

-

Физическо лице
Вальо Белоянеца

Без документи

-

Физическо лице
Илия Мицански

Преместваем обект
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34.

ОБОР СЕНОВАЛ
Землище на с. Плоски
м. „Арнауд дере“

49.

Обор сеновал
полуразрушен

В
им
000058.
по КВС
Отдел
407,
подотдел
7

200,70

1

полумасив
на

-

Не се откриха данни

Без документи

35

БИТОВА СГРАДА ЗА
РАБОТНИЦИ
Землище с. Плоски
м. „Дългата поляна“

50

Сграда за работници
полуразрушена

В им
000058
по КВС
Отдел
410
подотдел
1

59,20

1

полумасив
на

-

Не се откриха данни

Без документи

36.

БИТОВА СГРАДА ЗА
ОВЧАРИ
Землище с. Плоски
м. “Юручки гробе“
Надморска височина 1831 м.

51

Сграда за овчари

В им
№000037
по КВС
Отдел
403,
подотдел
2

66,41

`1

масивна

-

Физическо лице

НА 134/08.12.1997 г.

37.

38.

СГРАДИ В М. ПЕЩЕРАТА
Землище с. Влахи
Надморска височина 1252 м
и 1256 м
м. „Пещерата“
Попадат в имот №000448 по
КВС
Отдели 446 „6“и 447„а“
ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ЗАГАЗА“

52.1.

Мандраполуразрушена

52.2

Жилищна сграда

54.1.1
54.1.2

Хижа Загаза Туристическа кухня и
барбекю

Венцислав Удев

ОБЩИНА КРЕСНА
ПУ „СИНАНИЦА“
1
127,51
Отдел
446 „6“
Н.В.1252
м.

1

Отдел
447„а“

масивна

-

НА №9/08.06.2005 г.

Асен Андреев

2

18,31

1

полумасив
на

-

2

135,20
34,20
6,70

2+М
2

масивна
полумасив
на

-

1

Физическо лице

Физически лица
Милчо Караджов
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39.

40.

41.

Надморска височина 1394 м
м. „Загазо“
заета площ 5, 240 дка
Попада в имоти №№000464 и
000274 по КВС
Отдел 473 „15“ – хижа;
Отдел 468 – обор

54.1.3.
54.1.4
54.1.5

Склад за дърва
Мини ВЕЦ
Беседка

54.2

Сграда –обор
/полуразрушен/

ПАСТИРСКИ ЗАСЛОН
ЗИДЕНИЦАТА
Надморска височина 1885 м.
До
границата
на
НП
„Пирин“, в територия на ДЛ
– Кресна
Попада в имот №000153 по
КВС
Отдел 146 „з“ по ЛУП на ДЛ
Кресна

56.1

Пастирски заслон
„Зиденицата“

ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„Х. СИНАНИЦА“
Надморска височина 2194 м.
Землище на с. Влахи
м. „Синаница“
попада в им. №000652по КВС
Отдел 455„а“
Заема площ-3,2 дка

57.1.1

Хижа Синаница

112,82

2

масивна

57.1.2

Външна тоалетна

5,06

1

паянтова

ПОСТРОЙКИ В М.
БОРОВАН
м. „Борован“
Надморска височина В 1204 м
Землище с. Влахи
м. “Борован“
попадат в имот №000652 по
КВС

58.1

Сграда. - руини

1

*

*

масивна

*

58.2

Жилищна сградаруини

2

44,42

1

масивна

*

3
4
5
В им.
№000274
по КВС

34,70
4,50
33,50

1
1

паянтова
паянтова

-

144,60

1

масивна

-

1

масивна

2004 г

19741975 г.
1974

Йордан Стоев

Ползва се от
собствениците
Публична държавна
собственост

Със временен статут ;
Срочно право на строеж;

За съвместно
ползване
с ДЛ Кресна

Договор за съвместно
ползване от15.11.2004 г.

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
БТС София
Ползва се от ТД
„Синаница“

НА №6/18.12.2009 г.

Наемател
Бойко Стоименов
Бивша собственост
на АПК
Изоставени
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ЗОНА ЗА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ЯВОРОВ“

42.

Надморска височина 1750 м.
ПУ „Баюви дупки“
Землище на гад. Разлог
м. „Суходол“
Попада в ПИ.808.7.по КК
Отдел 58 „3“

59.1
59.1.1

Хижа Яворов -нова
Високопланинска хижа

59.1.2

Столова и кухненски
тракт

59.2

Трафопост

59.3

Планинска вила
/бивша БТК/

59.4.

Бунгало - Планинска
спасителна служба

59.5

Бунгало
Планинарка“

59.5.1

Навес за дърва

59.6.

ПИ808.7.
3 по КК
ПИ
808.7.4 по
КК

2

316,17

3

масивна

1982г

3

165,03

1

масивна

1982 г.

ПИ
808.7.1 по
КК

1

50,72

1

масивна

-

4

40,00

ПИ
808.7.10
по КК

10

46.91

ПИ
808.7.13
по КК
-

13

ПИ808.7.
2 по КК

59.7.

Бивше нафтово с-во
Сега склад и гараж
Навес с барбекю

59.8

Бунгала

59.8.1

Бунгало за настаняване

В имот
ПИ808.7
по КК
ПИ.808.7.

Заета площ – 19,3дка.
.

ОБЩИНА РАЗЛОГ
ПУ „БАЮВИ ДУПКИ“

„ТД

Публична общинска
собственост
Ползвател
ТД „Пирин“ гр.
Разлог

АОС №357 /05.05.1998 г.
АПОС №38/14.04.2014.г.
По ЛУП

Частна общинска
собственост

АЧОС №136/07.04.2014 г.

полумасив
на

-

Физическо лице
Димитър Ирибозов

Договор за покупко
продажба
№26195/21.10.2009 г

1

полумасив
на

-

Публична общинска
собственост -.
Юридическо лице
по ЗЮЛНЦ –БЧКПланинска спасите.
служба

АПОС №337а/29.12.1977
г.

27,66

1

полумасив
на

Не се откриха

9

23,70

1

паянтова

Юридическо лице
по ЗЮЛНЦ
ТД „Пирин“ гр.
Разлог
Ползват.клуб
„Планинарка“

18

102,42

масивна

-

19

15,60

1полу
подз.
1

паянтова

-

5

12,59

1

паянтова

Публична общинска
собственост обявена с решение
№90/27.05.2004 г. на
ОбС Разлог Община Разлог, по
късно преактувани
поотделно като

АПОС №337А/29.12.1997
и Решение №90/2004 г. на
ОбС Разлог.
По –рано съставен акт
№2/30.11.1951 г. и
преактувани:
АЧОС №163/08.04.2014
г.;

1
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*Забележки:
• Обектът по т.53.11
се намира извън
зоната, в близост до
нея, отдел 57,
подотдел „в“
• заслон „Бункера“ се
намира извън зоната
в отдел 59 „а“.

59.8.2

Бунгало за настаняване

59.8.3

Бунгало за настаняване

59.8.4

Бунгало за настаняване

59.9

Външна тоалетна

59.10.

Стара хижа

59.10.1

Столова и кухня към
стара хижа

59.10.2

5 по КК
ПИ808.7.
6 по КК
ПИ808.7.
7 по КК
№808.7.8
по КК

частна общинска
собственост

6

13,27

1

паянтова

7

13,15

1

паянтова

8

18,07

1

паянтова

ПИ808.7.
11 по КК

11

24,52

1

масивна

15

71,07

2+М

полумасив
на

Преди
1950 г

14

75,74

1

масивна

-

Пристройка към столова

ПИ
808.7.15
по КК
ПИ
808.7.14
по КК
-

19,30

1

масивна

-

59.11

Планинска почивна
станция*

ПИ808.7.
16 по КК

16

88,00

1+М

масивна

1967 г.

59.12

Бунгало /старо/

ПИ
808.7.12
по КК

12

24,34

1

паянтова

59.13

Навес -лятна столова

при нова
хижа

10

15,60

1

паянтова

59.14

Стари тоалетни /над
общинска станция/

Не се
ползват

17

26,6

1

масивна

Ползвател
ТД „Пирин“ гр.
Разлог

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
БТС - София

Постановление
на
Министерския
съвет
№171/23.07.1957г. и
АПОС №5/09.04.2014 г.
АЧОС №165/08.04.2014г.

Частна общинска
собственост
Община Разлог

АОС №50/14.12.1993 г.
АЧОС167/08.04.2014 г.

Частна общинска
собственост
Не се ползва

АЧОС №60/28.03.2014 г.

-

БТС-ТД „Пирин“ гр.
Разлог

Преместваем обект

-

Няма данни

Няма данни

62
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

АЧОС№137/07.04.2014г.;
АЧОС№161/08.04.2014 г.;
АЧОС№134/07.04.2014 г.
АЧОС№139/07.04.2014 г.
АЧОС№135/07.04.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4.6-2
СПИСЪЦИ
по землища на учредените и съществуващи права на ползване, върху земите, водите и горите
І. - С П И С Ъ К
на издадените заповеди за санитарно-охранителни зони около източници

№
по
ред
1.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

№
ЗАПОВЕД
2.
№СОЗ-М14/25.08.2005
№СОЗ-М15/27.09.2005

№ РАЗРЕШИТЕЛНО

3.
№400288/19.04.2005 г.
№400301/16.05.2005г.

ТИТУЛЯР

ВОДОВЗЕМНО
СЪОРЪЖЕНИЕ

4.
"В и К"ЕООДБлагоевград
"В и К"ЕООДБлагоевград

5.
водовземна система
"Извора"
водовземни съоръжения
"Калугерица",

№СОЗ-С12/04.10.2005

№400276/15.04.2005 г

В и К"ЕООДБлагоевград

каптажи
"Пелеви кладенци 1 и 2"

№СОЗ-С18/31.01.2006
№СОЗ-С19/31.01.2006
№СОЗ-С24/09.02.2006
№СОЗ-С22/06.03.2006

"В и К"ЕООДБлагоевград
"В и К"ЕООД№400283/15.04. 2005г
Благоевград
"В и К"ЕООД№ 400277/01.09.2005г.
Благоевград
"В и К"ЕООД№400281/15.04.2005г.
Благоевград

тръбни кладенци
"Мъртва поляна",
дренаж
"Мъртва поляна"
водовземно съоръжение
"Циганско кладенче
водовземни съоръжения
"Ливадите"

№400283/15.04. 2005г

№
ЗЕМЛИЩЕ
ПОЗЕМЛЕ НАСЕЛЕНО
Н
МЯСТО
ИМОТ
6
7
ПИ . 57
гр .Разлог
№001340
ПИ
.191.1682
ПИ
.191.1683
№000686
№000704
№ 000685
№ 000698
-

ОБЩИНА

8.

9.

61813

Разлог

гр .Разлог

61813

Разлог

гр. Банско

02676

Банско

гр. Банско

02676

Банско

гр .Банско

02676

Банско

гр .Банско

02676

Банско

с. Обидим

53059

Банско
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

№СОЗ-С27/06.04.2006

Община
Кресна

№

№СОЗ-М"В и К"ЕООД№ 400290819.04.2005г.
30/29.06.2006
Благоевград
№СОЗ-М"В и К"ЕООД№ 400323/29.06.2005г.
31/29.06.2006
Благоевград
МОСВ№РД"В и К"ЕООД№400294/25.04.2005 г.
406/18.06.2007
Благоевград
МОСВ№РД"В и К"ЕООД№400282-1/09.08.2005г
444/18.06.2007
Благоевград
№СОЗ-С74/28.01.2008

№41510087/11.05.2007
г.

"В и К"ЕООДБлагоевград

МОСВ№РД133/27.02.2008
№СОЗ-С78/10.03.2008

№41510096/02.07.2007 "В и К"ЕООДг
Благоевград
№41110004/26.03.2007 "В и К"ЕООДг
Благоевград

16.

МОСВ№РД200/10.04.2008

№41110010/19.07.2007 "В и К"ЕООДг
Благоевград

17.

МОСВ№РД481/07.08.2008

№400254/30.03.2005г.

"В и К"ЕООДБлагоевград

18.

МОСВ№РД115/13.02.2009

№41510103/23.07.2007
г

В и К"ЕООДБлагоевград

19.

МОСВ№РД391/16.06.2009

№41510238/30.06.2008 "В и К"ЕООДг
Благоевград

14.
15.

речно водохващане на р.
Невързумска-кота 1155м
водовземно съоръжение
"Реката" ,м. „Предела
водохващане "Туфча" на
р. Туфча на кота 1146м
водовземно съоръжение
"Липев пожар"
водовземно съоръжение
"Свети Иван"

-

№001424
№012002
№000723
№000681

с
незатворен
водовземни съоръжения
контур към
"Попова бука 1,2 и 3"
паркаІІСОЗ
в отдел
водовземно съоръжение
150-в
"Усипо"
№188009
речно водохващане
„Стружка река“ при р. Стружка № 000825
Част от
пояс ІІ в
речно водохващане
НП
"Бялата река"
„Пирин“
№000699
водовземни съоръжения
"Караманица"
№631015,
водовземна система
№631017д
"Засеците“-8 бр. каптажи
№631023
№000723
водовземна система
№027053
"Карантията 1 и 2"

с. Стара
Кресна и
с. Ощава

39699

Кресна

гр. Разлог

61813

Разлог

с. Корница
с Брезница

38666

Гоце Делчев

Добринище

21498

Банско

гр. Банско

02676

Банско

с. Брежани

6238

Симитли

гр.Банско

02676

Банско

с. Градево
гр.Симитли

17405

Симитли

с. Градево

17405

Симитли

гр. Банско

02676

Банско

гр. Разлог

61813

гр. Банско

02676
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20.

МОСВ№РД511/24.07.2009

№400291/21.04.2005 г

21.

МОСВ№РД562/24.08.2009

№41110011/16.07.2007 "В и К"ЕООДг
Благоевград

22.

МОСВ№РД872/19.12.2009

№41110019/16.10.2008
г

23.

МОСВ№РД903/29.12.2009

№41110005/26.03.2007 "В и К"ЕООДг
Благоевград

24.

МОСВ№РД570/29.07.2011

№41510312/26.07.2010
г

25.

МОСВ№РД2/04.01.2012

№41110047/15.09.2011
г

26.

№СОЗ-M227/26.02.2014

МОСВ
27. №821/21.10.201
4

Община
Банско

Община
Кресна

В и К"ЕООДБлагоевград

"Юлен АД
Банско
ЕТ "Пещерите
№41510410/14.05.2013
- Мария
г
Джолева"
-

Община
Банско

каптаж "Серафимов чарк"
речно водохващане
"Плавилото" на р. Дисилица кота 1870м
речно водохващане на р.
Невързумска - к.1493,00м.
речно водохващане "Улуко"
на р. Валевица-к.1425,00м.

№000642
№000207
№000203
№000876

гр. Кремен

39614

Банско

Добринище

21498

Банско

с. Стара
Кресна и
с. Сенокос

39699 и
66247

Кресна
Симитли

гр. Разлог

61813

Разлог

гр. Банско

02676

Банско

гр. Банско

02676

Банско

речно водохващане
"Бъндерица" на р. Бъндерица

Част
от
пиояс І на
подлруслов
Дренаж и
пояс ІІ пояс
каптаж
ПИ.191.165
2

Тръбен кладенец

ПИ .174.10

гр. Банско

02676.

Банско

Находище на минерални води
"ДОБРИНИЩЕ"

Част от
пояс ІІ в
НП
„Пирин“

Добринище

21498

Банско

каптаж "Мотиката“
и дренаж на р. Глазне
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ІІ. - С П И С Ъ К
на разрешителните за заустване на отпадъчни води за обекти от територията на НП“Пирин“
№

ТИТУЛЯР

№ НА
РАЗРЕШИТЕЛНО

1

2.

3.

1.

2.

"Юлен" АД

"Юлен" АД

3.

"Юлен" АД

4.

Община Банско

5.

"Юлен" АД

ОБЕКТ

4.
Обект: Експлоатация на
"Канализационна система с
ПСОВ-м. „Бъндеришка
43110105/04.10.2011г.
поляна“, обслужваща
Туристическа и ски зона
Банско"
Обект: Експлоатация на
"Канализационна система с
ПСОВ-м. „Платото“,
43710027/04.10.2011г.
обслужваща Туристическа и
ски зона Банско"
Обект: Експлоатация на
"Канализационна система с
43710028/04.10.2011г. ПСОВ-м.“ Шилигарника“,
обслужваща Туристическа и
ски зона Банско"
Обект :Експлоатация на
43110126/19.05.2014 Канализационна система на
гр. Банско
Обект" :ПСОВ-м
„Бъндеришка поляна“43110134/15.10.2014
реконструкция и
разширение"

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

ЕКАТЕ

5.

6.

гр. Банско,
м-ст
„Бъндеришка
поляна“
НП „Пирин“

02676

Гр .Банско ,
м-ст „Платото“
НП „Пирин“

02676

ДАТА НА
КРАЙНА
ВЛИЗАНЕ В ДАТА НА
СИЛА
ДЕЙСТВИЕ
7.
8.

04.10.2011г.

04.10.2011г.

04.10.2017г.

04.10.2017г.

ВОДЕН
ОБЕКТ
9.
р. Бъндерица

Дередесен приток
на
р. Икришка
Дереляв приток
на
р. Икришка

гр. Банско,
м-ст
„Шилигарника“
НП „Пирин“

02676

04.10.2011г.

04.10.2017г.

гр. Банско

02676

19.05.2014г.

19.05.2020г.

02676

до
въвеждане на
15.10.2014г.
р. Бъндерица
обекта в
експлоатация

Гр. Банско
м .“Бъндеришка
поляна“
НП „Пирин“
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№ ВЕДОМСТВО
1.

2.

№ НА ЗАПОВЕД
3.

1.

МЗГ

№499/19.11.1986г.

2.

МГГП

№759/19.06.1985

3.

МГГП

№1663/09.11.1983г.

4.

МГГП

№237/15.06.1982г.

5.

МГГП

№67/08.01.1980

6.

МГГП

№2361/28.06.1978 г.

7.

МГОПС

№3985/21.12.1973 г.

8.

МГОПС

№2639/13.09.1972 г.

9.

МГГП

№1591/08.07.1969

10. МГГП

№1901/19.11.1982 г.

11. МГГП

№2049/14.12.1982 г.

ІІІ. - С П И С Ъ К
на предоставени разрешения за строителство в държавен горски фонд
РАЗРЕШЕНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ТИТУЛЯР
ПЛОЩ М.КВ.
ОБЕКТ
ПО ЛУП
4.
5.
6.
7.
Незалесена горска площ,
БТС
13 000,0
Къмпинг
част от подотдел 40-2
Сглобяеми къщи - Незалесена горска площ,
МНП
400,0
2 броя
част от подотдел 59- в
Залесена горска площ,
Балкантурист
150,0
Чайна
част от подотдел 59- а
-Дом на скиора /х. Тодорка/;
горски фонд на
ОбНС
88 200,0
- Ски лифтове;
НП „Пирин“
гр. Банско
- Ски писти.
Залесена горска площ част
ДКП
1 000
Профилакториум
от подотдел 91- к
- Учебно-спортна
Залесена площ в част от
МОН
2 000
база "Вихрен";
подотдел 37- б
- Въжена линия
„Дом на
Незалесена горска площ в
ТКЗС "Вихрен" 800,0
животновъда“
част от подотдел 59 - 2
МОК "Редки
Незалесена горска площ
400,0
Хижа
метали"
част от подотдел 59-5
Високопланинска
Части от подотдели
ГНС гр. Банско 1 000,0
спасителна
49 – з и 52 - б
станция
Залесена горска площ част
ГНС гр. Банско 20 000,0
Ски писта
от подотдели
58 -а, в и 59 - в, ж, з;
Туристически ски- Залесена горска площ част
ГНС гр. Банско 8 800,0
път „Шилигарника от подотдели
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МЕСТНОСТ
8
м.“Хижа
Бъндерица“
м.
„Чалин валог"
м.
"Чалин валог"

ЗЕМЛИЩЕ
9.
гр. Банско
гр. Банско
гр. Банско

-

р. Банско

м. "Конаревска
вода"

гр. Банско

м. "Уплето"

гр. Банско

м. "Рибарника“

гр. Банско

м. "Борова
ливада"

гр. Банско

м. "Икрище"

гр. Банско

/“Чалин валог“/

гр. Банско

м."Чалин
Валог"

гр. Банско
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12. МГГП

13. МЗГ

14.

Комитет по
горите

15. МЗГ

16. МГГП

17 МГГП

№714/18.06.1985 г.

ОНС
Благоевград

№369/24.09.1986 г.

ОНС
Благоевград

№495/12.12.1996 г.

№674/25.12.1986

№167/06.02.1984 г.

№1566/09.11.1984г.

комбинат
"Биляна"

ЦС на БПС

ЦС на БПС

449 600,0

до ски пистите
“Чалин валог“
-Ски писти - 5
броя;
-Ски влекове - 3
бр;
-Седалкови въжени
линии - 2 броя;
-Сглобяеми
къщички - 4 броя.

79 000,0

Ски- писта
„Черна могила“

95 000,0

Изключване
залесена и
незалесена горска
площ поотдели
233-д,3,5 и 253-2 и
235-10 и 21-1 от
ДГФ;

6 000,0

Почивна база

2055,0

- Стара и нови
хижи,
- Столова
- Бунгало
- инфраструктура и
др

18 700,0

Пътническа
въжена линия

58 -г, 57 - а, 61 – ж;
Част от подотдели
48 -ж, 46-а, ж, 30-в, 63 д,56 - б, в, д, е64 - а, б,
65 a, 52-б, в, г, 55-ж, з, 54
-а, 53-б, в, г, д, е, ж, з, 45 г, и, з .

м. "Икрище",
"Църна
Могила",
„Бъндеришка
поляна“;

гр. Банско

м. Бъндеришка
Залесена горска площ част
поляна"от поотдели 34 -е, 35 –а, о,
„Черномогилск
м, з;
и чал“

гр. Банско

Актувани с
Замяна с 95 дка
АОС №№296,
земеделска земя от
294, 295, 298,
общинския поземлен фонд
299, 300 от
община Разлог
04.07.1996 г

гр. Разлог

Незалесена горска площ част от подотдел 117-2

м.„Сърчалийца“ гр. Сандански

Незалесена горска площ,
части от подотдели 227 –
1,
228-2, 229 -1;

м. „Безбог“

Залесена и незалесена
горска площ -подотдели
40-е, ж, д 227-а,229-а, 1,
42-а, 38-д, е,

Хижа.“ Гоце
Делчев“- хижа
„Безбог“
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18.

Асоциация
"ГСГП"

№1259/22.12.1987 г.

19.

Асоциация"
ГСГП"

№167/02.03.1987

20

Асоциация
ГСГП

№1501/18.08.1982 г.

20

Комитет по
горите

№ 208/27.06.1994 г.

21.

Комитет по
горите

№351/19.06.1990 г.

22.

Асоциация"
ГСГП"

№466/14.05.1987

ИПП
"Пътпроект"

-Подмяна на стари
В площи по
бунгала;
Заповед №3292
-Изграждане на
от
едно двойно
21.07.1975г.
бунгало

Част от подотдел 35-е

м. „Хижа Гоце
Делчев“

гр. Добринище

ВТО
Бунгала - 6 броя;
Залесена горска площ част м. „Хижа Гоце
„Агромашина
400,0
гр. Добринище
от подотдел 35 - и
Делчев“
импекс“
ОНС гр.
Залесена горска площ в
м. „Хижа Гоце
50,0
Бунгала - 4 бр.
гр. Добринище
Харманли
част от подотдела 35- и
Делчев“
АД
Незалесена горска площ
неидентифицир
"ТИ БИ ЕС3 000,0
Хотелски комплекс
гр. Добринище
част от подотдела 177- 8,
ани
хотели“
Ф. „ Вариант“
Ваканционно
Част от отдели178-а, 178- Неидентифицир
и „Спорт8 000,0
селище
б,178-1;
ани;
комплекс“
Спиране изпълнението на зап.№714/18.04.1985 г.-дейности в отдели и подотдели в м. „Църна могила“,
м. „Бъндеришка поляна“ м. Икрище“ и върху цялата друга територия на НП“Пирин“
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ІV. – ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕНА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩАЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“, ОБЩИНА БАНСКО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГРАД БАНСКО
№

КОНЦЕДЕНТ

1.
2.
1. - Министерски
съвет;
представляващ
орган - министърът
на осколната
среда и водите

ОСНОВАНИЯ
3.
РМС
№ 514/03.07.2001г.
за предоставяне на
концесия върху
територия –
изключителна
държавна
собственост;
РМС
№ 738/09.11.2001
г. за определяне на
спечелилия
конкурса кандидат;

НАЧАЛО И
СРОК НА
ДЕЙСТВИЕ
4.
5.
„Юлен“ АД, - 21.12.2001
град Банско; г.
- срок от 30
години
КОНЦЕСИОНЕР

ПЛОЩ

ВИД НА
КОНЦЕСИЯТА

ОБЕКТ

6.
99,55 ха, попадащи в
територия с по-широк
обхват, с граничен
контур, определен от
Туп на извънселищна
територия „Ски зона с
център град Банско“
от
която
са
изключени 2,2 ха на:
- хотел "Тодорка" ;
база
"Горско
стопанство" в м.
"Икришчанска
поляна;
- Общинска база в м.
"Икришчанска
поляна“
- Общинска база в м.
"Бъндеришка поляна";
- база "Академика" в
м. "Църна могила";
- база "Изворите" в
м. "Чалин валог";
- база "ДЗИ" в м.
"Чалин валог";
- база "В и К" в м.
"Мъртва поляна";
- база ВМРО и хотел

7.
Държавна концесия за
строителство изграждане и
експлоатация на Ски
зона с център град
Банско

8.
Част от „Ски
зона с център
Банско”
попадаща на
територията на
Национален
парк „Пирин”,
община
Банско,
съгласно
„ТУП на
извънселищна
територия „Ски
зона с център
Банско”,
одобрен със
заповед № 0913 от 01 .03.
2001 г. на
кмета на
община
Банско.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
9.
Землище на гр.
Банско;
НП „Пирин“;
ПУ „Вихрен“
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"Катерини" в м.
"Чалин валог";
- "А" охранителните
зони на тръбни
кладенци в м.
"Мъртва поляна",
дренажна зона в м.
"Мъртва поляна",
облекчителна шахта в
м. "Лесичето",
събирателна шахта в
м. "Мъртва поляна",
каптаж в м. "Циганско
кладенче" и каптаж в
м. "Пелево кладенче“.
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№
1
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Приложение към т. № 1.4.6.1-1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ПО ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ
Обект по предназначение
Държавна
Общинска
Юридически
Юридически
Физически
Други
Общо
собственост
собственост
Лица по ТЗ
лица по
лица
/бр./
/бр./
/бр./
/бр./
/бр./
ЗЮЛНЦ /бр./
/бр./
2
3
4
5
6
7
8
Хотели
6
6
Хижи
12
1ив
1
1
7
1
съсобственост
съсобственост
½
½
Ведомствени почивни бази
8
2
2
3
1
Бунгала
40+2*
5
2
34
1
Къмпинги и палатков лагери
6
1
5
Заведения за обществено хранене*
12
6
1
1
2
2
Вили
6
6
Религиозни обекти
2
1
1*
КИП *
6
5
1
Бази на ПСС
1
1
Туристически заслони
8
5
1
2
Пастирски заслони
8
6
2
Помпени станции
2
2
База за поддръжка - Шилигарник
1
1
Трафопостове
29
24
1
4
Противолавинни съоръжения
2
2
Въжени линии
11
10
1
Други- без определено
22
4
1
17
предназначение, компрометирани
Общо
182+2*
64+1/2
12
23
51
11

Забележки:
• Не са предзмет на изследването обекти от допълващо застрояване в т.ч. и второстепенни постройки с обслужващо предназначение,
които не оказват съществено влияние върху настоящия анализ ;
• В позиция №6 са отразени самостоятелни обекти или такива с преобладаваща функция като заведения за обществено хранене;
• В колона № 6 – държавна собственост са отразени и обектите, изградени от концесионера;
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1.4.7.

ПРАВЕН АНАЛИЗ на Договора за предоставяне на концесия върху

защитена територия - изключителна държавна собственост, представляваща част
от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград, за изграждане
и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“
I.

Нормативна уредба за предоставяне на концесии

Съгласно чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България подземните
богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите
и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати,
определени със закон, са изключителна държавна собственост.
Правната възможност държавата да предоставя концесия за обекти изключителна
държавна собственост е предвидена изрично в чл.18, ал.5 от Конституцията на
Република България, а конкретните условия и редът, при които се предоставят концесии
в момента се уреждат със Закона за концесиите, обнародван в ДВ, бр.36 от 02.05.2006г.,
в сила от 01.07.2006г.
В исторически план следва да се отбележи, че до 1995г. не е бил приет закон за
концесиите, в който да бъде установена обща правна уредба на предоставянето на
концесии.
Преди 1944 г. предоставянето на концесии върху обекти - публична собственост се
е извършвало въз основа на отделни екологични или специални закони, въз основа на
които се е предоставяло концесия на отделни физически и юридически лица (напр. за
добив на кариерни материали, за ползване на гори, за производство на химически
вещества и др.) 3. След 1944г. и особено след 1951г. на практика липсва правна уредба в
областта на концесиите. Едва с приемането на новата Конституция на Република
България (КРБ) (обн., ДВ, бр.56 от 1991г.) след демократичните промени в обществено
икономическия живот в България бе предвидено в чл.18, ал.5 от Конституцията, че
„условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и
разрешения за дейностите по предходните алинеи, се урежда със закон”.
През 1995г. беше приет първият Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г....., отм.,
бр. 36 от 2006г., считано от 1.07.2006 г.), а след него и Правилникът за неговото прилагане,
приет с ПМС № 240 от 13.12.1995 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1995 г......., отм., бр. 54 от 2006г., считано
от 1.07.2006г.), които уреждаха предоставянето на концесии върху обекти - публична
държавна собственост. Предоставянето на концесии върху обекти - публична общинска
собственост беше уредено с чл. 67-75а (отм., ДВ, бр. 36 от 2006г., считано от 1.07.2006 г.) от
Закона за общинската собственост. И в двата правни режима бе предвидено, че
концесиите (в смисъл на особено право на ползване) се предоставяха само върху обекти
(напр. природни ресурси), които са публична (държавна или общинска) собственост.
Действащият в момента Закон за концесиите (ЗК) бе приет през 2006г. в изпълнение
на поетия ангажимент от Република България във връзка с кандидатурата й за членство в
Европейския съюз да уеднакви българското законодателство в областта на концесиите с
европейските норми. С този закон се измени изцяло философията на Закона за
концесиите от 1995г. като за първи път концесията се дефинира като право на
експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от
Например - Закона от 9.06.1913г. (обн., ДВ, бр.97 от 1913г.), с който е отстъпена концесия за производство на цимент,
хидравлична вар, химични торове и захар на определени лица.
3
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концедент на капиталово търговско дружество-концесионер, срещу задължението на
концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да
управлява услугата на свой риск. На практика с втория по ред Закон за концесиите
правната регламентация за предоставяне на концесии бе изцяло променена, като се
разшири кръга на субектите и обектите на концесия, измени се редът за избор на
концесионер, както и правата и задълженията на двете страни по концесионния договор.
Договорът за предоставяне на концесия върху защитена територия - изключителна
държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община
Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр.
Банско“, наричан на кратко в този анализ „концесионния договор”, е сключен при
действието на отменения Закон за концесиите от 1995г., затова при установени
несъответствия с нормите на новия закон, приет през 2006г., има правно основание
договорът да бъде изменен с цел привеждането му в съответствие с новите правила.
II.
Определяне на концесионера и сключване на договора за изграждане
на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград
Първо - Процедура за предоставяне на концесията е открита на основание чл.6, ал.
1, чл.7 и чл.4, ал.1, т.10 от Закона за концесиите във връзка с чл.8, ал.2 и чл.6, ал.3 от
Закона за концесиите (ЗК) и чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите
(ППЗК) с Решение № 514 на Министерския съвет от 3.07.2001г. за предоставяне на
концесия върху територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център
Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград (обн.ДВ, бр. 61 от 10.07.2001г.)
С посоченото решение Министерският съвет определя параметрите на концесията и реда
за провеждане на конкурса за избор на концесионер както следва:
1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху територия изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията
на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, определена с
териториално-устройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център
Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г.
2. Определя общата концесионна площ в размер 99,55 ха съгласно териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско",
индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система
"1970 г." по чупките на външната граница на ски-зоната, съгласно приложението, от
която е изключена площта 2,2 ха на:
а) хотел "Тодорка" и базата на общинския съвет в местността "Икришчанска поляна";
б) база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна;
в) база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
г) база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
д) база "Академика" в местността "Църна могила";
е) база "Изворите" в местността "Чалин валог";
ж) база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
з) база "В и К" в местността "Мъртва поляна";
и) база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог";
к) "А" охранителните зони на тръбни кладенци в местността "Мъртва поляна", дренажна
зона в местността "Мъртва поляна", облекчителна шахта в местността "Лесичето",
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събирателна шахта в местността "Мъртва поляна", каптаж в местността "Циганско
кладенче" и каптаж в местността "Петево кладенче".
3. Изключените площи по т.2, букви "а" - "к" да се индивидуализират с координатите на
точките по чупките им в координатна система "1970 г." в приложение - неразделна част
от концесионния договор.
4. Концесията да се осъществи при следните условия:
4.1. Концесионерът да извърши за своя сметка поддържане, доизграждане и
експлоатация на съществуващите и новоизградените трасета за ски-спорт в границите на
концесионната територия.
4.2. Концесионерът да изгради новите трасета и съоръжения за ски-спорт и рекреационна
дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,
предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона
с център Банско".
4.3. Концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано
с концедента.
5. Определя срок на концесията 30 години.
6. Начинът за определяне на концесионера е присъствен конкурс.
7. Определя депозит за участие в конкурса в размер 5000 лв. Депозитът да се преведе по
банков път в банкова сметка, посочена в конкурсната документация по чл. 17, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите, до изтичането на крайния срок за
подаване на заявленията за участие в конкурса.
8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право на достъп до обекта на концесията;
8.1.2. да ползва по ред, определен от концедента, цялата документация, свързана с
осъществяването на концесията;
8.1.3. да прекрати предсрочно концесионния договор при обективна или възникнала по
вина на концедента невъзможност за осъществяване на концесията;
8.1.4. да ползва концесионната територия за предоставяне на услуги, пряко свързани с
условията на концесията и функционалното предназначение на територията на скизоната;
8.1.5. да наеме подизпълнители за осъществяване на отделни дейности;
8.1.6. да осъществява търговска дейност, свързана с обслужването на посетителите на
ски-зоната от националния парк;
8.1.7. да сезира концедента за негова пряка намеса, когато трети лица нарушават правата
му, предоставени с концесионния договор.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да заплати предвидените концесионни възнаграждения, определени с решението;
8.2.2. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор;
8.2.3. да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологичните
изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно
стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията;
8.2.4. да организира и изгради съгласувано с концедента и в съответствие със Закона за
устройство на територията и Закона за защитените територии технологично обвързана
техническа и спортна инфраструктура, както и общественообслужващи и технологични
сгради за реализиране предмета на концесия по одобрения териториално-устройствен
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план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", одобрен със Заповед №
09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. (ДВ, бр. 23 от 2001 г.);
8.2.5. да осигури за своя сметка съответните разрешения за проектиране, строителство,
ползване на строежите, водоползване и др., изискващи се с нормативен акт;
8.2.6. да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със
закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, установени съгласно действащото законодателство;
8.2.7. да осъществява концесията въз основа на предварително съгласувани с концедента
комплексен план за развитие и инвестиционна програма;
8.2.8. да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и
преподавателите при ползване на ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги
съоръжения;
8.2.9. да осигури свободен достъп до ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги
съоръжения, както и до съществуващите фондове за рекреационна дейност на другите
собственици и ползватели на почивни бази и съоръжения на територията на ски-зоната;
8.2.10. да застрахова обекта на концесията съгласно действащото законодателство;
8.2.11. да не предоставя на трети лица без разрешение от концедента документация и
информация, получена с оглед осъществяването на концесията;
8.2.12. при наличие на форсмажорни обстоятелства да осигури на трети лица, посочени
от концедента, извършване на необходимите действия;
8.2.13. да води самостоятелна счетоводна отчетност при осъществяването на концесията,
включително предоставяне на периодични справки по ред, определен от концедента;
8.2.14. да изпълнява поетите задължения за изграждане на инвестиционните обекти
съгласно представения и одобрен от концедента годишен инвестиционен план;
8.2.15. да осигурява пълно съдействие на лицата, които от името на държавата следва да
контролират концесията;
8.2.16. да осъществи изцяло мерките, предвидени в доклада за оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) към териториално-устройствения план на ски-зоната;
8.2.17. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и внедряване
на нови технологии за експлоатация на ски-съоръженията, които намаляват рисковете
при ползване на съоръженията от посетителите и от трудови злополуки;
8.2.18. след изтичането на срока на концесионния договор концесионерът да предаде
изградените от него ски-писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с
тях спортна инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура,
както и обществено-обслужващите и технологичните сгради, необременени с вещни
тежести.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава определените концесионни възнаграждения при условия и в срокове,
определени с концесионния договор;
8.3.2. да контролира изпълнението на концесионния договор чрез упълномощени от него
лица, както и да получава всякаква информация, свързана с изпълнението на
концесионния договор;
8.3.3. да получава от концесионера справки за дължимите концесионни възнаграждения,
изпълнените инвестиционни задължения, както и счетоводна справка-отчет за
ползването на обекта;
8.3.4. да получава уговорените в концесионния договор лихви, неустойки и други
обезщетения, дължими при неизпълнение на поетите с договора задължения;
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8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при съществено неизпълнение на
задълженията на концесионера, включително при неплащане на поне две дължими
вноски по концесионното възнаграждение, или неизпълнени инвестиционни намерения.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да не препятства без основателни причини концесионера при изпълнението на
концесионния договор;
8.4.2. да оказва необходимото съдействие на концесионера при изпълнението на
концесионния договор;
8.4.3. да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор.
9. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
10. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е
длъжен да спазва следните условия:
10.1. Да реализира предвижданията на териториално-устройствения план на
извънселищната територия "Ски-зона с център Банско".
10.2. Да спазва мерките и да осъществява мероприятията, предвидени в доклада за
ОВОС към териториално-устройствения план на ски-зоната.
11. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
11.1. Парична гаранция в размер 1/4 от минималното годишно концесионно
възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на
концесионното възнаграждение, която се представя от концесионера при условия и по
ред, определени в концесионния договор.
11.2. Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера в
размер 10 на сто от бъдещата инвестиция.
11.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при
неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по това решение и
при нарушаване на условията по концесията.
11.4. Неустойки и лихви, дължими при неизпълнение или при забавено изпълнение от
страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на
неустойките и лихвите и моментът на неизпълнение на отделните задължения се
определят в концесионния договор.
11.5. Във всички случаи на неизпълнението от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените в т. 11.1 - 11.4 гаранции и обезщетение по общите
правила.
12. Определя минимални размери на концесионното възнаграждение, както следва:
12.1. Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 10
000 лв., дължимо от концесионера в срок до 1 месец от подписването на концесионния
договор.
12.2. Годишните парични възнаграждения са изчислени въз основа на методология,
представляваща неразделна част от концесионния договор, отчитаща приходи от и
разходи за извършваната стопанска дейност върху територията - предмет на концесията,
в размер не по-малко от 2 на сто, като конкретният размер се определя в зависимост от
Р-фактор, установен в методологията за изчисляване на концесионното възнаграждение,
но не по-малко от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера,
осъществявана на територията на ски-зоната.
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12.3. Минималният годишен размер на дължимото концесионно възнаграждение не може
да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет
на инсталираните ски-съоръжения.
13. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на 2
шестмесечни вноски.
14. Определя гратисен период за заплащане на концесионни възнаграждения до 31
декември 2004 г.
15. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.
16. Министърът на околната среда и водите да организира и проведе конкурс по чл. 8, ал.
2 от Закона за концесиите за определяне на концесионер.
Второ - Конкурсът за определяне на концесионер за концесия върху територия " част от
НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община
Банско, област Благоевград, е обявен в Държавен вестник (бр. 64 от 2001г.) със
Съобщение № 40959, в което са определени условията за провеждането на присъствения
конкурс на 17.VIII.2001г. в сградата на МОСВ, ул. “Уилям Гладстон”№ 67, в
заседателната зала на ет. 1 в 10 ч. (Приложение № 2).
Трето – С Решение № 738 на Министерския съвет от 9.11.2001г., на основание чл. 18,
ал. 2 от ЗК във връзка с чл. 30 от ПППЗК и Решение № 514 на Министерския съвет от
2001г., "Юлен" - АД, Банско е определен за спечелил конкурса за предоставяне на
концесия върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален
парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община
Банско, област Благоевград (обн.ДВ, бр. 98 от 16.11.2001г.).
С посоченото решение за определяне на концесионер Министерският съвет одобрява и
постигнатите при провеждането на конкурса условия, както следва:
„2.1. Еднократно концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер
10 000 лв., платимо от концесионера до един месец от подписването на концесионния
договор.
2.2. Годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика,
представляваща неразделна част от концесионния договор. Размерът на
концесионното възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на
концесионното възнаграждение чрез скала на R-фактор, като процентният размер на
концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2 на сто.
2.3. Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на
инсталираните ски-съоръжения. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т.
12.2 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. не може да бъде по-ниско и
от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на
територията на ски-зоната.
3. Концесионерът се задължава да направи инвестиции в размер не по- малък от 37 305
480 лв. за периода на концесията за изграждане на новите трасета и съоръжения за
ски-спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, както и за общественообслужващи и технологични сгради за
осъществяване предмета на концесията съгласно т. 4.2 и 8.2.4 от Решение № 514 на
Министерския съвет от 2001 г.
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4. Концесионерът се задължава да открие банкова гаранция в полза на концедента за
гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера в размер 10 на сто от
планираните инвестиции за обезпечаване на задължението по т. 3 при условия съгласно
концесионния договор.
5. Концесионерът се задължава да представя парични гаранции в размер 25 на сто от
минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на
задължението за заплащане на концесионното възнаграждение.
6. На основание чл. 74, ал. 1, т. 5 от Закона за защитените територии концесионерът
се задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите 5 на сто от концесионното
възнаграждение по ред, определен в концесионния договор.
7. Упълномощава министъра на околната среда и водите да сключи концесионния
договор с "Юлен" - АД, в едномесечен срок от обнародването на решението в
"Държавен вестник" при условията на това решение, Решение № 514 на Министерския
съвет от 2001 г. и конкурсното предложение на "Юлен" АД - Банско.
8. Освобождава внесения депозит за участие в конкурса на кандидата, класиран на
второ място. Внесеният от "Юлен" - АД, паричен депозит за участие в конкурса се
задържа и се прихваща от концесионното възнаграждение по ред, определен в
концесионния договор.
9. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд относно
неговата законосъобразност в 7- дневен срок от обнародването му в "Държавен
вестник".
10. При отказ на "Юлен" – АД, да сключи концесионния договор, да бъде проведен нов
конкурс за избор на концесионер.”
Четвърто – На 21.12.2001г. в изпълнение на Решение № 738 на Министерския съвет от
9.11.2001г. е сключен Договора за предоставяне на концесия върху територия изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха
за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград с
определения концесионер "Юлен" - АД, Банско.
В т.1.1. от договора е описан обекта на концесията като защитена територия,
изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“,
с площ на предоставената територия от 99.55 ха, при граници съгласно одобрения със
Заповед № 09-13 от 01.03.2001 год. на Кмета на Община Банско Териториално
устройствен план за извънселищна територия „Ски-зона с център гр. Банско“,
индивидуализиран с координатите на точките от № 1 до № 252 в координатна система
„1970“ по чупките на външната граница на ски-зоната от която е изключена площта от
2.2. ха на обекти, подробно описани и с приложени координатни точки за граници на
тази площ.
В т.1.2. от договора е направено уточнение, че „Териториално-устройствен план
„Ски-зона с център гр. Банско“ индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 252 в координатна система „1970“ по чупките на външната граница на ски-зоната
съставлява приложение № 1 към договора за концесия.
По този начин предоставената на концесия защитена територия – изключителна
държавна собственост е индивидуализирана по два начина:
- с определяне на площта от 99.55 ха и
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- с определяне на границите, съгласно одобрения със Заповед № 09-13 от
01.03.2001 год. на Кмета на Община Банско Териториално устройствен план за
извънселищна територия „Ски-зона с център гр. Банско“, индивидуализиран с
координатите на точките от № 1 до № 252 в координатна система „1970“ по чупките на
външната граница на ски-зоната от която е изключена площта от 2.2. ха на обекти,
подробно описани и с приложени координатни точки за граници на тази площ.
Пето - В публичния Национален концесионен регистър (http://www.nkr. government.bg/
app?service=external/ConcessionPrint&sp=83) Договорът за предоставяне на концесия
върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк
"Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско,
област Благоевград с определения концесионер "Юлен" - АД, Банско е вписан по
Партида № D – 00184 със следните параметри:
Предмет на концесията - концесия за строителство
Пълно описание на предмета на концесията
Особеното право на ползване върху защитена територия - изключителна държавна
собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк
"Пирин", община Банско, област Благоевград
Срок на концесията - 30
Срок на концесията до дата - 21.12.2031г.
Дата на сключване на концесионния договор - 21.12.2001г.
Дата на влизане в сила на концесионния договор - 21.12.2001г.
Условия за влизане в сила на концесионния договор
Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Вид на обекта - защитен природен обект - национален парк
Наименование на обекта - "Ски-зона" с център гр. Банско
Описание и границите на обекта
Територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско", община
Банско, област Благоевград, представляваща част от Национален парк "Пирин", с площ
от 99, 55 хектара, при граници съгласно одобрения със Заповед № 09-13 от 01.03.2001 г.
на кмета на Община Банско териториално-устройствения план за извънселищна
територия "Ски - зона с център гр.Банско", индивидуализиран с координатите на точки
от № 1 до № 252 в координатна система "1970г." по чупките на външната граница на
ски-зоната от която е изключена площта 2.2 хектара на:
а/ хотел "Тодорка" и базата на общинския съвет в местността "Икришчанска поляна";
б/ база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна";
в/ база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
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г/ база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
д/ база "Академика" в местността "Църна могила";
е/ база "Изворите" в местността "Чалин валог";
ж/ база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
з/ база "В иК"в местността "Мъртва поляна";
и/ база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог"';
к/ "А" охранителните зони на тръбни кладенци в местността "Мъртва поляна", дренажна
зона в местността "Мъртва поляна", облекчителна шахта в местността "Лесичето",
събирателна шахта в местността "Мъртва поляна", каптаж в местността "Циганско
кладенче" и каптаж в местността "Петево кладенче.
Административна област - Благоевград
Община - Банско
Населено място - Банско
Адрес на обекта на концесия
"Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин"
Скици, планове, карти, схеми, и др.
Координати на концесионната територия (площ)
1. "Ски-зона с център Банско", Координатна система: 70-IX, с референтна точка:
4000000.00, 8500000.00, от 252 координати
Координати на обектите извън предмета на концесията
1. Хотел "Тодорка" и база "ОбС", Координатна система: 70-IX, с референтна точка:
4000000.00, 8500000.00, от 16 координати
2. База "Горско стопанство", Координатна система: 70-IX, с референтна точка:
4000000.00, 8500000.00, от 8 координати
3. База "Общински съвет", Координатна система: 70-IX, с референтна точка:
4000000.00, 8500000.00, от 7 координати
4. База "Общински съвет", Координатна система: 70-IX, с референтна точка:
4000000.00, 8500000.00, от 16 координати
5. База "Академика", Координатна система: 70-IX, с референтна точка: 4000000.00,
8500000.00, от 15 координати
6. База "Изворите", Координатна система: 70-IX, с референтна точка: 4000000.00,
8500000.00, от 5 координати
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7. База "ДЗИ", Координатна система: 70-IX, с референтна точка: 4000000.00,
8500000.00, от 20 координати
8. База "ВМРО" и хотел "Катерини", Координатна система: 70-IX, с референтна
точка: 4000000.00, 8500000.00, от 11 координати
Наименование на търговеца-концесионер - „Юлен" АД,
Националност на търговеца-концесионер - България
Седалище на търговеца-концесионер
град Банско, Благоевградска област, ул. "Цар Симеон" № 4 (Изтрит от 11.11.2011г.)
ул. „Пирин № 94“ (Добавен от 11.11.2011г.)
Адрес на управление на търговеца-концесионер
град Банско, Благоевградска област, ул. "Цар Симеон" № 4 (Изтрит от 11.11.2011г.)
ул. „Пирин № 94“ (Добавен от 11.11.2011г.)
Представителство на търговеца-концесионер
изпълнителните директори Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов. (Изтрит от
11.11.2011г.)
Боян Делчев Мариянов (Добавен от 11.11.2011г.)
Данни по фирмената регистрация
вписано в търговския регистър на Благоевградски окръжен съд под партиден № 158, том
6, стр. 44 по фирмено дело № 955/1999 год., вписано в Търговския регистър, Агенция по
вписванията (Добавен от 11.11.2011)
ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер - 101156430
Други регистрации на търговеца-концесионер
ЕФН - 0199009552, номер по НДР – 1016040483
Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на околната среда и водите
Лице, представляващо органа - Министъра на околната среда и водите
Наименование на органа, осъществяващ контрол
по изпълнението на концесионния договор
Министъра на околната среда и водите
Допълнителна информация за органа,
осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
Данните за основните параметри на концесията се съдържат в Договора за предоставяне
на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост,
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представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград
за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г.,
сключен между представляващата концедента - министъра на околната среда и водите
Долорес Арсенова, и представляващите концесионера - изпълнителните директори
"Юлен" АД Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов
Имуществени права на концесионера
Право на достъп до обекта на концесията
Право да ползва концесионната територия за предоставяне на услуги, пряко свързани с
условията на концесията и функционалното предназначение на територията на скизоната.
Право да осъществява търговска дейност, свързана с обслужването на посетителите на
ски-зоната от националния парк.
Право на обезщетение, за извършените от него подобрения и инвестиции в обекта на
концесия, при едностранно прекратяване на договора от страна на концедента, без вина
на концесионера.
Имуществени задължения на концесионера
Да заплаща предвидените в настоящия договор концесионни възнаграждения.
Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по настоящия договор.
Да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологични
изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно
стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията.
Да организира и изгради съгласувано с концедента и в съотвествие със Закона за
устройство на територията и Закона за защитените територии технологично обвързана
техническа и спортна инфраструктура, както и обществено обслужващи и технологични
сгради за реализиране на предмета на концесия по одобрения териториалноустройствен
план на извънселищната територия "Ски зона с център град Банско", одобрен със
заповед № 09-13 /01.03.2001 год. На кмета на Община Банско (ДВ бр. 23/2001 год.), вкл.:
- за осъществяване на концесията следва да се извършат подобрения и инвестиции в
размер на не по-малък от 37 305 480 лв. за периода на концесията използувани за
изграждане на новите трасета и съоръжения за ски-спорт заедно с необходимите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура, както и за обществено обслужващи и
технологични сгради;
- подобренията и инвестициите се извършват съгласно етапен инвестиционен план,
приложение към концесионния договор;
- концесионерът извършва за своя сметка поддържане, доизграждане и експлоатация на
съществуващите и новоизградените трасета за ски-спорт в границите на концесионната
територия;
- концесионерът следва да изгради новите трасета и съоръжения за ски-спорт и
рекреационна дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната
територия "Ски- зона с център гр. Банско";
- концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано с
концедента.
Да осигури за своя сметка съответните разрешения за проектиране, строителство,
ползуване на строежите, водоползуване и други изискващите се с нормативен акт.
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Да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите
при ползуване на ски-пистите и ски- трасетата и обслужващите ги съоръжения.
Да осигури свободен достъп до ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги
съоръжения, както и до съществуващите фондове за рекреационна дейност на другите
собственици и ползватели на почивни бази и съоръжения на територията на ски-зоната.
Да застрахова обекта на концесията съгласно действащото в страната законодателство.
Да изпълнява поетите задължения за изграждане на инвестиционните обекти съгласно
представен и одобрен от концедента годишен инвестиционен план.
Да осъществи изцяло мерките, предвидени в доклада за оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) към териториалноустройствения план на ски-зоната.
Да осигури разкриването на 73 нови работни места, от които 30 за персонал зает
целогодишно и 43 за лица наети през активния туристически сезон. От 2005 г. броят на
заетите да се увеличи до 141 души, от които 48 постоянен персонал и 93 лица наети през
активния туристически сезон.
След изтичане срока на концесионния договор, концесионерът да предаде изградените от
него ски писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с тях спортна
инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и
обществено обслужващи и технологични сгради, необременени с вещни тежести.
Имуществени права на концедента
Да получава определените концесионни възнаграждения, в сроковете и при условията,
установени с концесионния договор.
Да получава уговорените в концесионния договор лихви, неустойки и други
обезщетения, дължими при неизпълнение на поетите с договора задължения.
Имуществени задължения на концедента - Няма
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Концесионерът се задължава да открие банкова гаранция в полза на концедента за
гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера, в размер на 10 на сто от
планираните инвестиции за обезпечаване на задължението по чл.9 от настоящия договор
в срок от един месец от влизане в сила на настоящия договор.
Изпълняване на част от инвестиционните намерения се удостоверява пред концедента с
надлежни писмени доказателства.
При спор между концесионера и концедента за действителния размер на извършената
инвестиция концедентът назначава за сметка на концесионера в 14 дневен срок от
постъпване на искането независими експерти които да решат спора между страните.
Неназначаването в указания срок на независими експерти се приема за безусловно
приемане на отчетената част от инвестицията. Заключението на независимите експерти е
задължително за двете страни.
След установяване на размера на инвестицията концесионерът предоставя на концедента
нова банкова гаранция обезпечаваща 10 на сто от неизпълнената част от инвестицията,
като предишната банкова гаранция се освобождава.
Концесионерът се задължава да представя парични гаранции в размер на 25 на сто от
минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на
задължението за заплащане на концесионното възнаграждение. Паричната гаранция се
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внася по сметка, определена от концедента в срок до края на месец януари на годината,
за която се дължи концесионното възнаграждение.
Гаранцията на инвестиционните намерения на концесионера обезпечава и изпълнението
на задълженията на концесионера, свързани с опазването на защитената територия и
околната среда.
В случай, че концесионерът не изпълни някое от задълженията си по този договор,
концедента има право:
При неплащане в срок на концесионна вноска от дължимото концесионно
възнаграждение, да извърши прихващане чрез едностранно волеизявление, отправено
към банката, предоставила банковата гаранция, или съхраняваща паричната гаранция.
При констатирано неизпълнение на инвестиционната програма със забава повече от шест
месеца, както и при констатирано неизпълнение на изискванията за опазване на околната
среда и защитените със закон територии и обекти, да получи като обезщетение
банковата, и/или парична гаранция чрез предвидената в в концесионния договор
процедура за уведомяване на съответната банка.
При забавено плащане на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи освен
реалното изпълнение и неустойка за забавеното плащане в размер на 10 пункта над
основния лихвен процент на БНБ към датата на плащане на неустойката, върху
дължимата сума.
Платените неустойки и реализирани банкови (парични) гаранции не лишават концедента
от възможността, ако действително претърпените вреди и пропуснати ползи надхвърлят
размера на обезщетението, да претендира за тях по общия исков ред.
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по
концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Няма
Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Концесията се прекратява преди изтичане на срока на договора (предсрочно
прекратяване) в следните случаи:
- С погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използуване или за
осъществяване на дейността.
- При прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет
не
даде
съгласие
договорът
да
бъде
продължен
с
правоприемник.
- При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера.
- При взаимно писмено съгласие на двете страни по този договор.
- По силата на съдебно решение.
- При настъпване на форсмажорни обстоятелства, констатирани от съответните
компетентни органи последващо възникване на опасност за националната сигурност,
отбраната на страната, обществения ред, или защитената територия и околната среда,
водещи до невъзможност да се използва обекта на концесията съгласно неговото
предназначение за ски-център.
Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Няма
Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Няма
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Концесионно плащане (възнаграждение)
Концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на
методика, съставляваща приложение към концесионния договор.
Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде понисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на
инсталираните ски-съоръженията. Годишното концесионно възнаграждение съгласно
т.12.2 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г, не може да бъде по-ниско и
от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на
територията на ски-зоната.
Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
За предоставеното концесионно право, концесионерът дължи на концедента еднократно
концесионно възнаграждение в размер на 10 000 лева, платимо от Концесионера до един
месец от подписването на концесионния договор. За заплащане на така определеното
концесионно възнаграждение се прихваща внесения от "Юлен" АД депозит за участие в
конкурса в размер на 5 000 лева, а разликата в размер на 5 000 лева се заплаща по
обявена от концедента банкова сметка в определения срок.
Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
За предоставеното концесионно право, концесионерът дължи на концедента еднократно
концесионно възнаграждение в размер на 10 000 лева, платимо от Концесионера до един
месец от подписването на концесионния договор. За заплащане на така определеното
концесионно възнаграждение се прихваща внесения от "Юлен" АД депозит за участие в
конкурса в размер на 5 000 лева, а разликата в размер на 5 000 лева се заплаща по
обявена
от
концедента
банкова
сметка
в
определения
срок.
Концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на
методика, съставляваща приложение към концесионния договор. Размерът на
концесионното възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на
концесионното възнаграждение, чрез скала на К - фактор, като процентният размер на
концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2на сто.
Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде понисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на
инсталираните ски-съоръженията. Годишното концесионно възнаграждение съгласно
т.12.2 от Решение №514 на Министерския съвет от 2001 г, не може да бъде по-ниско и от
1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на
територията на ски-зоната.
Годишното концесионно възнаграждение е дължимо след изтичане на гратисния период
до 31 декември 2004 год. съгласно т. 14 от Решение № 514 на Министерския съвет от
2001 год.
Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера по сметка,
изрично посочена от концедента, на две равни шестмесечни вноски както следва:
- Първа вноска /авансово плащане/ в размер на 50 на сто от годишното концесионно
възнаграждение за предходния период, платима до 15 число на месец октомври на
текущата година;
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- Втора вноска, платима след приключване на финансовата година, но не по-късно от 15
число на месец април на годината, следваща отчетния период, като се приспадне
авансово платеното концесионно възнаграждение.
На основание чл.74, ал.1, т.5 от Закона за защитените територии, концесионерът се
задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите 5 на сто от годишното концесионното
възнаграждение, освен ако със закон не се предвижда друго в срок до 15 число на месец
май на годината, следваща отчетния период.
Формулата за изчисляване на В-фактора е:
В-фактор = ПД/РД, където:
ПД е размерът на общите приходи от дейността, свързана с обекта на концесия, за
отчетния период;
РД е размерът на общите присъщи разходи по дейността, свързана с експлоатация на
обекта на концесия за отчетния период.
Чл. 10. Изчисленият В-фактор се прилага при определяне процента на концесионното
възнаграждение в следните граници:
В-фактор
<1,00
1,00-1,50
1,50-2,00
2,00-2,50
2,50-3,00
>3,00

Процент на концесионното
възнаграждение съгласно чл. 7
2.00%
2.25%
2.50%
2.75%
3.00%
3.50%

Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение, е разликата от
приходите, реализирани в границите на обекта на концесия и направените разходи за
тяхното
формиране.
Приходите от дейността се определят от общия приход на реализираните през
отчетния период брутни приходи от:
1.
Продажби на услуги;
2.
Продажби на стоки;
3.
Наеми.
Разходите от дейността се определят от общата сума на реализираните през.
отчетния период присъщи разходи по гр. 60 от националния сметкоплан.
Концесионното възнаграждение се определя и заплаща от концесионера по разработена
във финансово-икономическия анализ на концесията и утвърдена от концедента отчетна
форма, която съдържа показателите и алгоритъма за изчисляване на концесионното
възнаграждение. Към отчетната форма се прилагат указания за: начина на определяне на
значенията на показателите, техническите норми на съоръженията, и изискванията и
правилата за определяне на разходите за дейноспа. Отчетната форма и указанията са
неразделна
част
от
концесионния
договор.
В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, върху предоставената
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територия извън предвидените в концесионните анализи дейности, той е длъжен да
уведоми концедента преди началото на дейността.с оглед на определяне на схемата, по
която ще се преизчисли концесионното възнаграждение.
В случаите, когато през определен период, за който концесионерът дължи
концесионно възнаграждение, не е извършвана стопанска дейност и няма реализирани
приходи от продажби, при определянето на концесионното възнаграждение или на
минималния му размер се използват брутните приходи и отчетените разходи от
предходния отчетен период. Когато отчетният период, през който не са извършени
продажби, е първи по ред от срока на концесията, концедентът ..........(останалите
текстове ще се сканират и дадат допълнително)
Забележка
1. Данните за основните параметри на концесията се съдържат в Договора за
предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна
собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от
21.12.2001 г., сключен между представляващата концедента - министъра на околната
среда и водите Долорес Арсенова, и представляващите концесионера - изпълнителните
директори "Юлен" АД Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов
2.Данни за инвестиционната програма на концесионера за материално-техническо
обезпечаване на дейностите по експлоатация на ски-зоната
Стратегията за развитие на от "ЮЛЕН" АД, предвижда "Ски зона с център гр.
Банско" да се развива в съответствие със съвременните стандарти и принципи на
модерния ски-туризъм - обслужващите ски-туризма центрове да се локализират в пониските части на планините, а във високите части де се съсредоточат само скисъоръженията. Инвестиционната програма, е изготвена съобразно възприетия модел и
съществуващата в момента инженерна, спортна и туристическа инфраструктура на
обекта,
като
разглежда
реализирането
на
проекта
в
два
аспекта:'
Първият, обхваща реализиране на минимални задължителни инвестиции,
свързани с изграждане на инженерната инфраструктура в ски-зоната, опазване на обекта
във връзка с неговото стопанисване и експлоатация в условията на концесионен режим,
и рекултивация на предвидените за целта терени.
Вторият, разглежда инвестиционните мероприятия, свързани с търговската експлоатация
на обекта - изграждане на спортни съоръжения, търговски обекти и обекти на
капиталното строителство.
Постигането на стратегическите цели на дружеството за превръщането на
гр.Банско в модерен ски-курорт са изразени чрез планираните инвестиционни
мероприятия по год. и н и за Най-съществено значение за изпълнението на проекта за
изграждане на "Ски-зона с център гр. Банско" са инвестиционните мероприятия,
предвидени през първите четири години от периода на концесия, съвпадащи с етапите за
реализирането им по ТУП и показани в Таблица №5. През останалите години от срока на
концесия са планирани мероприятия по извършването на основни ремонти и
реконструкции на изградената вече материална база, и доставка на технологично
оборудване и стопански инвентар за обезпечаване на развиваните дейности.
През 2001 г. инвестиционната програма предвижда:
• Минимални задължителни инвестиции, включващи: Трасиране на нови
ски-писти,н| - п. "Шилигарник-Плато", п. "Стара писта - корекция", п. "Детска пистапродължение", п. 1| "Плато- разширение съществуваща" ("Плато-север"). Предвижда се
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сечта на маркираните дървета да се изпълни от трети лица, по договор и под контрола на
Дирекция НП "Пирин", "Юлен" АД се предвижда да извърши само почвоподготовка на
пистите; Благоустрояване на паркинг в м. "Икришчанска поляна", с площ 202 кв.м. предвижда се асфалтиране на тревната площ използвана за паркинг; Разширение на
съществуващия трафопост в м. "Икришчанска поляна", посредством построяване на нова
сграда до сегашния трафопост. Разширението се предвижда да осигурява мощност
2х400ква; Направа на водохващане в района на "Финална къща", което да се свърже
посредством 50 м. водопровод с този за хотел "Тодорка"; Монтиране на резервоар за
вода в м. "Икришчанска поляна"с вместимост 104 куб.м., който да подсигурява
туристическите обекти в туристическото ядро, в моментите с консумация превишаваща
дебита на водоизточника; Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ) в м. "Икришчанска поляна", с капацитет 57 куб.м./дн. - за филтриране на
отпадъчните битови води.
• Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Седалкова въжена
линия "Икрища-Плато"- поетапно за период от две години, Влек "Плато - Юг", Влек 11у
"Балканиада", Влек "Стара писта - п. Бъндерица" - предвижда се да се продължи
съществуващото съоръжение до връзката му сп. "Бъндерица", Влек "Детска писта Стара писта" - предвижда се подмяна на съществуващия портативен влек "Детска писта"
с нов; Сграда охрана м. "Икрище"; Сграда на "ПСС" в м. "Икрище". През годината се
предвижда и: Монтиране на преместваеми типови обемни клетки, с предназначение на
търговски обекти -12 броя в м. "Икришчанска поляна", 8 броя в м. "Шилигарника", и 2
броя в м. "Чалин валог"; Доставка на транспортни средства "Уаз"- 3 броя; Доставка на
радиостанции за персонала на съоръженията, охраната и административни нужди -15
бр.; Доставка и монтаж на маршрутно-информационни табла, които да се монтират при
началната станция на кабинковия лифт и в м. "Икришчанска поляна"- 2 броя; Доставка
на маршрутно-информационни табели за основните разклони и трасета на пистите - 5
броя; доставка на указателни табели за очертаване на писти и опасни участъци- 50 броя;
Доставка на ски- комплекти за ски-гардеробите - 600 броя.
През 2002 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минимални задължителни инвестиции, включващи:трасиране и почвоподготовка на
нови писти - п. "Бъндерица основно трасе" и п. "Бъндерица - ръкав до пътя";
Благоустрояване на паркинги - м. "Шилигарника" и район до "Стара писта" с обща
пло6063 кв.м.; Изграждане на трасе за автомобилен път-отклонение до междинната
станция на кабинковата въжена линия, с дължина 912 метра и ширина 9 м. изграждането му се извършва поетапно за две години; разширение на съществуващия
трафопост в м."Стара писта" с една трафокилия, което да осигури допълнително
захранване с мощност 250 ква; изграждане на нов трафопосг в м. "Бъндеришка поляна"
смощност4x400 ква; Направа на водохващане в близост до пътя за хижа "Бъндерица" и
изграждане водопровод 1100 м. до местността "Бъндеришка поляна"; Изграждане на
локална ПСОВ в м. "Паркинга", с капацитет 36 куб.м./дн.;
- Инвестиционни мероприятия, включващи доизграждане на седалковата въжена линия
"Икрища-Плато", Влек "Бъндеришка поляна -път за х. Бъндерица", Седалкова въжена
линия "Бъндеришка поля на-Икрища"- предвижда се да изгради поетапно за период от
две години, Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Тодорка" - предвижда се да
изгради поетапно за период от две години, Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин
валог-Бъндеришка поляна"- предвижда се да изгради поетапно за период от три години.
През годината се предвижда и: Монтиране на преместваеми обемни клетки, с
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предназначение на ски-училища - 4 броя в м. "Икришчанска поляна" и 4 броя в м. "м
"Бъндеришка поляна"; Монтиране на преместваеми типови обемни клетки, с
предназначение за търговски обекти -10 броя в м. "Бъндеришка поляна" и 1 брой на п.
"Бъндерица"; Доставка на снегоутьпкващи машини "Ра-трак" - 5 броя; Доставка на
радиостанции - 15 бр.; Доставка и монтаж на маршрутно-информационно табло за м.
"Бъндеришка поляна" - 1 брой; Доставка на маршрутно-информационни табели за
основните разклони и трасета на пистите - 5 броя; доставка на указателни табели за
очертаване на писти и опасни участъци- 50 броя.
През 2003 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минимални задължителни инвестиции, включващи: Трасиране на туристически скипътеки "Икрища-Междинна станция" и "Железен мост- Чалин валог"; Доизграждане а
трасето за път до междинната станция на кабинковата въжена линия; Направа на
водохващане м. "Бъндеришка поляна" и изграждане на водопровод с дължина 1 300 м.
Водохващанията се предвижда да осигурят вода за санитарно-битови нужди за
предвидените заведения за хранене, търговски обекти и други; Монтиране на резервоар
за вода в м. "Бъндеришка поляна" с вместимост 104 куб.м.; Изграждане на локална
ПСОВ в м. "Бъндеришка поляна" с капацитет 57 куб.м./дн.; Изграждане на изгледни
площадки в района на връх "Тодорка"- м. "Платото";
Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Влек "п. БъндерицаТодорка", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Икрище"-доизграждане, тя се
очаква да превозва туристите между дветеосновни туристически ядра-м. "Икришчанска
поляна" и м. "Бъндеришка поляна", Седалкова въжена линия "Бъндеришка полянаТодорка" - доизграждане, Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка
поляна" - продължава изграждането на съоръжението; Седалкова въжена линия "Чалин
валог- Междинна станция" подменя се съществуващия ски-влек с ново съоръжение;
Комплекс междинна станция "Кабинка" с РЗП 600 кв.м. - предвижда се да изгради
поетапно за период от две години; Комплекс начална станция на седалкова въжена линия
"Икрище-Плато" със заведение за хранене; 3аведениезахраненем."Стара писта". През
годината предвижда и: Доставка на ски-комплекти за ски-гардеробите - 300<броя.
През 2004 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минималнизадължителни инвестиции, включващи: Трасиране на туристическа пътеки
"Чалин Валог-Начална станция", "Икрище-Паркинга", "Паркинга-Бъндеришкй' поляна";
Благоустрояване на паркинг в м. "Бъндеришка поляна", с площ 2 543 кв.м.;
• Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Кабинкова въжена
линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна" - доизграждане на съоръжението!
Комплекс междинна станция "Кабинка" с РЗП 600 кв.м.-доизграждане; Комплекс крайна
станция "Кабинка" с РЗП 780 кв.м.; Заведение захраненем. "Бъндеришка поляна". През
годината се предвижда и: Доставка на ски-комплекти за ски-гардеробите - 300 броя.
За периода от 2005 г. до 2031 г. се предвиждат ежегодни инвестиции за подмяна на скигардеробите с по 300 нови комплекта гоидшно. Периодично през 7 години се подменя и
останалия стопански инвентар - радиостанции, информационни и указателни табели.
Всички инвестиционните мероприятия се предвижда да се изпълнят от "Юлен" АД, като
инженерната инфраструктура остава в полза на държавата и не се включва в активите на
дружеството.
Предвижда се при изпълнението на инвестиционната програма да се следва|
последователността - заснемане и изготвяне на кадастрални планове, изграждане на
инженерната инфраструктура, трасиране на писти и изграждане на спортни съоръжения,
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[у! капитално строителство. Разпределението в етапността на реализация на отделните
мероприятия е разчетено с тази последователност.
Инвестиционната програма на кандидат концесионера "ЮЛЕН" АД, предвижда
през концесионния период да бъдат извършени минимални задължителни инвестиции в
размер на 2 514 536 лева, инвестиционни мероприятия в размер на 34 790 944 лева, или
общо инвестиции на сума 37 305 480 лева.
Инвестиционната програма обезпечава задължителните мероприятия като видове
съоръжения с одобрени територии и трасета по прогнозни технически параметри и
офертни цени.
Забележка
Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена
документация от органа, сключил концесионния договор.
III.
Изпълнение и контрол на концесионния договор за изграждане на
"Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград
Първо – При анализа на изпълнението и контрола на концесионния договор за
изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград, следва
да се вземат предвид следните факти и обстоятелства:
1.
През 2001г., още преди откриване на процедурата за предоставяне на
концесия за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област
Благоевград, със Заповед № 09 -13 от 01.03.2001г. на кмета на община Банско за Ски зоната е одобрен ТУП 2001. Планът е одобрен след отразяване на Решение по ОВОС 57 13 от 2000 г. на министъра на околната среда и водите.
2.
„Ски - зона с център гр. Банско“ е разположена върху част от НП Пирин,
който съгласно чл. 5, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) е защитена
територия, а на основание чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ във връзка с Приложение № 1 към ЗЗТ е
изключителна държавна собственост. За НП Пирин е съставен Акт за изключителна
държавна собственост № 3 от 16.01.1997 г. Фактическото ползване на тази част от НП
Пирин като ски - зона се е осъществявала още преди влизането в сила на ЗЗТ и на
отменения Закон за концесиите (ЗК отм.).
3.
С Решение № 646 на МС от 06.08.2004 г. (обн. в ДВ, бр. 73 от 20.08.2004 г.)
е приет План за управление на Национален парк Пирин, в който в съответствие с чл. 19
от ЗЗТ е извършено зониране на парка.
4.
През 2005г. от Регионална инспекция по околна среда и води, със седалище
гр. Благоевград е съгласувала частично изменение на ТУП, съгласно което ски - зоната
очертава по-голяма външна граница и предвижда нови съоръжения и трасета за ски
спорт, извън предвидените в ТУП.
5.
С Решение № 607 от 17.11.2005 г. на Общинския съвет гр. Банско (обн. в
ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 г.), е извършена частична актуализация на ТУП на „Ски - зона с
център гр. Банско“ (ЧАТУП 2005).
6.
Строителството на нови обекти в зоната съгласно предвижданията на
концесионния договор приключва към 2007 г., като след 2010г. от МОСВ са съгласувани
инвестиционни предложения на концесионера, свързани със замяна на съществуващи
ски съоръжения с такива с по-голям капацитет, ремонт и реконструкция на
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съществуващи постройки, ремонт на съоръжения, рекултивация на нарушени терени.
7.
В МОСВ са получени сигнали от неправителствени организации, като
основните твърдения в сигналите са, че площта, върху която са изградени обектите е два
пъти по-голяма от предоставените 99,55 ха, и че се изплаща многократно по-малко
концесионно възнаграждение от фактически дължимото. Жалбите са разгледани на
заседания на Комисията за контрол на концесионните договори, като е преценено, че има
основания за съмнения, че е превишена концесионната площ и, че заложената в договора
методика за изчисление на концесионното възнаграждение е в голяма степен
неприложима по отношение на настоящата концесия.
8.
Министерството на околната среда и водите по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), с договор № Д- 30- 75/ 10.08.2010 г. е възложило на ЕТ
„Кирил Данаилов - ТОП- ГЕО” извършването на геодезично заснемане на обекти,
попадащи в обхвата на ТУП 2001 „Ски - зона с център гр. Банско” (площите, върху
които са изградени пистите, въжените линии, търговските обекти и съпътстващата
инфраструктура), последвано от контролно замерване на съдържанието и точността на
извършеното геодезично заснемане. Резултатите от геодезичното заснемане,
включително и контролната проверка върху тях, са приети от МОСВ на 19.11.2010 г.
Според геодезичното заснемане общата площ на ски пистите за алпийски дисциплини,
на ски пътеките, на ски съоръженията и на терените за застрояване с туристически
обекти е 164, 78 ха. Според консултантите това е площта, която се експлоатира от
концесионера.
9.
Дружеството „Юлен” АД не приема експертните становища на
консултантите по отношение изпълнението на КД, като се позовава на факта, че негови
представители не са присъствали при осъществяването на геодезичното заснемане, както
и, че при анализа на ползваната площ са взети предвид площи и обекти, които не би
следвало да бъдат включвани. Дружеството се позовава и на факта, че в КД са включени
обекти, собственост на трети лица, което счита за неправомерно. Във връзка с
възникналото разногласие, за разрешаване на възникналите проблеми, комисията за
контрол на КД провежда редица заседания за обсъждане на спорните въпроси и
начините за отстраняването им, проведени са срещи и е разменена кореспонденция с
концесионера за изясняване на проблемите.
10.
С Разпореждане № 076 от 18.03.2013 г. на председателя на Сметната палата
е възложено да се извърши одит в МОСВ.
11.
На 17.04.2013 г. в МОСВ е получен Одитен доклад № 0400002611 за
извършен одит на концесионния договор „Ски - зона с център гр. Банско - част от
територията на Национален парк „Пирин”, за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2011г., с
конкретни препоръки към министъра на околната среда и водите, като част от тях са:
• „Да предприеме действия за създаването на регистър на активите, който да
съдържа информация за предадените на концесионера активи, новоизградените и
новопридобити след сключване на концесионния договор, за тяхната стойност,
годината на придобиване, експлоатационния ресурс, както и издадените актове за
държавна собственост.
• Да предприеме действия за отстраняване на несъответствията между

действащата нормативна уредба и фактическата обстановка, свързана с
функциониращите в зоната за концесия ски съоръжения, собственост на трети лица.
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• Да се предприемат действия за окончателно изясняване с концесионера на

въпроса за размера на използваемата площ и за преодоляване на противоречията в
договора за концесия на описанието на концесионната площ и границите на
концесионната територия.“
12.
За изпълнение на препоръките в Одитния доклад на Сметната палата
министърът на околната среда и водите със Заповед № РД - 407 от 25.04.2013г. е
сформирал работни групи, които да изпълнят конкретни задачи, свързани с дадените
препоръки. В изпълнение на т. III от Заповед № РД - 407/ 25.04.2013 г. на министъра на
околната среда и водите и Препоръка - т. III в Одитен доклад № 0400002611 на Сметната
палата за извършен одит на концесионния договор: „Да се предприемат действия за
окончателно изясняване с концесионера на въпроса за размера на използваемата площ и
за преодоляване на противоречията в договора за концесия на описанието на
концесионната площ и границите на концесионната територия”, работна група от МОСВ
е предприела действия по изясняване на действителната воля на страните при сключване
на договора за концесия относно концесионната площ и концесионната територия. В
хода на предприетите действия по тълкуване на действителната воля относно границите
на концесионната територия и концесионната площ, работната група и „Юлен” АД са
имали различни становища и не са достигнали до съгласие.
13.
В резултат на извършеното проучване и анализ на фактическата обстановка
във връзка с изпълнението на концесиония договор, назначената от министърът на
околната среда и водите Междуведомствена работна група установява, че;
• „всички обекти, изградени от концесионера - ски писти, ски трасета и
обслужващите ги лифтове, влекове и други съоръжения и обекти на туристическата и
спортна инфраструктура, са разположени в границите на извънселишна територия
„Ски - зона с център гр. Банско”, намираща се в границите на Национален парк Пирин,
определена с координатите на т. от 1 до 507:
• представените от община Банско строителни книжа и докладите на ДНСК
удостоверяват, че концесионерът е проектирал, изградил и въвел в експлоатация
строежите, формиращи обекта на концесията, в съответствие с действащото
законодателство;
• концесионерът е съгласувал с МОСВ, в съответствие с чл. 11.8 и 11.15 от
концесионния договор посочените в тези клаузи комплексен план за развитие,
инвестиционна програма и годишни инвестиционни планове;
• изградените от концесионера обекти представляват подобрения на обекта на
концесията и той е изпълнил и т. 1.3.3 от концесионния договор, като е съгласувал с
МОСВ инвестиционните си намерения за изграждането на всеки обект, представляващ
подобрение на обекта на концесията, извън тези, за изграждането на които се е
задължил с подписването на концесионния договор.”;
• Методиката за определяне на концесионното възнаграждение за ползване на
териториите с функционално предназначение ски-зони (Методиката) е икономически
неиздържана, предвид обстоятелството, че от влизането в сила на концесионния
договор до настоящия момент концесионерът е заплащал само минимално концесионно
възнаграждение. Анализът по-горе показва, че прилагането на Методиката
предопределя заплащането на минимално концесионно плащане. Освен това е налице и
невъзможност за еднозначно тълкуване на Методиката, като тази невъзможност е
посочена както в одитния доклад на Сметната палата, така и в многократно
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изразявани становища от Комисията за контрол на концесионните договори към
министъра на околната среда и водите, от министъра на околната среда и водите, от
дирекции от специализираната администрация на Министерството на финансите и
администрацията на МС, от експерти, изготвили възложените от МОСВ
допълнителни анализи, като са направени и конкретни предложения, които в
съответствие с действащата нормативна уредба да станат предпоставка за
справедливото разпределение на ползите от концесията между концесионер и
концедент, при отчитане на поетите рискове.”
14.
С оглед направените констатации във връзка с изпълнението на
концесионния договор за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", назначената от
министъра на околната среда и водите Междуведомствена работна група с доклад до
министър-председателя (Приложение № 5) прави предложение за изменение на
концесионния договор, което обосновава със следните мотиви:
- В отменените Закон за концесиите от 1995г. и Правилник за прилагане на Закона
за концесиите (ППЗК) не съществуват понятията „концесионна площ“ и „концесионна
територия“, използвани в Решението № 514 на Министерския съвет от 3.07.2001г. за
предоставяне на концесията;
- Съгласно чл. 14 от действащия Закон за концесиите „земята, върху която е
изграден или която е предназначена за изграждането на обекта на концесията
представлява концесионна площ“ и е част от обекта на концесията. Отнесено към
концесионния договор, от това определение следва, че концесионната площ е онази част
от територията на НП „Пирин“, която е включена в „Ски - зона с център гр. Банско“ с
устройствен план.
- Понятието „концесионна площ“ се въвежда със Закона за концесиите от 2006 г. и
се определя като част от обекта на концесията. Тълкуването на понятията „концесионна
площ” и „концесионна територия” от концесионния договор в смисъла на понятието
„концесионна площ“ по Закона за концесиите от 2006 г. създава един от основните
проблеми във връзка с определяне на обекта на концесията при прилагането на
концесионния договор.
- В правния анализ, изработен при подготовката на Решението за предоставяне на
концесията, изрично е посочено, че „обекта на концесията следва да бъде онази част
от национален парк Пирин, която е обособена в зоната за ски спорт“ и че обектът на
концесията се определя „въз основа на влязъл в сила теритопиално-устройствен план и
би следвало да включва частта, предназначена за изграждане на спортни съоръжения
за ски спорт.”
- В Конкурсните книжа е записано, че: „Определената площ за ползване в
условията на концесия подлежи на корекция във фаза изготвяне на работни проекти и
изграждане на отделните обекти”. В Комплексния план на „Юлен“ АД, представен
при провеждането на присъствения конкурс е заявено, че „така определената площ за
ползване в условията на концесия подлежи на корекция във фаза изготвяне на
технически проекти и изграждане на отделните обекти“. Съгласно чл. 13, ал. 3 от
Закона за концесиите (отм.) „при сключването на договора за концесия кандидатите за
участие по ал. 1 са обвързани от съдържанието на представения комплексен план”.
Предвид посочената разпоредба комплексният план следва да се счита за част от
концесионния договор, което води до разногласия и противоречиво тълкуване на
договора.
- Концедентът няма правно основание едностранно да извършва промени в
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концесионния договор, включително относно методиката за изчисляване на дължимото
концесионно възнаграждение;
- концесионерът „Юлен“АД е определен след проведена процедура - открит
конкурс, при провеждането на която не е имало ограничение относно участието на
физически и юридически лица. С Решение № 738 на Министерския съвет от 2001 г.,
концесионерът е определен въз основа на постигнатите при провеждането на конкурса
условия, в т.ч и относно размерът на концесионното възнаграждение.
15. В доклада до министър-председателя Междуведомствена работна група
посочва, че са възможни три основни варианта за разрешаване на възникналите
проблеми при изпълнението на концесионния договор за изграждането на "Ски-зона с
център - Банско", а именно:
• Едностранно прекратяване на концесионния договор от концедента;
• Поправка на очевидна фактическа грешка;
• Изменение на концесионния договор.
Според експертите от Междуведомствената работна група, най-удачен и
целесъобразен е третия вариант за разрешаване на възникналите проблеми при
изпълнението на концесионния договор, защото само това решение осигурява реалната
възможност за изпълнение на основната цел, поради която Министерския съвет е
предоставил през 2001г. част от Национален парк Пирин изграждане на ски - зона и
създаване на условия за пълноценното развитие на рекреационни дейности в
Югозападния регион. В подкрепа на това свое становище Междуведомствената работна
група излага следните аргументи:

В концесионния договор са включени текстове, съответстващи по
терминология и съдържание на действащото към датата на неговото сключване
законодателство, чието съдържание е различно от действащото към настоящия момент
законодателство;

В концесионния договор се използват понятия, които не са били
дефинирани с действащото законодателство, като им е придадено конкретно, а в някои
случаи противоречиво съдържание, в противоречие с понятия със същото наименование,
но определени с различно съдържание в действащото към момента законодателство.

В концесионния договор определянето на годишното концесионно
възнаграждение се извършва на базата на Методика, заимствана от Наредбата за
принципите и методиката за определяне на КВ за добив на подземни богатства, по реда
на Закона за подземните богатства (ЗПБ), като същата не е приета с акт на Министерския
съвет, което прави невъзможна нейната промяна. В Методиката не са конкретизирани
показателите и параметрите, от които зависи изчисляването на концесионното
възнаграждение и начинът на формиране на числените им стойности.

Отмененият и действащият Закон за концесиите използват различен
подход относно дефинирането и разграничаването на концесиите.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗК (отм.) концесия е:
• предоставянето на особено право на ползване върху обекти - публична
държавна собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера
с негови средства;
• предоставянето на особено право на ползване на обекти, върху които
държавата осъществява суверенни права на основание чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията
на Република България, включително чрез използване на съществуващи съоръжения -
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публична държавна собственост и/или чрез изграждане на нови съоръжения от страна и
със средства на концесионера;
• даване на разрешение за извършване на дейности, за които е установен със
закон държавен монопол.
Според така направеното разграничение на концесиите по Закона за концесиите
(отм.) концесията за ски - зона с център гр. Банско има за предмет особено право на
ползване върху обект – изключителна държавна собственост.

Съгласно сега действащият Закона за концесиите концесията е право на
експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес – чл. 2, ал. 1.
Отмененият и действащият Закона за концесиите имат и различен подход относно
обектите на концесията.
С договора, сключен на 21.12.2001г., според действащия тогава Закона за
концесиите (отм.), предмет на концесията е особено право на ползване върху защитена
територия, представляваща част от НП „Пирин” (обект на концесията по арг. на чл. 4,
ал.1, т. 10 от ЗК отм.).
Съгласно действащия концесионен договор концесионерът има задължение да
организира и изгради съгласувано с концедента и в съответствие със Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и Закона за защитените територии (ЗЗТ) технологично
обвързана техническа и спортна инфраструктура, както и общественообслужващи и
технологични сгради за реализиране предмета на концесия, както и задължение след
изтичането на срока на концесионния договор да предаде изградените от него ски писти
и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с тях спортна инфраструктура,
мрежите
и
съоръженията
на
техническата
инфраструктура,
както
и
общественообслужващите и технологичните сгради, необременени с вещни тежести.
Въз основа на гореизложеното, предвид настъпилите многобройни изменения в
нормативната уредба към настоящия момент, касаещи основни параметри на концесията,
считаме, че е необходимо изменение на концесионния договор, наложено от промяната
на относимото към концесията на ски - зоната законодателство.
Промените на законодателството са от такъв характер, че налагат изменението
на концесионния договор. В противен случай, няма да бъде постигната основната цел,
поради която МС през 2001 г. е предоставил част от Национален парк Пирин, а именно:
изграждане на ски-зона и създаване на условия за пълноценното развитие на
рекреационни дейности в Югозападния регион.
Същевременно изменението на концесионния договор се налага и с цел
прецизиране на условията за осъществяване на концесията, а оттам – и на правата и
задълженията на страните по договора, за да се осигури възможност концедентът и
концесионерът да изпълняват ефективно правата и задълженията си, без спорове относно
тълкуването на текстове на договора. С концесионния договор, в съответствие с чл. 65,
ал. 1, т. 8 от ЗК следва да бъдат определени условията за изпълнение на задълженията на
страните, а в съответствие с т. 15 – и отговорностите за неизпълнение на задълженията
по договора.
Допълнителен аргумент за необходимостта от изменението на концесионния
договор, освен несъответствието му с действащото законодателство, е необходимостта
от еднозначно тълкуване на договора, както и променената социално - икономическа
обстановка.
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Второ – Въз основа на Доклада на Междуведомствената работна група, създадена със
Заповед № Р-14 от 21 януари 2015г., до министър-председателя на Република България,
Министерският съвет взема Решение № 836 на МС от 22.12.2014 г. за възлагане на
сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за
предоставяне на концесия върху защитена територия - изключителна държавна
собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско".
С т.1 от решението на Министерския съвет се възлага на министъра на околната среда и
водите да сключи допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за
предоставяне на концесия върху защитена територия - изключителна държавна
собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско", като в
следващите точки от Решение № 836 на МС от 22.12.2014г. са описани подробно и
точно промените, които следва да бъдат направени в обекта и предмета на концесията.
Трето – В началото на 2015г. се сменя съставът на Министерския съвет и новото
правителство взема решение да бъде извършен отново анализ на възникналите
проблеми, свързани с изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за
изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско" и въз основа на анализа да
се предложат варианти за разрешаването им. В тази връзка е прието Решение № 5 на МС
от 08.01.2015г. за отменяне на решение на Министерския съвет и за създаване на
междуведомствена работна група, с което :
„1. Отменя Решение № 836 на МС от 22.12.2014 г. за възлагане на сключване на
допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на
концесия върху защитена територия - изключителна държавна собственост,
представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско".
2. Със заповед на министър-председателя да се създаде междуведомствена работна
група, която в срок до 15 февруари 2015 г. да разгледа възникналите проблеми, свързани
с изпълнението на Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк
„Пирин", община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски
зона с център гр. Банско" и да предложи варианти за разрешаването им. Работната
група да се председателства от представител на администрацията на Министерския
съвет, като в състава й се включат представители на: администрацията на
Министерския съвет (дирекция „Правна" и дирекция „Икономическа и социална
политика") и на следните ведомства: Министерството на околната среда и водите,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството
на финансите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на
образованието и науката, Министерството на икономиката, Министерството на
туризма, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Контролът по изпълнение на заповедта да бъде възложен на
заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата
политика.”
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С оглед на описаните факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на концесионния
договор, могат да се направят следните изводи:
1.
Концесионерът „Юлен“АД изпълнява добросъвестно поетите ангажименти
със сключения концесионен договор на 21.12.2001г., което се потвърждана от следните
факти:
- всички обекти, изградени от концесионера - ски писти, ски трасета и
обслужващите ги лифтове, влекове и други съоръжения и обекти на туристическата и
спортна инфраструктура, са разположени в границите на извънселишна територия „Ски зона с център гр. Банско”, намираща се в границите на Национален парк Пирин,
определена с координатите на т. от 1 до 507:
- концесионерът е проектирал, изградил и въвел в експлоатация строежите,
формиращи обекта на концесията, в съответствие с действащото законодателство;
- концесионерът е съгласувал с МОСВ, в съответствие с чл. 11.8 и 11.15 от
концесионния договор посочените в тези клаузи комплексен план за развитие,
инвестиционна програма и годишни инвестиционни планове;
- концесионерът е изпълнил и т. 1.3.3 от концесионния договор, като е съгласувал с
МОСВ инвестиционните си намерения за изграждането на всеки обект, представляващ
подобрение на обекта на концесията;
- изградените от концесионера обекти представляват подобрения на обекта на
концесията.
2.
Концесионерът не може да отговаря за установените от експертите на
правителството проблеми при изпълнението на концесионния договор, защото те са
възникнали в резултат на съществената промяна на обществено-икономическите условия
в България след 2001г. и на нормативната уредба, която регламентира предоставянето на
концесии по коренно различен начин.
3.Предложението на назначената от Министъра на околната среда и водите
Междуведомствената работна група за изменение на концесионния договор е обосновано
със задълбочения и изчерпателен анализ на фактическите и правните основания въз
осонва, на които е предоставена концесията за изграждане на на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград, и следва да бъде прието от Министерския
съвет за преодоляване на възникналите проблеми.
4. Възложеният с Решение № 5 на МС от 08.01.2015г. повторно анализ на
възникналите проблеми, свързани с изпълнението на Договор за предоставяне на
концесия върху защитена територия - изключителна държавна собственост,
представляваща част от Национален парк „Пирин", община Банско, област Благоевград,
за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско" неминуемо ще стигне до
същия извод, а именно, че най-правилно и целесъобразно за държавата е да бъде
сключено допълнително споразумение за изменение на концесионния договор, защото
само по този начин може да бъде изпълнена основната цел за изграждане на ски - зона с
център - Банско" и създаване на условия за пълноценното развитие на рекреационни
дейности в Югозападния регион.
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1.4.8. ЛОКАЦИЯ
ХИЖА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ХИЖА „БЕЗБОГ“ - СКИ ЗОНА „ДОБРИНИЩЕ“
(Синтезирана характеристика)
 През 1960 г. е построена старата хижа „Безбог“; в последствие разрушена от
лавина. През 1981 година са стартирали дейностите по изграждането на новата
хижа „Безбог“;
 През 1983 година, с възложител ЦС на БПС е изработена „Териториално –
устройствена схема на курортно –туристическа локация“ с проектант
„КНИПИТУГА“.
В режима на съгласуване МГГП е изразило следното становище:
• частта от територията, обект на проекта, попадаща в границите на Парка,
следва да отпадне тъй като същата е предмет на друго планиране –
Паркоустройствен проект и е нецелесъобразно за една и съща територия да
се разработват два проекта;
• да не се предвижда жилищно строителство в земи от ДГФ;
• да не се предлагат за обявяване нови курортни гори, освен включените 161
дка в курортния парк „Логовете“
• В сметната стойност на схемата да се включат и вноските, които следва
да направят инвеститорите на строителството, съгласно чл.8 от закона
за горите.
Разработката е разгледана и приета от Експертен технико - икономически
съвет с протокол №34/15.07.1983 г.

През 1984 г. е издадена Заповед №167 на МГГП от 06 февруари относно
изграждане на хижа „Безбог“ – нова.

През 1884 г е издадена Заповед №1566 на МГГП от 09.ноември относно
изграждане на двуседалкова въжена линия;
 През 1989 година въжената линия х. „Г. Делчев“- х. „Безбог е пусната в
експлоатация;
 През 90-те години (и по-късно т. к. ) е изготвено „Предварително проучване
на спортно-туристическа зона „х. Гоце Делчев – х. Безбог – Добринище“,
въжен транспорт и ски писти“, вероятно от КНИПИТУГА или „Турист
проект“. Цел: Да проучи възможностите за любителски туризъм и ски спорт, да
определи и обоснове обхвата и капацитета на спортно-техническата зона „Х. Г.
Делчев- х. Безбог“, както и най подходящото местоположение, вид, капацитет и
етапност на изграждане на ски влекове и ски писти. В този документ е записано
че:
• Горски път -10 км, зимно време се използва като туристическа ски писта,
а през лятото е туристическа пътека.
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За писта се използва основно просека на демонтиран електропровод,
поляните над Междинна станция и горския път в района на хижа Безбог.
Средна широчина на пистата 30 м.
• За заобикаляне на стръмния участък на долната писта, скиори ползват
пътека през м. Тузлата, с широчина от около 5 м.
• Посочено е използване то на т.н. „Стара писта“ в м. „Ингелизовото“, която
към онзи момент е била обслужвана от ски влек.
• Посочена е и просека за ски влек от междинна станция до горна граница
на гората по посока на „Безбожка тумба“
Следват данни за леглови фонд и проектен капацитет на зоната (до 1000 човека с
възможност за нарастване до 1500 в почивните дни), проектни характеристики на
отделни участъци от пистата, както и относно допълнителни ски влекове.
•

 През 1995 г, по повод отправено искане от ДФ „Социален отдих“, все още
собственик на х. Безбог и въжената линия Комитета по горите при МС :
• Е дал разрешение за почистване на трасето на лифта ;
• Не е разрешил разширение на пътя х. Безбог- долна лифтова станция.
Дадено разрешение да бъде ремонтиран, за което да се изготви технически
проект, съгласно условията, предвидени в Паркоустройствения проект на НП
„Пирин“- фаза предварителни проучвания, а именно:
- степен на пътя-трета;
- категория на движение –много леко;
- проектна скорост-15 км /час;
- ширина на платното 4 м.;
- ширина на пътната лента – 3 м.
- максимален надлъжен наклон 15 %;
- минимален радиус на хоризонталната крива – 10 м.
Строително-монтажните работи да включват оформяне на пътното легло по
съществуващите пробиви, изграждане на леки водосточни съоръжения и земнонасипна настилка.
Изводи:
1. Собственик на постройките –остатъци от старата хижа, новата хижа „Безбог“
с прилежащата инфраструктура и двуседалкова пътническа линия „Хижа Гоце
Делчев – хижа Безбог“ и ски влек е „ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД с наемател „СИГМА
СКИ“ ЕООД по силата на Н А №136/16.11.2005 г.
2. Правото на строеж е уредено с НА №164/09.07.1990 г. относно въжената
линия и НА №165/09.07.1990 г. относно сградния фонд.
3. Статута на пътя х. Г. Делчев – х. Безбог , възникнал като горски път, би
следвало да е актуализиран в строителните книжа по неговото изграждане или
ремонта в периода след 1995 г.
4. Сегашното трасе на пистата – формирано е както исторически така и на
базата на посочените разработки, до толкова до колкото те са реализирани;
5. Няма изграден отделен ски път – за такъв се ползва пътя х. Г. Делчев – х.
Безбог . Вероятно като локален ски-път все още се ползва и пътеката през м. Тузлата.
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1.4.9.
ОДИТЕН
Д О К Л А Д № 0300001213 за извършен одит на
изпълнението на „Управлението на националните паркове“ за периода от
01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. (Настоящият одитен доклад е окончателен и е приет с
Решение № 150 на Сметната палата от 23.07.2014 г.).
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ОДИТЕН ДОКЛАД

№ 0300001213
за извършен одит на изпълнението на „Управлението на националните
паркове“ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.

Настоящият одитен доклад е окончателен и е приет с Решение № 150 на Сметната палата
от 23.07.2014 г.
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дейността по управление на националните паркове и съхранение на
биологичното разнообразие в тях?
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1. Дългосрочно планиране на управлението на националните паркове за целите на
съхранение на биологичното разнообразие в тях
2. Годишно планиране на дейността по управление на националните паркове
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естествените процеси, протичащи в тях?
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паркове през периода 2010 г. – 2012 г.
1. Контрол и охрана на националните паркове
2. Мониторинг в националните паркове – за целите на управление и за съхранение
на биологичното разнообразие
3. Организация, изпълнение и управление на дейностите, свързани с ползване на
природните ресурси в националните паркове.
4. Организация, изпълнение и наблюдение на дейностите, свързани с развитие на
туризма, информационната и научно-образователната дейности в националните
паркове.
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5
6
10
10
10
11
16
16
16
16
17
17
17
17
18
19

19
19
22
26
26
28
31

33
33
33
41

44

51
2

II. Изпълнение на плановете за управление на националните паркове
Раздел трети
Създадената система за наблюдение и контрол, гарантира ли резултатното
управление на националните паркове за целите на опазване на биологичното
разнообразие в тях?
I. Периодични прегледи на изпълнението на плановете за управление на
националните паркове
II. Годишно отчитане на дейността на дирекциите на националните паркове
III. Условия за създаване на нови национални паркове и/или разширяване на
съществуващите такива
Част пета
Заключение и препоръки
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63
63
64
67
69
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Административнонаказателно производство/
АНП
Административнонаказателна преписка
Акт за установяване на административно нарушение
АУАН
Басейнова дирекция
БД
Българско дружество за защита на птиците
БДЗП
Биоразнообразие, планове, програми и проекти
БППП
Върховна одитна институция
ВОИ
Дирекция на национален парк
ДНП
Европейска агенция по околна среда
ЕАОС
Европейска организация на върховните одитни институции
ЕВРОСАЙ
Закон за административните нарушения и наказания
ЗАНН
Закон за биологичното разнообразие
ЗБР
Закон за водите
ЗВ
Закон за горите
ЗГ
Закона за защитените територии
ЗЗТ
Закон за опазване на околната среда
ЗООС
Защитени територии
ЗТ
Изпълнителна агенция по околна среда
ИАОС
Контролно-информационен пункт
КИП
Констативен протокол
КП
Министерство на околната среда и водите
МОСВ
Национален парк
НП
Наказателно постановление
НП*
Неправителствена/и организация/и
НПО
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
НСМБР
Национална система за мониторинг на околната среда
НСМОС
Принудителна административна мярка
ПАМ
Посетителски информационен център
ПИЦ
План за управление
ПУ
Правилник за устройството и дейността на дирекциите на
ПУДДНП
националните паркове
Предприятие за управление на дейността по опазване на околната
ПУДООС
среда
План за управление на национален парк
ПУНП
Регионална инспекция по околната среда и водите
РИОСВ

105

4

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 1
Ареал

Вид

Ендемит
Местообитание
хабитат
(от
латински
inhabitas")
Популация

или
"in

Реликт
или
реликтен
организмов вид

Рудерал

Територия, населявана от представителите на определен таксон,
независимо от ранга (вид, род, семейство и т.н.), така че се говори за
ареал на човека, ареал на бозайниците и пр. Ареалът на едни таксони е
цялостен, а при други е накъсан от естествени прегради, които
индивидите не могат да преодолеят — море, голям океан, пустиня. В
границите на ареала си индивидите от един вид живеят в групи,
наречени популации.
Най-малката таксономична единица в класификацията, представляваща
група индивиди със сходни външни белези и анатомичен строеж с
еднакви изисквания към средата и сходно поведение,които могат да се
размножават помежду си и потомството им е плодородно.
Биологичен вид, разпространението на който (ареалът) се ограничава
върху определен район - географска област, планина, водоем и т.н, а
също така и държава или друга административна единица.
Естествената околна среда, в която индивидите от един конкретен вид
или популация живеят. За растения се употребява и термина
месторастене. Терминът ареал е с подобно значение, който обаче, може
да се използва за таксони от всякакъв ранг (вид, род, клас и т.н).
Група индивиди от един биологичен вид, които населяват трайно част от
ареала на вида, имат сходни екологични изисквания, кръстосват се
свободно помежду си и оставят плодовито поколение.
Живо същество, чиито видов генезис е по-стар от преобладаващата част
на дадено растително или животинско съобщество. Зараждането на вида
е в геоложки период, чиито условия са били по-различни от настоящите,
но въпреки промените, на които видът е изложен, е оцелял до
съвремието. Повечето реликтови видове са стенобионтни видове, което
ги прави застрашени от изчезване и по-голямата част от тях са включени
в различни системи за опазване на биоразнообразието и генетичния
фонд на планетата.
Растителни видове, които доминират на замърсени терени. Някои
рудералните растения са инвазивни.
Термин, с който се обозначава един организъм или съвкупност от
организми.

Таксон
(или
таксономична
единица)
Абстрактно
понятие,
показващо
мястото
на
таксона
в
Таксономична
класификационната система. Таксономични категории са "вид", "род",
категория
"семейство", "клас" и др. Основната таксономична категория, на която се
гради класификацията, е видът.

1
Терминологичният речник се основава на понятията и категориите, определени в утвърдените от Министерски съвет
планове за управление на националните паркове в България
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Част първа
РЕЗЮМЕ
1. Настоящият доклад е изготвен в резултат на извършен одит на изпълнението на
управлението на националните паркове за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.
Одитът е част от съвместен одит за анализ и оценка на резултатите от управлението
на защитените територии със статут на национални паркове, фокусиран върху
съхранението на биологичното разнообразие, в който участват Върховните одитни
институции (ВОИ) на Полша, Литва, Дания и Норвегия. През 2012 г. към инициативата се
присъединяват ВОИ на Украйна, България и Хърватия.
1.1. Обект на одит е дейността по управление на националните паркове в
Република България, осъществявана от специализираните регионални органи на
Министерството на околната среда и водите – дирекциите на националните паркове.
1.2. Одитираният период е от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.
1.3. Основният въпрос на одита е:
Ефективно ли е управлението на националните паркове в България през
периода 2010 г. – 2012 г. и постигната ли е основната цел за тяхното създаване 2 –
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси,
протичащи в тях?
За да се отговори еднозначно на основния одитен въпрос, са определени следните
специфични въпроси:
- създадени ли са достатъчно предпоставки за ефективното изпълнение на
дейността по управление на националните паркове (НП) и съхранение на биологичното
разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях?
- ефективно ли се изпълнява дейността по управление на националните паркове,
за целите на съхранение на биологичното разнообразие и екосистемите и естествените
процеси, протичащи в тях?
- създадена ли е система за наблюдение и контрол върху изпълнението на
плановете за управление, която да гарантира изпълнението на мерките и дейностите,
включени в тях?
- създадени ли са подходящи процедури за създаване на нови национални паркове
или разширяване на съществуващи такива?
1.4. В обхвата на одита се включват анализа и оценката на:
- дългосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове,
като предпоставка за ясна визия, ефективно управление и осигуряване на приемственост;
- краткосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове,
като инструмент за изпълнение на дългосрочните цели и приоритети;
- ефективността при изпълнение на планираните мерки и дейности за периода от
2010 г. до 2012 г. и степента на постигане на заложените в плановите и програмните
документи цели;
- дейността на дирекциите на националните паркове, по отношение планиране,
изпълнение, документиране и отчитане на дейностите по охрана и контрол на защитените
територии; мониторинг на защитените територии, в т.ч. на биологичното разнообразие;
ползване на природните ресурси; организация и управление на туризма, информационнообразователните и научни дейности, осъществявани в границите на националните
паркове.
- методическото ръководство върху дейността на дирекциите на националните
паркове (ДНП), осъществявано от специализираната администрация в Министерството на
околната среда и водите.
Извън обхвата на одита са анализът и оценката на съответствието с нормативните
изисквания при:
2

Чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените територии
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- възлагане на обществените поръчки;
- провеждане на процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
от фондовете на Европейския съюз (ЕС), бенефициент на която са дирекциите на
националните паркове;
- управление на собствеността и имуществото на дирекциите на националните
паркове.
2. В резултат от изпълнението на одита са направени следните констатации:
2.1. В България са създадени общи условия за опазване на биологичното
разнообразие, като е разработена национална регулаторна рамка и е осигурена
хармонизацията й с правото на ЕС.
2.2. Правителството не подценява загубата на биологично разнообразие като един
от основните рискове в областта на околната среда и определя цели и приоритети,
насочени към опазване на биологичното разнообразие в своите планови и програмни
документи, национални и секторни политики.
2.3. Националното законодателство в областта на опазване на природата позволява
развитието на системата от защитени територии, като средство за опазване на
естествените екосистеми, видовото разнообразие и природните феномени като делегира
инициирането на процедура по обявяване или промяна на защитените територии на
максимален кръг от заинтересовани лица.
2.4. В изпълнение на своите правомощия и с цел създаване на достатъчно
предпоставки за ефективно управление на защитените територии, изключителна държавна
собственост, министърът на околната среда и водите:
- разработва стратегически, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи,
в които приоритетите, целите и задачите кореспондират с ангажиментите на страната,
произтичащи от международните споразумения в областта и правото на ЕС в областта на
биологичното разнообразие;
- издава нормативни актове, свързани с определяне на функциите и задачите на
регионалните органи, отговорни за управлението на националните паркове и с
организацията на изпълнение на дейността по управление на защитените територии,
изключителна държавна собственост;
- чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда,
създава, поддържа и развива Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие в страната.
При изпълнението на тези правомощия е допуснато:
- при разработването и утвърждаването на плановете за управление на
националните паркове, заложените цели да не са обвързани със срокове за тяхното
постигане; разработените индикатори за анализ и оценка на изпълнението на плановете за
управление да нямат определени целеви стойности и да не е направена обща финансова
оценка за планираните мерки и дейности, с цел определяне на необходимия финансов
ресурс и възможните източници за финансиране.
- забава при актуализиране на плановете за управление, като основен дългосрочен
планов документ за изпълнение на дейността по съхранение на биологичното
разнообразие на територията на националните паркове. Това води до липсата на ясно
формулиране на специфичните цели и приоритети, мерки и дейности на компетентните
органи, независимо от нормативно определените гаранции за запазване на режимите за
извършване на дейности в защитените територии, установени с предходните планови
документи;
- забава в процеса на развитие на Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие, поради което методиките за наблюдение за част от
определените от министъра на околната среда и водите обекти за мониторинг в
националните паркове, са разработени и утвърдени на по-късен етап от изпълнението на
плановете за управление;
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- липса на разработени и утвърдени от министъра на околната среда и водите
изисквания към съдържанието и формата на всички видове краткосрочни/годишни
планови документи, с които да се постигне обвързаност на ежегодно планираните мерки и
дейности с плановете за управление и унифициране на практиката на годишно планиране
от компетентните регионални органи;
- нормативно ограничаване на правомощията на органите, осъществяващи контрол
в защитените територии, спрямо правомощията на органите, осъществяващи контрол в
горски територии;
- липсата на изрично определени правомощия на специализираната централна
администрация в МОСВ за упражняване на текущ контрол и координация на дейността на
дирекциите на националните паркове като регионални органи на МОСВ, компетентни в
защитените територии;
- намаление на бюджетния финансов ресурс за реализация на мерки и дейности в
националните паркове, несъответстващо на нарастването на средствата от извънбюджетни
източници, с което се увеличава риска от неефективно изпълнение на дейността на
компетентните органи в защитените територии, изключителна държавна собственост;
- неефективност на системата за мониторинг на изпълнението на дейността на
ДНП, в това число и на плановете за управление, тъй като годишните доклади за
изпълнението на функциите и задачите на ДНП не осигуряват достатъчно информация за
резултатите от управлението на националните паркове и за състоянието на биологичното
разнообразие на територията на парка. Информацията от годишните доклади не позволява
сравнителен анализ на управлението на различните национални паркове в страната;
анализ и оценка на напредъка в изпълнението на целите и задачите в плановете за
управление; вземането на управленски решения за промяна и/или оптимизиране на
регулаторната рамка в областта на защитените територии и опазване на биологичното
разнообразие;
- неизпълнение на нормативно предвидения периодичен мониторинг на
изпълнението на плановете за управление.
2.5. За създаването на необходимата организация за изпълнение на дейността по
управление на националните паркове и опазване на биологичното разнообразие в тях,
директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП) разработват, утвърждават и
актуализират вътрешни правила, инструкции и указания за изпълнението им, свързани с:
- използването на природни ресурси на територията на парковете;
- организацията, планирането, изпълнението, отчитането и документирането на
дейността по осъществяване на охрана и контрол на защитените територии;
- развитието на туризъм, образователно – информационни и научни дейности на
територията на парковете.
2.5.1. При изпълнението на дейностите, свързани с осъществяване на охраната и
контрола в националните паркове е допуснато:
- различна практика при теренното обозначаване на границите на националните
паркове (в някои случаи обозначение липсва), поради липсата на утвърдени от министъра
на околната среда и водите изисквания за вида на теренната маркировка, начина и
периодичността на нейното поставяне и опресняване;
- несъответствие с нормативно определеното изискване за максимално допустима
площ на охранителните участъци от 1 500 ха.;
- прекратяване на значителен брой от административно наказателните преписки
поради пропуски от страна на административнонаказващия орган;
- нарастване на броя на лицата със съставени повече от един актове за установяване
на административни нарушения в най-големия по площ национален парк;
- ограничено прилагане на принудителните административни мерки (ПАМ), както
и на възможността за осъществяване на административен контрол от ДНП по други
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закони в областта на опазване на природата, като Закона за биологичното разнообразие и
Закона за лечебните растения.
2.5.2. Резултатите от изпълнението на дейностите, свързани с мониторинга на
биологичното разнообразие, ползването на природните ресурси в националните паркове,
развитието на туризма, насърчаването на научно-изследователските, образователноинформационните и интерпретативните дейности, показват:
- неизпълнение на планирания мониторинг върху състоянието на биологичното
разнообразие;
- намаление на ползването на природни ресурси на територията на националните
паркове, въпреки създадената добра организация за управление на дейността от страна на
ДНП;
- липсата на достатъчно инициативност за възлагане провеждането на научни
изследвания и разработки за целите на управление на парковете.
- липсата на достатъчно съпоставима аналитична и/или интерпретирана
информация за състоянието на наблюдаваните видове, в резултат от проведените
наблюдения, която да е основа за вземане на управленски решения при управлението на
националните паркове и намаляване на числеността на част от застрашените видове (в
парковете, в които има представена информация от извършваните систематични
наблюдения).
През периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. управлението на националните
паркове не е ефективно. Неефективното управление на националните паркове
създава риск за гарантиране съхранението на биологичното разнообразие в тях.
Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор през одитирания период носи
Нона Караджова, министър на околната среда и водите през периода от 27.07.2009 г. до
13.03.2013 г.
Отговорността на Сметната палата се свежда до изразяване на обосновано
заключение за ефективността от управлението на националните паркове в България,
степента на постигане на заложените цели и приоритети в плановите и програмни
документи в областта управление на националните паркове и съхранение на биологичното
разнообразие в тях, за периода 2010 г. – 2012 г. и надеждността на системите за
наблюдение и контрол на изпълнението на планираните мерки и дейности на територията
на националните паркове.
Одитът е извършен в съответствие с Международно признатите одитни стандарти,
издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на
върховните одитни институции – ИНТОСАЙ.
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Част втора
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита
Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за
Сметната палата (отм.) и в изпълнение на Заповед № ОД-3-012 от 28.05.2013 г., на
заместник-председател на Сметната палата.
Одитът е планиран за изпълнение в Програмата за одитната дейност на Сметната
палата за 2013 г. като одитна задача № 490, като е предвидено да бъде извършен в
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и дирекциите на националните
паркове (ДНП).
2. Причини за извършване на одита
2.1. Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във
всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания,
на екосистемите и процесите, които протичат в тях. Биологичното разнообразие е част от
националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и
общински органи и гражданите. 3 „Човекът представлява неразделна част от
биоразнообразието и като такава, го променя непрекъснато. Оцеляването на човека е
невъзможно без оцеляването на биоразнообразието, затова е изключително важно то да
бъде опазено, съхранено и защитено. Понастоящем най-голяма опасност за
биоразнообразието представлява неговата загуба. В миналото тя се е дължала на природни
фактори, като климатичните промени. Днес основна заплаха за биоразнообразието
представлява човешката дейност.“ 4
2.2. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 5 Държавата
изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система от защитени
територии, като част от регионалната и световната мрежи от такива територии в
съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които
Република България е страна. 6
2.3. Основните международни споразумения, по които Република България е
страна, като Конвенцията за биологичното разнообразие7, Конвенцията за опазване на
дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция)8,
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна 9,
Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция)10,
Споразумението за опазване на мигриращите видове птици от Африка и Евразия11,

Чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
Източник – ИАОС - http://eea.government.bg/bg/bio
5
Чл. 4 ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
6
Чл. 2 от ЗЗТ
7
Конвенция за биологичното разнообразие, ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 29.02.1996 г. ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.; издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г., в сила от
16.07.1996 г.
8
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания; ратифицирана от Великото
народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г. - ДВ, бр. 13 от 1991 г., в сила за Република България от 1.05.1991
г.; издадена от Министерството на околната среда, обн., ДВ, бр. 23 от 10.03.1995 г.
9
Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна; ратифицирана с Решение на
Великото народно събрание от 12.12.1990 г. ДВ, бр. 103 от 1990 г.; обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.1992 г.; в сила за Република
България от 16.04.1991 г.
10
Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни; ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно
събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г.; издадена от Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ,
бр. 16 от 25.02.2000 г., в сила от 1.11.1999 г.
11
Споразумение за опазване на мигриращите видове птици от Африка и Евразия; Ратифицирано със закон, приет от
XXXVIII Народно събрание на 23 септември 1999 г. - ДВ, бр. 87 от 1999 г. В сила от 1 февруари 2000 г.)
3
4
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Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони 12 и други са подписани,
ратифицирани, обнародвани и влизат в сила за България в периода от 1991 г. до 2005 г.
След приемането на България в ЕС, документите в областта на опазване на
биологичното разнообразие, с които правителството следва да се съобрази са Директива
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна и
Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици.
2.4. Разработването и приемането на основните нормативни актове, с които се цели
осигуряване изпълнението на международните ангажименти на страната по пътя на
правното регламентиране на отношенията в областта на опазването на природата и
биологичното разнообразие, като Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за лова и опазване на дивеча, наредбите за
условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени
територии и плановете за действие за растителни и животински видове, се извършва през
периода 1999 – 2003 г.
2.5. При провеждането на годишната среща на Работната група по околна среда
към ЕВРОСАЙ, през м. октомври 2011 г., представителите на Върховните одитни
институции (ВОИ) на Полша, Литва, Дания и Норвегия, приемат решение за провеждане
на съвместен одит за анализ и оценка на резултатите от управлението на защитените
територии, със статут на национални паркове, фокусиран върху съхранението на
биологичното разнообразие. През 2012 г. към инициативата се присъединяват и ВОИ на
Украйна, България и Хърватия. През м. септември същата година, ръководителите на
ВОИ на 7-те страни подписват споразумение за извършването на одит на изпълнението на
дейността по управление на националните паркове за периода 2010-2012 г. След
проучване на международното и националните законодателства в областта,
представителите на страните-участнички в съвместния одит формулират общи цели,
приоритети, обхват и критерии за анализ и оценка на съвместния одит, които са взети
предвид при изпълнението на настоящия одит.
3. Обект на одит
Обект на одит е дейността по
управление
на
националните
паркове в Република България,
осъществявана от специализираните
регионални
органи
на
Министерството на околната среда
и водите – дирекциите на
националните паркове, за периода
от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г.
3.1. Националните паркове в
България са една от категориите
защитени територии, определени от
Закона за защитените територии
(ЗЗТ), предназначени за опазване на
биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях,
както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 13
В съответствие с изискванията на чл. 8 от ЗЗТ, националните паркове са територии
с площ над 1000 ха; в границите им не влизат селища и селищни образувания и предвид

12
Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици
(Рамсарска конвенция); утвърдена с Решение № 389 на Министерския съвет от 18.11.1974 г. ; в сила за България от
24.01.1976 г. ; изменена с Протокол от 03.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г. ; Обн. ДВ. бр.56 от 10 Юли
1992 г.
13
чл. 8 от конвенцията за биологичното разнообразие
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тяхната значимост, законодателят е определил, че собствеността им е „изключителна
държавна собственост“.
Националните паркове в България са три – НП „Пирин“, НП „Рила“ и НП
„Централен Балкан“. Управляват се от регионалните органи на МОСВ – дирекции на
националните паркове (ДНП), със седалища съответно в гр. Банско, гр. Благоевград и
гр. Габрово.
Общата площ на парковете към 31.12.2012 г. възлиза на 193 047,9 ха14 и
представлява 1,74 на сто от територията на България.
3.1.1. Най-рано (през 1962 г.) е обявен НП „Пирин“ 15, което го прави най-стария
национален/народен парк в страната 16.
Към 31.12.2013 г. площта на парка възлиза на 40 332,4 ха. 17 и обхваща части от
територията на общините: Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и
Симитли.
В рамките на националния парк се намират
два резервата - резерват „Юлен“ и „Баюви дупки –
Джинджирица“. Резерват „Баюви дупки –
Джинджирица“ е един от най-старите резервати в
България, и е част от мрежата на биосферните
резервати по програмата "Човек и биосфера" на
ЮНЕСКО.
В
Национален
парк
"Пирин"
са
идентифицирани
2 091
вида
и
подвида
безгръбначни животни (паяци, многоножки,
насекоми, охлюви и др.), от които 294 редки вида,
216 ендемита, 176 реликта и 15 вида, включени в световни и европейски списъци на
застрашените видове. В парка са идентифицирани и 247 вида гръбначни животни (риби,
земноводни, влечуги, птици и бозайници), от които 5 вида са включени в Червената книга
на България, 12 вида - в Червения списък на Международния съюз за защита на
природата, 37 вида - в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и
природните местообитания и 24 вида - в Европейската директива за опазване на
природните местообитания.
От птиците, които се срещат в НП „Пирин“, 31 вида са включени в Червената книга
на България, 2 вида - в Червения списък на Международния съюз за защита на природата;
148 вида - в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните
местообитания и 40 вида в Европейската директива за опазване на птиците.
3.1.2. Най-големият
по
площ парк в страната е НП „Рила“.
Площта му възлиза на 81 046 ха.18
Намира се на 100 км южно от
столицата София и е разположен в
Рило-Родопския масив.
В НП „Рила“ се намират
четири резервата - “Централен
Рилски
резерват”,
„Ибър”,
„Парангалица” и „Скакавица”,
които заемат около 20 на сто от
неговата територия.
Регистър на защитените територии, поддържан от ИАОС на адрес: http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp
Заповед No.3074 от 08.11.1962 г., ДВ, бр. 43 от 1963 г.
16
С приемането на Закона за защитените територии през 1998 г., на НП Пирин е определен статут на национален парк.
17
Заповед No.395 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 от 2000 г.)
18
Заповед No.397 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 от 2000 г.)
14
15

113

12

Най-големият резерват е “Централен Рилски резерват” с площ 12 393,7 ха, а един
от най-старите резервати в България е “Парангалица” с площ 1 509 ха (обявен през
1933 г.). Резерватите са включени в Списъка на биосферните резервати по програмата
“Човек и биосфера” на UNESCO.
На територията на НП “Рила” са представени 60 хабитата от планински и
високопланински тип, от които 11 са застрашени природни местообитания, изискващи
специфични консервационни мерки.
От идентифицираните на територията на парка видове, 98 вида висши растения са
отбелязани в Червената книга на България, като застрашени или редки; 42 вида мъхове са
определени като природозащитно значими; 5 вида сладководни водорасли са застрашени
локални ендемити и 20 вида лечебни растения са включени в Червената книга на
България;
В НП „Рила“ са идентифицирани и 162 вида гръбначни животни от особен
природозащитен интерес, в т. ч. 2 български и 8 балкански ендемити, 121 вида, защитени
в страната, 158 вида, включени в приложенията към Бернската конвенция и 29 вида,
включени в Червената книга на България.
3.1.3. Националният парк с най-голям брой резервати на територията е НП
„Централен Балкан“, обявен през 1991 г. 19
Национален парк „Централен
Балкан” е разположен в сърцето на
България, в централните и най-високи
части на Стара планина. Общата площ на
парка е 71 669,5 ха.
На територията на парка има девет
резервата
(„Боатин“,
„Царичина“,
„Стенето“,
„Джендема“,
„Северен
Джендем“, „Козя стена“, „Стара река“,
„Пеещи скали“ и „Соколна“), които
заемат площ от 20 019 хектара или 28 на
сто от парковата територия. Резерватите
„Боатин“, „Царичина“, „Джендема“ и
Стенето са част от мрежата от биосферни
резервати и съставляват 39,5 на сто от биосферните резервати в България.
В НП „Централен Балкан“ са най-запазените букови масиви, със средна възраст 135
години, които заемат около 3/4 от парковата горска площ и формират около 7 на сто от
този вид в България. Установени са 166 вида лечебни растения, от които 22 вида са
отбелязани в Червената книга на България като застрашен или рядък вид, а 16 вида са под
специален режим на стопанисване и ползване. Сред бозайниците, установени в парка, с
най-висока консервационна значимост са 18 вида прилепи, 8 вида насекомоядни, 17 вида
дребни и 16 вида едри бозайници.
НП „Централен Балкан“ е признат за Орнитологично важно място със световно
значение, защото съхранява всички срещащи се в България видове птици от алпийския
биом и значими в световен мащаб популации на други видове птици. В парка се срещат
224 вида птици, от които 123 вида са установени през гнездовия период, като 22 от тях са
включени в Червената книга на България.
3.2. В съответствие с изискванията на чл. 35 и следващите от ЗЗТ, различните
категории защитени територии се обявяват и/или променят със заповед на министъра на
околната среда и водите. За обявяването на национални паркове и резервати е необходимо
изменение в ЗЗТ 20, по инициатива на министъра на околната среда и водите, последвано
от издаването на заповед за обявяване на съответната категория защитена територия.
19
20

Заповед No.843 от 31.10.1991 г., ДВ, бр. 93 от 1991 г.
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ
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3.2.1. Съдържанието на заповедта на министъра на околната среда и водите за
обявяване на различните категории защитени територии е определено в чл. 39 от ЗЗТ и
включва категорията, наименованието и основните цели на защитената територия, както и
разпределението на горите, земите и водните площи и режимът на дейностите в нея.
Целта за създаване на националните паркове е определена в чл. 18, ал. 1 на ЗЗТ и
освен поддържане на разнообразието от екосистеми, защита на дивата природа и опазване
на биологичното разнообразие, включва и създаването на условия за развитие на научни,
образователни и рекреационни дейности, туризъм и екологосъобразен поминък на
населението, съобразно целите, свързани с опазване на природата.
Целта посочена в индивидуалния административен акт за обявяването на
националните паркове в България се фокусира предимно около„ ….запазването в полза на
обществото, намиращите се на територията на парковете комплекси от
саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитанията
на редки и застрашени видове и съобщества, характерните и забележителни пейзажи и
обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и
културата….“ 21.
3.2.2. Следващият по важност елемент от заповедта за обявяване на защитените
територии, в т. ч. и на националните паркове е тяхната площ. Изменението на общата
площ на защитените територии в страната е един от индикаторите, свързани с
изпълнението на ангажиментите на българското правителство на европейските директиви
и международните споразумения свързани с опазването на консервационно значимите
видове и техните местообитания в световен и регионален мащаб.
За периода 1991 г. – 2011 г. общата площ на защитените територии се е увеличила
повече от два пъти. В края на 2011 г. броят на защитените територии в България е 954 с
обща площ 582 122,2 ха или 5,2 на сто от територията на страната. 22
През периода от тяхното обявяване до 31.12.2013 г. площта на националните
паркове претърпява промени, като най-много изменения са извършвани по отношение
територията на най-стария парк – НП „Пирин“. От обявяването 23 му до последната
извършена промяна24, площта на парка е увеличена 6,36 пъти.
След 1999 г. извършваните промени в територията на националните паркове са
само в посока на намаляване на тяхната площ. Най-голямо е намалението на площта на
най-големия по площ парк в България - НП „Рила“. Намалението на площта му възлиза на
24,90 на сто от определената с обявяването му площ. 25
Намалението на площта на националните паркове не е довело до намаление на
общата площ на защитените територии в страната. Резерватите и националните паркове са
защитени територии със значително по-рестриктивен режим по отношение на дейностите,
допустими за изпълнение на тяхната територия, поради което тези категории защитени
територии гарантират в по-висока степен постигането на целите за съхранение на
биологичното разнообразие и естествените екосистеми в тях. По тази причина
намалението на общата площ на националните паркове води до нарастване на риска за
неефективно съхранение на биологичното разнообразие в страната.
3.3. Националните паркове в България се управляват и контролират от дирекциите
на националните паркове. Устройството и дейността на дирекциите са регламентирани в
правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите. Съгласно чл. 2 от

Приложение № 1 - Основни цели за създаване на националните паркове в България, определените обекти на опазване
в тях и брой на актовете за промяна в територията.
22
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2011 г., част Биологично
разнообразие, (публикуван от ИАОС през 2013 г.) на адрес: http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversitynem/biologichno-raznoobrazie
23
Заповед № 3074 от 08.11.1962 г.
24
Заповед № 395 от 15.10.1999 г.
25
Приложение № 1
21
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правилника, дирекциите на националните паркове са самостоятелни юридически лица, на
бюджетна издръжка.
3.3.1. Дирекциите на националните паркове се създават и закриват със заповед на
министъра на околната среда и водите. Със същия административен акт се определят и
техните седалища и териториален обхват. 26
Методическото ръководство на дирекциите на националните паркове се
осъществява от дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в
МОСВ. 27
3.3.2. Дирекциите се ръководят и управляват от директор, назначен от министъра
на околната среда и водите. Директорът на национален парк е второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите. 28
В съответствие с определените в чл. 7 от Правилника за устройството и дейността
на НП правомощия, директорът на ДНП има административнонаказващи функции.

Чл. 5 от ПУД на ДНП
Чл. 35, т. 22 от УП на МОСВ
28
Чл. 6 и 7 от ПУД на ДНП
26
27
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Част трета
ОДИТЕН ОБХВАТ И ПОДХОД
I. Цели на одита
В съответствие с определените в международните одитни стандарти на върховните
одитни институции (МСВОИ) общи цели на одита на изпълнението, настоящият одит има
за цел да:
1. Представи на законодателната и изпълнителната власт, на ръководството на
одитираната организация и на другите потребители на информацията независима и
обективна оценка за:
- ефективността от управлението на националните паркове в България и степента
на постигане на заложените цели и приоритети в плановите и програмни документи в
областта за периода 2010 г. – 2012 г.;
- надеждността на системите за наблюдение и контрол на изпълнението на
планираните мерки и дейности на територията на националните паркове.
2. Да подпомогне законодателната и изпълнителната власт и ръководството на
одитираната организация за постигане на подобрение на ефективността при управление на
националните паркове.
II. Обхват на одита
1. Одитни въпроси
Отчитайки важността на въпросите, свързани със загубата на биологично
разнообразие и рисковете за недостатъчно добро управление на защитените територии в
България, одитът следва да даде отговор на следния основен въпрос:
Ефективно ли е управлението на националните паркове в България през
периода 2010 – 2012 г. и постигната ли е основната цел за тяхното създаване29 –
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси,
протичащи в тях?
За да се отговори еднозначно на основния одитен въпрос, следва да се отговори на
следните специфични въпроси и подвъпроси:
1.1. Създадени ли са достатъчно предпоставки за ефективното изпълнение на
дейността по управление на националните паркове и съхранение на биологичното
разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях?
1.1.1 Има ли ясно определени цели за националните паркове на национално ниво,
включващи опазването на биологичното разнообразие?
1.1.2 Адекватно ли са разпределени отговорностите по управление на
националните паркове?
1.1.3 Има ли разработени в съответствие с нормативните изисквания и утвърдени
по надлежния ред планове за управление, въз основа на които да се извършва планирането
и изпълнението на дейността в националните паркове през периода от 2010 г. до 2012 г.?
1.1.4 Системата за краткосрочно планиране на дейността по управление на
националните паркове и опазване на биологичното разнообразие, гарантира ли
изпълнението на дългосрочните стратегически, програмни и планови документи?
1.1.5 Осигурено ли е финансиране за изпълнението на планираните мерки и
дейности?
1.2. Ефективно ли се изпълнява дейността по управление на националните
паркове, за целите на съхранение на биологичното разнообразие и екосистемите и
естествените процеси, протичащи в тях?
1.2.1. Изпълняват ли се мерките и дейностите през одитирания период, съобразно
утвърдените годишни планове?
1.2.2. Ефективни ли са изпълнените мерки и дейности в националните паркове
29

Съгласно чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените територии
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през одитирания период?
1.3. Създадена ли е система за наблюдение и контрол върху изпълнението на
плановете за управление, която да гарантира изпълнението на мерките и дейностите,
включени в тях?
1.3.1. Годишните отчети на ДНП, представят ли на ръководството на МОСВ
достатъчна и надеждна информация за процеса по изпълнение на плановете за
управление?
1.3.2. Какви са предприетите от МОСВ мерки в резултат от оценката на
изпълнението на първите планове за управление на националните паркове в България?
1.4. Създадени ли са подходящи процедури за създаване на нови национални
паркове или разширяване на съществуващи такива?
2. Изследвани области, дейности и структури на одитираната организация,
включени в обхвата на одита
2.1. В обхвата на одита се включват анализа и оценката на:
- дългосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове,
като предпоставка за ясна визия, ефективно управление и осигуряване на приемственост;
- краткосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове,
като инструмент за изпълнение на дългосрочните цели и приоритети;
- ефективността при изпълнение на планираните мерки и дейности за периода
2010 г. – 2012 г. и степента на постигане на заложените в плановите и програмните
документи цели;
- законосъобразност и ефективност на дейностите по мониторинг и контрол на
изпълнението на планираните мерки и дейности на ниво дирекции на националните
паркове и на ниво МОСВ.
2.2. Обект на анализ и оценка в рамките на обхвата на одита е дейността на
дирекциите на националните паркове за периода 2010 – 2012 г., по отношение планиране,
изпълнение, документиране и отчитане на:
- дейностите по охрана и контрол на защитените територии;
- мониторинг на защитените територии, в т.ч. на биологичното разнообразие;
- ползване на природните ресурси;
- организация и управление на туризма, информационно-образователните и научни
дейности, осъществявани в границите на националните паркове.
2.1. Извън обхвата на одита са анализа и оценката на съответствието с
нормативната уредба при:
- възлагане на обществените поръчки;
- провеждане на процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
от фондовете на Европейския съюз, бенефициент на която са дирекциите на националните
паркове;
- управление на собствеността и имуществото на дирекциите на националните
паркове.
ІІІ. Одитни критерии
Критериите и показателите за измерване и оценка на ефективността при
управлението на националните паркове за целите на съхранение на биологичното
разнообразие в тях са представени в приложение № 2 към настоящия доклад 30.
ІV. Одитна методология
1. Одитен подход.
За целите на определяне на основния въпрос на проучване е ползван резултатноориентираният подход, тъй като загубата на биологично разнообразие е проблем, който
30
Приложение № 2 Критерии и показатели за оценка на ефективността на управление на националните паркове за
целите на съхранение на биологичното разнообразие на тяхната територия.
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изисква дългосрочни и перспективни решения, постоянни мерки и системен подход и
незабавни действия.
Съхранението на биологичното разнообразие по пътя на създаването и
ефективното функциониране на система от защитени територии е процес, резултатите от
който не могат да се измерят и оценят в краткосрочен план. По тази причина, отговорът на
въпроса, дали поставените цели в областта са постигнати чрез изпълнението на 10годишните планове за управление на националните паркове, е от особено значение.
2. Методи за събиране и обработване на данни и информация и за получаване
на одитни доказателства.
При изпълнение на одита за събиране на данни и информация са използвани
следните методи:
- проучване и анализ на документи, в т.ч. нормативни;
- въпросници и интервюиране на длъжностни лица;
- проверки на място в дирекциите на националните паркове.
За целите на обработване на събраната информация и получаване на одитни
доказателства са използвани:
- систематизиране на данни по определени критерии;
- обобщаване и анализ на данни;
- сравнителен анализ.
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Част четвърта
КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
Раздел първи
Създадени ли са достатъчно предпоставки за ефективното изпълнение на
дейността по управление на националните паркове и съхранение на биологичното
разнообразие в тях?
I. Национални приоритети
1. Определянето на национални приоритети в правителствената програма,
стратегическите и дългосрочни планови и програмни документи в областта на околната
среда е своеобразен гарант за осигуряване на приемственост в политиката по национални
проблеми и значими за обществото въпроси, в т.ч и по отношение опазване на природата
и биологичното разнообразие.
Правителството не подценява темата за биологичното разнообразие и тя присъства
в политиките по околна среда през периода 2010 г.– 2012 г., както в рамките на общата
правителствена програма, така и в целите и приоритетите в секторната политика на
министъра на околната среда и водите 31. Основната цел, формулирана в правителствената
политика е ограничаване и спиране на загубата на биоразнообразие, което кореспондира с
поставените цели пред ЕС в областта. 32
Наличието на разработени и приети на национално ниво стратегически и
средносрочни планови и програмни документи създава подходящи условия за осигуряване
на приемственост в политиката и консолидацията на управленските цели и приоритети
върху общо дефинираните проблеми в областта на опазване на биологичното
разнообразие околната среда 33.
2. Съответствието между определените приоритети и поетите от правителството
ангажименти по различните международни споразумения, гарантира международната
подкрепа на правителството в изпълнение на националните политики в областта, особено
в случаите, в които правителствените решения са по повод въпроси с глобален екологичен
характер и предполагат значителен ресурс.
Резултатите от сравнителния анализ на съдържанието на ратифицираните от
България международни споразумения и на документите на ЕС в областта на опазване на
биологичното разнообразие потвърждават постигнатата висока степен на съответствие
между дефинираните цели, приоритети, мерки и действия в националните политики,
програмни и планови документи. 34 Това съответствие заедно с хармонизираната с
европейското законодателство национална регулаторна рамка в областта на
биологичното разнообразие са достатъчна предпоставка за осигуряване на
международна подкрепа на правителството в процеса на изпълнение на заложените в
националните политики цели и приоритети.
3. Заложените краткосрочни цели в областта на опазване на биологичното
разнообразие на национално ниво са обвързани с дългосрочните планови документи и
пряко произтичат от функциите и задачите на администрацията, отговорна за
изпълнението на политиката в областта.
3.1. Целите на органите, отговорни за управлението на защитените територии и
опазването на биологичното разнообразие на национално ниво са фокусирани върху
създаването на адекватни условия за упражняване на ефективен мониторинг и контрол на
процесите, свързани с опазване на природата и естествените екосистеми.
Приложение № 3 Преглед на правителствените стратегически, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи
в областта на околната среда и опазване на биологичното разнообразие, действали през периода 2010 г. – 2012 г.
32
Програма за европейско развитие на България 2009 – 2013 г., Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г.
33
Стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Национален план за опазване на биоразнообразието за периода
2005-2010 г., Стратегически план за биоразнообразието и целите от Аичи 2011 -2020 г.
34
Приложение № 3
31

120

19

3.2. Заложените цели, приоритети и задачи в краткосрочните планови и програмни
документи в областта на опазване на биологичното разнообразие се припокриват в
преобладаващата си част, което показва необходимостта от по-продължителен период за
тяхната реализация.
3.3. Едва през 2012 г. са заложени цели и задачи, насочени към повишаване на
обществената ангажираност и отговорно поведение към опазване на природата и
биологичното разнообразие 35.
3.4. При определянето на националните приоритети основният акцент е поставен
върху изпълнението на ангажиментите на страната, произтичащи от членството в ЕС. В
подкрепа на това твърдение са мотивите, посочени от правителството при разработване на
средносрочните и краткосрочни програмни и планови документи на национално и
секторно ниво, в посока на хармонизиране както на националната регулаторна рамка, така
и на стратегическите планови документи.
Наличието на ясно определени цели и приоритети на национално ниво, заложени в
стратегическите, средносрочните и краткосрочните документи, определящи
политиката в областта на опазване на биологичното разнообразие и тяхното
съответствие с ангажиментите на България, поети с международните споразумения,
са предпоставка за ефективно управление на защитените територии.
4. Осигуряването на адекватна информационна среда е необходимо условие за
определяне на националните приоритети, цели и задачи в стратегическите, дългосрочните
и краткосрочните планови и програмни документи на правителството в областта на
околната среда, в това число на биологичното разнообразие.
В България тази информационна среда се създава с изграждането и управлението
на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМСБР).
Данните от НСМСБР следва да гарантират информационната основа за провеждане на
ефективна национална природозащитна политика и обслужват обществените нужди от
информация за състоянието на биологичното разнообразие.
4.1. Съгласно националната регулаторна рамка в областта, НСМСБР е част от
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) и представлява
комплексен механизъм за наблюдение, анализ и оценка на промените в състоянието на
биологичното разнообразие в Република България. 36 Създаването на системата е и
резултат от изпълнението на ангажиментите на страната, поети с ратифицираните
международни споразумения в областта на опазване на биологичното разнообразие,
дивата флора и фауна на Европа, мигриращите видове, влажните зони и др., както и
ангажиментите, произтичащи от европейското законодателство след приемането на
България в ЕС през 2007 г.
4.2. НСМСБР се организира и ръководи от министъра на околната среда и водите
чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
НСМСБР включва:
- обекти на мониторинг и схеми за мониторинг;
- индикатори за биологичното разнообразие;
- информационна система.
Обектите, които подлежат на мониторинг, се определят на трите нива на
биологична организация - генетично, видово и хабитатно/екосистемно.
Схемите за мониторинг на всеки обект включват:
- методика за мониторинг;
- места за провеждане на мониторинга;
- участници.

Приложение № 3
Чл. 2 от Наредба № 2 от 18.12.206 г. на министъра на околната среда и водите за условията и реда за създаването и
функционирането на НСМСБР
35
36
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Индикаторите за биологичното разнообразие са биологични показатели и
показатели от социално-икономически и административен характер, които отчитат
промените, измервани във времето и/или пространството, спрямо предварително
определено първоначално състояние или контролно измерване.
Информационната система служи за съхранение, обработка и разпространение на
информацията от НСМСБР.
4.3. Изграждането на НСМСБР започва през периода 2004 г. - 2006 г., по проект,
финансиран със средства от извънбюджетни източници. Проектът се реализира на две
основни фази до 2010 г. и като резултат се определят видовете за мониторинг на
територията на страната и се разработват методиките, съгласно които се осъществява
мониторинга, включително схемите за мониторинг, полевите формуляри за събиране на
първоначалната информация, необходима за извършването на последващи анализи и
оценки.
4.3.1. Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие все още е в процес на развитие и оптимизация, тъй като не всички
предвидени по проекта дейности са изпълнени до края на 2010 г., а в годишните планове
за поставените цели на МОСВ, в качеството му на първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити, през периода 2010 – 2012 г. присъстват задачи, свързани с развитието
на информационната среда по биологичното разнообразие. 37
Към 31.12.2013 г. все още:
- не са разработени всички методики, необходими за осъществяването на
мониторинг на биологичното разнообразие. Не е утвърдена методика за мониторинг на
хабитати 38;
- не са завършени прегледът и оценката (ревизия) на критериите за подбор на
местообитанията, обектите и схемите за мониторинг в НСМСБР, предвидени в рамките на
изпълнение на плана за действие по развитието на НСМСБР – фаза 2, за периода 2006 –
2010 г. През 2011 г., по проект „Разработване на информационна система на НСМСБР“
поетапно е извършено приемането на възложените разработки за анализ и оценка на
определените обекти и места за наблюдение в НСМСБР, с цел преразглеждане на схемите
за мониторинг при необходимост. 39;
- не се наблюдават и оценяват всички индикатори за биоразнообразие, определени
от Европейската комисия (ЕК), съвместно с Европейската агенция по околна среда
(ЕАОС) 40; Индикаторите за биоразнообразие, служат за измерване на напредъка при
постигане на целта да се спре загубата на биологично разнообразие в Европа до 2010 г. и
следва да предоставят широка взаимосвързана информация за различни показатели на
биологичното разнообразие. Някои от индикаторите проследяват пряко въздействието
върху даден компонент на биологичното разнообразие (например - изобилие и
разпределение на избрани видове), други отразяват основни заплахи за биологичното
разнообразие (например - тенденциите в инвазивните видове), неговото устойчиво
използване (например - количеството изсъхнали дървета в горите) или целостта на
екосистемите (например - качеството на водата). В националния доклад за състоянието и
опазването на околната среда в Република България за 2010 г. 41, ИАОС представя
информация по 4 от тези индикатори - (SEBI 1 „Обилие и разпространение на избрани
видове“; SEBI 7 „Защитени територии по националното законодателство“, SEBI 8
„Защитени зони по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците“ и SEBI 10
Одитни доказателства№ 16, № 17 и № 30
Одитни доказателства № 4 и № 5; Практическо помагало, методики и Методики на страницата на ИАОС
39
Одитно доказателство № 17, Част от извършените анализи са публикувани на страницата на ИАОС на адрес:
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/reports
40
Индикатори за биологично разнообразие – индикаторите SEBI – 26 бр.
41
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2010 г.(издаден 2012 г.),
Раздел Биологично разнообразие, Национална екологична мрежа: http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversitynem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1
37
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„Инвазивни чужди видове за Европа“). В националния доклад за състоянието и опазването
на околната среда в Република България за 2011 г. (публикуван през 2013 г.), в раздел
Биологично разнообразие, е публикувана информация по 3 от индикаторите за
биоразнообразие (SEBI 1 „Обилие и разпространение на избрани видове“; SEBI 7
„Защитени територии по националното законодателство“, SEBI 8 „Защитени зони по
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците“), което не позволява
съпоставимост на данните и систематично проследяване на измененията по всички
наблюдавани индикатори. 42
- не е извършвано докладване по индикатори за биологичното разнообразие към
Секретариата на Конвенцията за биологичното разнообразие43. Страната ни е една от
първите ратифицирали Конвенцията, а на 10–та среща на Конференцията на страните,
присъединили се към Конвенцията, проведена в 18 - 29 октомври 2010 г. в гр. Нагоя,
Япония, са разгледани петите национални доклади 44.
4.3.2. Обхватът на НСМСБР не е изрично дефиниран нито в нормативните, нито
във вътрешните актове на МОСВ и/или ИАОС, поради което не са определени броят и
видът на обектите, които следва да бъдат включени в системата. Като цяло, целта на
НСМБР е да обхване в максимален обем видове и хабитати, а не само определените в
приложения от 1 до 3 на Закона за биологичното разнообразие. Общото разбиране е, че за
правилното определяне на политиката по опазване на биологичното разнообразие на
национално ниво е необходимо да се наблюдават не само застрашените видове и хабитати
с европейска, но и тези с национална консервационна значимост. 45
Към 31.12.2012 г. в НСМСБР са обхванати :
- 61 бр., или 68 на сто от определените за опазване местообитания на дивата флора
и фауна по Директива 92/43/ЕИО и включени в приложение № 1 на ЗБР 46;
- 197 бр., или 82 на сто от определените за опазване видове на дивата флора и
фауна по Директива 92/43/ЕИО и включени в приложение № 2 на ЗБР;
- 518 вида, или 49 на сто от всички определени на територията на Република
България защитени видове (приложение № 3 на ЗБР) 47.
НСМСБР е в процес на непрекъснато развитие. Данните от нея са основа за
провеждане на природозащитна политика, но те не следва самостоятелно да се
приемат като единствен инструмент за осигуряване на информационната среда,
необходима при определяне на националните приоритети, цели и задачи за формулиране
на политиките в областта на биологичното разнообразие.
II.
Разпределение на отговорностите
Устройството, функциите и задачите на органите, отговорни за управлението на
националните паркове в България са уредени в ЗЗТ 48, Устройствения правилник на
МОСВ, Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
(ПУДДНП) (отм.) 49, и новия ПУДДНП от 19.03.2013 г. 50. Основните функции и задачи на
органите, отговорни за управлението на националните паркове са представени в
приложение № 4 към настоящия доклад. 51
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2011 г.(издаден 2013 г.),
Раздел Биологично разнообразие, Национална екологична мрежа: http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversitynem/biologichno-raznoobrazie
43
Одитно доказателство № РД-П-39
44
Позиции по ключови теми от дневния ред на срещата,към които се придържа българската делегация по време на 10ата среща на Конференцията на Страните по Конвенцията по биологичното разнообразие: http://bgconv.com/docs/index122785.html
45
Одитно доказателство № 30
46
Одитно доказателство № 17
47
Одитно доказателство № 17
48
Глава Четвърта от ЗЗТ
49
Със Заповед № РД-199 от 01.03.2013 г. министърът на околната среда и водите отменя ПУДДНП и утвърждава нов.
50
Публикуван в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от същата дата.
51
Приложение № 4 Функции и задачи на органите, отговорни за управлението на националните паркове, съобразно
актовете, с които са определени (извлечение)
42
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1. Процесът на управление обхваща разработването на целите и задачите на
управление; организацията и инструментариума за осъществяването му; планирането,
мониторинга, отчитането, оценката и представянето на резултатите от управлението и
координирането на дейностите, свързани със защитената територия.
2. Функциите и задачите на ниво централни държавни органи са фокусирани
върху:
- разработването на политики, стратегически планови и програмни документи и
проекти на нормативни актове, свързани с развитието на системата от защитени
територии в страната и опазване на биологичното разнообразие;
- ръководството и администрирането на информационна система за околната
среда, в т. ч. за защитените територии (регистри, специализирани карти и др.) и
биологичното разнообразие.
2.1. Изпълнителските функции и задачи в рамките на компетентността на
специализираната администрация на МОСВ, ангажирана с опазване на природата и
биологичното разнообразие са свързани основно с:
- провеждането на процедури за обявяване или промяна в ЗТ; възлагане
разработването и утвърждаването на планове за управление на ЗТ и/или планове за
действие за растителни и животински видове;
- разработването и координацията на контрола по спазване на ограничителните
режими за уязвими биологични ресурси;
- прилагане на лицензионни режими и процедури по издаване на разрешения за
дейностите, предвидени в УП на МОСВ;
- подпомагане методически дейността на регионалните органи по отношение на
контрола по защитените територии, защитените зони, биологичното разнообразие и ГМО.
2.1.1. На ниво централни държавни органи, функциите, свързани с координацията
и контрола върху дейността на регионалните органи, отговорни за управлението на
защитените територии, изключителна държавна собственост (националните паркове) не са
посочени в рамките на компетентност на специализираната администрация в МОСВ 52.
Този пропуск в организацията на системата за управление и контрол в МОСВ
отчасти се компенсира чрез дейността на органите за вътрешен контрол в МОСВ
(дирекциите „Вътрешен одит“ и „Инспекторат“).
Дейността на дирекциите на националните паркове многократно е обект на контрол
през целия одитиран период, вкл. и по отношение на изпълнението на функциите и
задачите, свързани с управление на защитените територии. Част от установените в
настоящия доклад проблеми са идентифицирани от органите за вътрешен контрол, а
резултатите са представени на министъра на околната среда и водите. Осъщественият
контрол от вътрешно-контролните органи на МОСВ върху дейността на ДНП не може
да компенсира изцяло липсата на координация между дирекциите, което е предпоставка
за различната практика при организацията и изпълнението на дейността им. 53
2.2. Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към министъра
на околната среда и водите за осъществяване прилагането на изискванията на
законодателството и нормативната уредба, свързани с околната среда, в т.ч. ръководство
на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС).
Във връзка с управлението на защитените територии, в т.ч. на националните
паркове, специализираната администрация на ИАОС подпомага министъра на околната
среда и водите, като:
- администрира НСМОС, в т.ч. и Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие (НСМБР);

Чл. 35., т. 16 от УП на МОСВ и чл. 32, ал. с), т. 2 от УП на МОСВ, определящи функциите и задачите на дирекции
„Управление на водите“ и „Политики по околна среда“;
53
Препоръка № 2
52
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- поддържа специализирани карти, регистър и информационна система на
защитените територии;
- извършва анализи и оценки на състоянието на околната среда по компоненти и
фактори;
- разработва и прилага индикатори и методологии за оценка на състоянието и
въздействието върху околната среда;
- изготвя национално представителна информация за състоянието на околната
среда;
- създава, обработва и докладва информация до Европейската агенция за околна
среда (ЕАОС) и други международни институции и др.
На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 4 на Правилника за реда и
управлението на дейности по охрана и контрол, възлагане на туристически дейности,
охраната и контрола в горите, земите и водите в защитените територии, изключителна
държавна собственост, ИАОС има задачата да съгласува годишните планове за
мониторинг в защитените територии и да упражнява контрол по тяхното изпълнение.
ИАОС публикува методики за изпълнението на дейностите по мониторинг на околната
среда, в т.ч. и на биологичното разнообразие, за прилагане от лицата, осъществяващи
мониторинг, с цел гарантиране качеството на данните за НСМОС и НСМБР.
3. Управлението на националните паркове се осъществява от регионалните
органи на МОСВ – дирекции на националните паркове. Дирекциите имат контролни,
охранителни, регулиращи и информационни функции. В рамките на контролните и
охранителни функции се включва осъществявания от дирекциите административен
контрол, а в рамките на регулиращите функции – дейността по издаване на разрешения за
ползване на природните ресурси в границите на националните паркове.
На директорите на ДНП са вменени функциите на наказващ орган по ЗЗТ и на
възложител по Закона за възлагане на обществените поръчки, във връзка с Правилника за
условията и реда за управлението и възлагането на дейности по поддържането и
възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите,
земите и водните площи в защитените територии, изключителна държавна собственост.
3.1. Част от специализираната администрация в дирекциите на националните
паркове (специалистите по паркова охрана) е натоварена с много и разнородни функции и
задачи, като изпълнение на:
- охрана и контрол на защитените територии, изключителна държавна собственост,
основна функция на специалистите по паркова охрана;
- дейности, свързани с мониторинг върху качеството и компонентите на околната
среда, включително и върху състоянието на биологичното разнообразие;
- изпълнение на действия по установяване на административни нарушения,
прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ) и изземване (конфискация) на
вещи, предмет или средство за извършване на нарушения по екологичното
законодателство и др.
Изпълнението на повечето от тези дейности изисква наличието на специализирана
компетентност и/или професионален опит. Определените в чл. 69, ал. 4 от ЗЗТ минимални
изисквания за заемане на длъжността „специалист по паркова охрана“ - притежаване на
средно образование, предполагат най-малко необходимостта от задължително,
встъпително, професионално обучение от страна на ДНП и значително контрастират
спрямо нормативно определените по-високи изисквания за заемане на длъжността на
орган, осъществяващ охраната и контрола в горски територии. 54
3.2. Правомощията на органите, осъществяващи контрол в националните паркове
са по-ограничени от правомощията на органите на Изпълнителната агенция по горите

54

Чл. 198 и чл. 199 от ЗГ.
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(ИАГ), осъществяващи контрол в горските територии 55. Специалистите по паркова охрана
нямат право да:
- изискват представянето на всички документи, свързани с осъществявания
административен контрол (напр. документи за установяване на самоличността на лица,
извършващи нарушение);
- задържат правонарушител;
- използват моторни превозни средства със специален режим на действие или
специални технически средства за записване и/или заснемане на деянията, квалифицирани
от законодателството като административни нарушения или престъпления;
- използват физическа сила и помощни средства при невъзможност да изпълнят
служебните си задължения по друг начин.
Нормативното уеднаквяване на правомощията при изпълнение на функциите и
задачите от служителите, осъществяващи охрана и контрол в защитените територии,
с правомощията на органите, осъществяващи охрана и контрол в горски територии е
необходимо поради факта, че отговорни за ефективното изпълнение на дейностите по
охрана и контрол на горите в националните паркове са органите, компетентни за
управлението на защитените територии.
2.2. Организацията на дейността на ДНП се определя от директора на ДНП чрез
разработването и утвърждаването на правилници за вътрешния трудов ред, вътрешни
правила за документооборота и други вътрешни правила за работа на дирекциите, както и
издаването на заповеди по компетентност.
Правата и задълженията на служителите на ДНП се определят с длъжностните
характеристики, утвърдени от директора на ДНП. С отделни заповеди се определят
длъжностите с място на работа, различно от седалището на ДНП.
Със заповеди на министъра на околната среда и водите и на директорите на ДНП,
са упълномощени определени длъжностни лица да съставят актове за установяване на
административни нарушения (АУАН) и да издават наказателни постановления (НП) по
реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както и да
осъществяват контрол за прилагане на постановените превантивни мерки, всички
приложими мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите и/или други
фактори, причинили екологични щети и прилагането на постановените оздравителни
мерки.
2.3. Структурата на ДНП изчерпателно е определена в новия ПУДДНП, като на
директора на ДНП е предоставена възможността, съобразно числеността на
администрацията да структурира специализираната администрация в една или две
дирекции „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ и „ Контрол и охрана“, със
същите функции и задачи.
В ДНП „Пирин“, специализираната администрация е структурирана в две
дирекции, в ДНП „Централен Балкан“ - в една обща с два отдела със същото
наименование 56. В ДНП „Рила“, структурата на дирекцията не е приведена в съответствие
с изискванията на чл. 16 на действащия ПУДДНП и специализираната администрация е
организирана в два отдела 57.
Актовете, свързани с общото регламентиране на функциите, задачите,
правомощията и организацията на работа на органите, отговорни за управлението на
Чл. 197 от Закона за горите
Структура на ДНП „Пирин“: http://pirin.bg/hcss/1_str.html
Структура на ДНП „Централен Балкан“ :
http://visitcentralbalkan.net/assets/userfiles/file/Administration/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%B0.pdf
57
Структура на ДНП „Рила“
http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8
F/s:%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
55
56
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националните паркове осигуряват разделение на функциите и отговорностите между
структурите, съобразно нормативните изисквания. Прецизирането на някои от
правомощията, функциите и задачите на национално и регионално ниво ще гарантира:
- осъществяването на текущ контрол и координация на дейността на ДНП от
страна на специализираната администрация на МОСВ;
- съответствие на изискванията за заемане на длъжността специалист по
паркова охрана с функциите, задачите и отговорностите, характерни за нея;
- уеднаквяване на правомощията на контролните органи в защитените
територии с тези на органите, осъществяващи контрол в горските територии. 58
III. Дългосрочно и краткосрочно планиране
1. Дългосрочно планиране на управлението на националните паркове за
целите на съхранение на биологичното разнообразие в тях
1.1. Дългосрочното планиране на управлението на националните паркове в
България се извършва чрез разработването и утвърждаването на планове за управление,
които се актуализират на всеки 10 години 59. Законодателят е предвидил възможност
разработването, изпълнението, наблюдението и контрола върху изпълнението на
плановете за управление на ЗТ, в т.ч. на националните паркове, да е поставено върху
широка обществена основа като:
- възлагане на разработването на ПУ на ЗТ може да извършват и органи на
местното самоуправление или неправителствени организации 60;
- на всеки 4 години се организира публично обсъждане на изпълнението на ПУ 61;
- част от предвидените в плановете за управление на защитените територии
дейности са обект на възлагане от дирекциите на националните паркове, в качеството им
на органи на управление.
С цел гарантиране ангажираност на заинтересованите от управлението на
националните паркове лица, законодателят е предвидил процедура за приемане и
утвърждаване на плановете за управление на националните паркове от Министерския
съвет. По този начин се предполага изпълнението на включените в плановете за
управление режими, мерки и дейности от компетентността на държавни органи и/или
органи на местното самоуправление или организации, извън системата на МОСВ.
Условията и реда за разработване на плановете за управление на националните
паркове са определени в наредба 62, приета от МС. С наредбата се определя и
съдържанието на плановете за управление.
През 2012 г. наредбата претърпява промени, които са насочени към управлението
на два основни риска, наложени от фактическата обстановка в страната, а именно –
забавянето на актуализацията на плановете за управление на националните паркове
„Рила“ и „Централен Балкан“, в т.ч. и на резерватите, за управлението на които отговарят
ДНП „Рила“ и „Централен Балкан“. С измененията в наредбата, изрично се регламентира:
- запазването на действащите режими и норми за ползване на земи, гори и водни
площи, установени в плановете за управление до момента на актуализация на плановете за
управление в защитените територии 63;
- включването в съдържанието на разработените актуализирани планове за
управление, на оценката на степента на постигане на целите с изпълнението на
предходните планове за управление. 64
1.2. От трите национални парка в България, през периода 2010 г. – 2012 г. само
Препоръки № 1 и № 2
Чл. 55 от ЗЗТ
60
Чл. 58 от ЗЗТ
61
Чл. 60, ал. 3 от ЗЗТ
62
Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
63
Чл. 4 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
64
т. 1.24. на Приложение към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии
58
59
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НП“Пирин“ изпълнява дейността си въз основа на актуален дългосрочен планов
документ. Планът за управление на НП „Пирин“ е приет с Решение № 646 на
Министерския съвет от 06.08.2004 г. и е за периода 2004 г. – 2013 г. 65
1.2.1. Плановете за управление на НП „Централен Балкан“ и НП „Рила“ са приети
с Решение № 522 на Министерския съвет от 04.07.2001 г., на основание чл. 60, ал. 1 от
Закона за защитените територии и са за периода 2001 г. – 2010 г. Плановете за управление
не са актуализирани през периода 2010 г. – 2012 г., с което не е спазено изискването на
чл. 55, ал. 2 от ЗЗТ. 66
1.2.2. Министерството на околната среда и водите и трите ДНП предприемат
действия за актуализиране на плановете за управление на националните паркове, в
годината, предхождаща крайния срок за изпълнение на плановете. МОСВ утвърждава
разработените от ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ задания за възлагане
разработването на планове за управление през м. юли 2009 г. 67, а на ДНП „Пирин“ – през
м. август 2012 г. 68. Предвижда се финансирането за разработването и на трите плана за
управление да се осигури по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), ос 3
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“.
1.2.2.1. Процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП) за разработването на актуализираните планове за управление на дирекциите на
ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ отнема 8 месеца. В резултат, министърът на
околната среда и водите издава заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (БФП) съответно на 01.04.2010 г. и на 30.03.2010 г. За периода от предоставяне на
БФП от министъра на околната среда и водите на ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“
до 31.12.2013 г., актуализираните планове за управление на националните паркове не са
разработени. Проектът на ДНП „Рила“ е прекратен, поради невъзможност на
бенефициента да възложи и/или изпълни дейностите по него. През 2012 г., в рамките на
проект № DIR-5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк "Рила" – I-ва
фаза“, е включено като дейност актуализирането на плана за управление на парка.
Срокът за изпълнение на проекта за актуализиране на плана за управление на НП
„Централен Балкан“ е удължен до края на м. май 2014 г.
1.2.2.2. Заповедта за предоставяне на БФП на ДНП „Пирин“ е издадена на
02.07.2012 г., като разработването на план за управление на парка е само една от всички
предвидени за финансиране дейности в рамките на одобрения проект № DIR-5113325-3-91
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. 69 По тази
причина, заданието за разработване на актуализиран план за управление на НП „Пирин“ е
утвърдено от министъра на околната среда и водите след датата на заповедта за директно
предоставяне на БФП 70.
Срокът за изпълнение на проекта, в рамките на който следва да се извърши
актуализацията на плана за управление на НП „Пирин“, е 31.03.2015 г. 71
Предприетите действия от страна на органите на управление на националните
паркове се оценяват като несвоевременни предвид продължителността на:
- процеса по разработване на плановете за управление, поради тяхната
сложност, комплексност и необходимостта от специализирани познания на различни
експерти в областта;
- нормативно-определената процедура по приемане и утвърждаване на
плановете.
65
Одитно доказателство № 31; План за управление на НП „Пирин“, публикуван на адрес:
http://pirin.bg/hcss/pdf/Plan%20za%20uprav.pdf
66
Одитно доказателство № 31(План за управление на НП „Рила“); План за управление на НП „Централен Балкан“,
публикуван на адрес: http://visitcentralbalkan.net/assets/userfiles/file/Administration/355.pdf
67
Одитно доказателство № 1
68
Одитно доказателство № 1
69
Одитно доказателство № 2
70
Одитно доказателство № 1
71
Одитно доказателство № 2
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Липсата на актуализирани планове за управление в НП „Рила“ и НП „Централен
Балкан“ е предпоставка за неефективно управление за периода от 2010 г. до приемането
на нов план, тъй като липсват ясно и точно формулирани специфични цели и задачи.
1.3. Резултатите от анализа и оценката на съдържанието на трите плана за
управление, представени в приложение № 5 към доклада, показват че:
- дефинирането на целите/причините за създаване на националните паркове
съответства на посоченото в индивидуалните административни актове за тяхното
обявяване;
- определянето на идеалните цели на управление на националните паркове, които
се доразвиват и детайлизират за формулиране на специфичните цели на управление, е въз
основа на оценка на значимостта на парковете на национално, европейско и световно
ниво;
- формулираните специфични цели в ПУ на НП, не отговарят на добрите практики
в областта на управление - SMART72, тъй като не са обвързани със срокове за постигането
им, което прави изпълнението на целите непроследимо във времето;
- за постигане на специфичните цели са разработени програми от мерки, за
включване в ежегодните планове на ДНП. За целта за първите 3 години са разработени и
остойностени планове за действие, в които по приоритети са подбрани програмите и
проектите за осигуряване на ефективното опазване на парка;
- разработени са показатели за оценка ефективността на изпълнение на целите,
които следва да се ползват при изпълнението на текущия и периодичен мониторинг върху
изпълнението на плановете. Индикаторите обаче нямат определена целева стойност;
- в специален раздел са представени заплахите (от естествен характер и пряко
следствие от човешка дейност), като е направен е анализ на тяхната значимост;
- липсва финансова оценка за цялостното изпълнение на плановете, която да
определи освен размера на необходимите ресурси за изпълнение на заложените мерки и
дейности, също така и източниците за тяхното осигуряване.
Плановете за управление на националните паркове са разработени в
съответствие с изискванията на нормативната уредба. Това не променя факта, че:
- начинът на дефиниране на специфичните цели за изпълнение в плановете за
управление не отговаря на добрите практики в областта на управлението - SMART и
постигането на целите не е обвързано със срокове;
- липсата на предварителна финансова оценка за цялостното изпълнение на ПУ не
позволява органите на управление да определят необходимите финансови ресурси и
техните източници;
- липсата на посочена целева стойност при определяне на индикаторите за
резултат, предполага при извършване на оценка на изпълнението на заложените цели да
се ползва бенчмаркинг/еталонно сравнение. 73
2. Годишно планиране на дейността по управление на националните паркове
Процесът на планиране на дейността по управление на националните паркове е
регламентиран подробно в Правилника за условията и реда за възлагането и управлението
на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности,
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии,
изключителна държавна собственост (Правилника), издаден от министъра на околната
среда и водите в изпълнение на изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗЗТ.
В съответствие с чл. 5 от Правилника, годишното планиране на дейността по
управление на националните паркове включва разработването на 3 вида годишни планове:
- планове за определяне на дейностите по ползване на природни ресурси;
72

S – specific, significant, stretching; M – measurable, meaningful, motivational, manageable; A – attainable, achievable,
acceptable, ambitious, action-oriented, agreed upon; R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented; T – timely,
time bound, tangible, trackable
73
Препоръка № 3
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- план за дейността на ДНП като компетентен орган в съответната защитена
територия;
- план за мониторинг на компонентите на околната среда.
2.1. Годишните планове за определяне на дейностите по ползване на природни
ресурси в националните паркове от своя страна биват 4 вида:
- План-извлечение за изпълнението на поддържащи и възстановителни дейности
в горите на територията на националните паркове. Предвидените в годишните планизвлечения дейности, се основават на информация от лесоустройствените планове за
горите на територията на парковете, данни от ежегодната инвентаризация и оценка на
фитосанитарното състояние на горите, а поддържащите и възстановителни мероприятия –
на плановете за управление 74;
- План за пашата и ползването на сено;
- План за ползване на лечебни растения;
- План за ползване на гъби и горски плодове, които не са лечебни растения.
2.1.1. Планът за дейността на ДНП като компетентен орган също се разработва в
няколко части, съобразно източника на финансиране. В приложение към Правилника е
представен образец на формата и съдържанието на годишния план за дейността на ДНП в
случаите, в които финансирането е осигурено от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 75.
На практика, образецът се ползва за разработването на плана за дейността на ДНП,
независимо от източниците на финансиране. В последната колона от образеца, различните
ДНП реферират или към програмите от плана за управление 76 или към програмите от
програмния бюджет на МОСВ, в качеството на първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити 77.
2.1.2. За разработването, съгласуването, приемането и/или утвърждаването на
останалите годишни планове на ДНП няма образци, утвърдени от министъра на околната
среда и водите. Част от изискванията към формата и съдържанието на годишните планове
се съдържат в различни видове нормативни или вътрешни актове като:
2.1.2.1. Изискванията към формата и съдържанието на годишните планове за
дейността на ДНП, като компетентен орган в защитената територия, на бюджетна
издръжка, са определени в нормативните актове за устройството и изпълнението на
държавния бюджет и вътрешните актове на Министерството на финансите, свързани с
планирането и отчитането на бюджетните средства. С тях се гарантира съответствие и
обвързаност на заложените в годишните планове мерки и дейности с:
- тригодишната бюджетна прогноза, годишните планове за изпълнение на бюджета,
и плановете за програмите и дейностите на МОСВ в качеството му на първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити;
- правилниците за устройството и дейността на МОСВ и регионалните органи в
системата на министерството.
2.1.2.2. Изискванията за съдържанието и реда за разработване на годишните
планове за ползване на паша и сено, лечебни растения, гъби и горски плодове, които не са
лечебни растения, са определени с чл. 7 от Правилника, във връзка с вътрешните актове
на директорите на ДНП и плановете за управление.
2.1.2.3. За спазване изискванията към формата и съдържанието на разработваните
годишни план-извлечения за изпълнението на поддържащи и възстановителни дейности в
горите на територията на националните паркове, съгласно чл. 7, ал. 7 от Правилника,
74
Чл. 5 от Наредба № 6 от 05.02.2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд на ловностопанските райони
в Република България (ДВ бр. 27 от 2004 г.)
75
Приложение към чл. 10, ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на дейностите по
поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните
площи в защитените територии, изключителна държавна собственост (Правилника)
76
Одитно доказателство № 3, т. 3.3.
77
Одитно доказателство № 3, т. 3.2.
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министърът на околната среда и водите следва да одобри образец. До 31.12.2012 г. такъв
образец не е одобрен, поради което установената в ДНП практика е ползването на
образците на документи, утвърдени с актове на министъра на земеделието и храните 78.
2.1.2.4. В съответствие с чл. 114, т. 10 от ЗБР, във връзка с разпоредбите на
Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаване и функциониране на
Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
(НСМСБР), ДНП, като специализирани регионални органи на МОСВ, провеждат
наблюдение на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР.79
Провеждането на наблюденията на обектите за мониторинг за НСМСБР се планира в
рамките на дейността на ДНП.
През 2004 г. министърът на околната среда и водите със заповед 80 утвърждава
мрежите, схемите и обектите за мониторинг на територията на националните паркове. В
заповедта са определени обектите, за които има разработени методики за мониторинг,
утвърдени от ИАОС, съответстващи на международните стандарти. Посочени са и
показателите, периодичността и мястото на наблюдение за обектите, за които към датата
на издаване на заповедта няма разработени и утвърдени от ИАОС методики.
Тъй като липсва общ образец на годишен план за мониторинг на компонентите на
околната среда, с който да се унифицира практиката на регионалните органи в системата
на МОСВ, съществуват различия по отношение на формата и съдържанието на
разработваните от ДНП и съгласувани с ИАОС годишни планове за мониторинг. ДНП
„Централен Балкан“ представя за съгласуване от ИАОС обобщени планове за годишен
мониторинг. В плановете са обособени отделни раздели по компоненти на околната среда
– абиотични компоненти (води и почви) и биотични компоненти - обектите за мониторинг
в НСМСБР. Предвиден е и раздел за мониторинг на туристическия поток и мониторинг на
въздействието на туристическия поток. Планът е общ, независимо че част от действията,
свързани с изпълнението на мониторинга, се изпълняват от лица извън структурата на
ДНП. 81
ДНП „Пирин“ и ДНП „Рила“, съгласуват с ИАОС плана за мониторинг само на
обектите, подлежащи на наблюдение в НСМСБР. 82 В частта на мониторинга на
биоразнообразието, информацията в годишните планове за мониторинг на НП „Рила“ и
НП „Пирин“ е приблизително еднаква и включва:
- обекта на мониторинг (посочен с латинското му наименование) и мястото за
мониторинг ;
- периода за извършване на наблюдението и броя на посещенията на място ( на
терен);
- броя дни за всяко посещение на терен и срока за предаване на полевите
формуляри в ИАОС. 83
За сравнение, в годишните планове за мониторинг на ДНП „Централен Балкан“, в
частта за мониторинг на биологичното разнообразие, се определят и показателите, които
се изследват, съобразно утвърдените от министъра на околната среда и водите през 2004 г.
мрежи, схеми и обекти за мониторинг на територията на националните паркове 84.
2.2. Нормативното регулиране на процеса и организацията на изпълнение на
годишното планиране на дейността в националните паркове, не предполагат ползването
Наредба № 6 от 05.02.2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд на ловностопанските райони в
Република България (ДВ бр. 27 от 2004 г.); Наредба №2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски
територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени
територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране и др.
79
Чл. 14 от Наредба № 2 от 18.12.2006 г. на министъра на околната среда и водите за условията и реда за създаване и
функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
80
Одитни доказателства № 16 и № 17
81
Одитно доказателство № 4, т. 4.1., т. 4.2 и т. 4.3.
82
Одитно доказателство № 5, т. 5.1 (т. 5.1.1., т. 5.1.2, т. 5.1.3, т. 5.1.4, т. 5.1.5, т. 5.1.6 и т. 5.1.7) и т. 5.2.
83
Одитно доказателство № 17
84
Одитно доказателство № 4
78
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на данни от НСМСБР, тъй като са обобщени на национално ниво и не отразяват всички
процеси, свързани с промяна на популацията на наблюдаваните видове в рамките на една
защитена територия. 85
В процеса на годишно планиране на дейността в националните паркове, в много
по-висока степен е необходима информацията от осъществявания мониторинг, съобразно
утвърдените през 2004 г. от министъра на околната среда и водите мрежи, схеми и обекти
за мониторинг в националните паркове, както и данните от мониторинга и оценката на:
- фитосанитарното състояние на горите;
- ресурсните оценки за планиране ползването на лечебните растения, гъбите и
горските плодове, които не са лечебни растения, пашата и ползването на сено;
- мониторинга на туристическия поток и оценката на неговото въздействие.
Процесът на годишно планиране на дейностите, свързани с управление на
националните паркове е сложен и изисква разработването и утвърждаването на
годишни планове за всеки вид дейност. Редът за разработване, съгласуване и
утвърждаване, както и съдържанието и формата на плановете са различни. Част от
плановите документи са обвързани пряко с бюджета, програмите и дейностите на
първостепенния разпоредител с бюджет, а други - с плановете за управление в
защитената територия. Това затруднява дирекциите на националните паркове и в някои
случаи е предпоставка за различна практика. 86
IV.
Финансиране на дейностите по управление на националните паркове
1. Дейността по управление на националните паркове в България се финансира от
бюджетни и извънбюджетни източници. Дейността на дирекциите на националните
паркове е на бюджетна издръжка 87, в рамките на бюджета на първостепенния
разпоредител. Дейностите, изпълнявани или възлагани от ДНП се финансират от:
- бюджета на МОСВ;
- Оперативна програма „Околна среда“;
- ПУДООС;
- други инструменти за финансиране със средства от ЕС като Програма „LIFE+“;
- други източници на безвъзмездна финансова помощ като средства на Глобалния
екологичен фонд (GEF) 88 и т.н.
2. Общият
размер
на
изразходваните
и
отчетени
средства от ДНП, независимо от
източника, за периода 2010 – 2012
г. възлизат на 13 842 хил. лв. 89
Размерът на разходите за
управление на парковете не се
влияе от площта на защитената
територия,
независимо,
че
числеността на преобладаващата
част от служителите, заети с
изпълнението на една от основните
функции в ДНП – охраната и
контрола на защитената територия
е в пряка зависимост от площта й.
Одитно доказателство № 30
Препоръка № 4
87
Чл.49 от ЗЗТ
88
Global Environment Facility (GEF) – международна финансираща организация, включваща представители от 183
страни (правителствени и неправителствени, обществени организации, лица от частния сектор) за решаване на глобални
екологични проблеми и подкрепа на национални инициативи за устойчиво развитие
89
*Разходите по ОПОС, ос 3 са посочени с натрупване към 31.12.2012 г., поради спецификата на отчитане. В графиката
са представени общо като разходи за 2012 г..
85
86
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В резултат, за периода 2010 г. – 2012 г., средният размер на разходите за управление на
1 ха площ в националните паркове варира от 47 лв. за НП „Рила“, до 115 лв. – за
НП „Пирин“.
2.1. Най-голям е делът на бюджетните средства, който заема 73 на сто от общия
размер на средствата, изразходвани за управлението на националните паркове през целия
одитиран период. 90
За периода от 2010 г. до 2012 г., най-голям е размерът на изразходваните бюджетни
средства през 2010 г. През следващите две години размерът на разходите на ДНП,
финансирани от бюджета, намалява с 18 на сто.
С най-висок относителен дял в отчетените бюджетни разходи, са разходите за
плащания на персонала – 60 на сто, и за издръжка – 31 на сто. 91 Капиталовите разходи
заемат незначителен дял спрямо общите разходи – 9 на сто, като по-голямата част от
средствата са изразходвани през 2010 г. През 2012 г. не са планирани и отчетени
капиталови разходи.
Разпределението на отчетените бюджетни разходи на ДНП следва логиката на
основните функции и задачи, определени в рамките на компетентност на ДНП, а именно
контролни, охранителни, регулиращи и информационни 92. За целите на организирането и
възлагането на дейности, разрешени за изпълнение на територията на националните
паркове, органите, отговорни за управлението на защитените територии, разчитат
предимно на извънбюджетни източници.
2.2. Със средства от ПУДООС са финансирани дейности в ЗТ – изключителна
държавна собственост, свързани с: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи
и водни площи; опазване на горите от пожари; поддържане на туристическата
инфраструктура и капитално строителство; образователни програми, информационно
осигуряване, рекламни материали, посетителски центрове, обучение; научни изследвания
и мониторинг и други.
През периода от 2010 г. до 2012 г. изразходваните средства от ПУДООС за целите
на управление на националните паркове рязко намаляват. През 2010 г. изразходваните
средства възлизат на 654 хил. лв., а през 2012 г. достигат 183 хил. лв., или едва 28 на сто
от тях.
За целия период, най-голям размер на средства, с източник ПУДООС, са
изразходвани в НП „Пирин“ – 591 хил. лв. или 46 на сто.
В структурата на разходите на ДНП:
- най-висок дял имат изразходваните средства за опазване на горите от пожари –
321 хил. лв. или 25 на сто от всички изплатени от ПУДООС средства;
- делът на средствата за изграждане на туристическа инфраструктура и капитално
строителство е 20 на сто;
- приблизително същият дял (19 на сто) имат средствата за образователни
програми, информационно осигуряване, рекламни материали, поддържане на
посетителските центрове и обучение;
- най-нисък е делът на средствата за научни изследвания и мониторинг –
67 хил. лв. или 5 на сто от всички изразходвани средства. 93
2.3. През периода от 2010 г. до 2012 г., със средства от ОПОС, по приоритетна
ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ са одобрени за
финансиране 8 проекта, по които бенефициенти са ДНП, на обща стойност
107 049 хил. лв. Към 31.12.2012 г. фактически изплатените средства по тези проекти
възлизат общо на 2 380 хил. лв., или едва 2,35 на сто. 94
Одитно доказателство № 6
Одитно доказателство № 6
92
Чл. 5, ал. 2 от ПУД на ДНП
93
Одитно доказателство № 6
94
Одитно доказателство № 2
90
91
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Дирекцията с най-голям брой одобрени за финансиране проекти, респективно с
най-голям брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ от Европейският
фонд за регионално развитие (ЕФРР) е ДНП „Централен Балкан“. Дирекцията има 4
договора, от които към 30.09.2013 г. 2 са приключени и 2 са в процес на изпълнение. 95
През 2010 г. и 2011 г. е прекратено изпълнението на два от общо 8-те одобрени за
финансиране по ОПОС проекти. Прекратените проекти са на обща стойност 5 835 хил. лв.,
с бенефициент - ДНП „Рила“.
2.4. В рамките на проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за
тях места от мрежата Натура 2000 в България“ с бенефициент Българско дружество за
защита на птиците“ (БДЗП), на територията на НП „Централен Балкан“ са извършени
дейности на обща стойност 101 хил. лв. Изплатените към 31.12.2012 г. средства са в
размер на 60 хил. лв. Останалите средства следва да се изплатят след приемане на
окончателния отчет по проекта, в срок от 6 до 18 месеца след 31.12.2013 г. 96
Намалението на средствата за управление на националните паркове от
национални източници през периода 2010 г. – 2012 г. е индикатор за стремежа на
правителството за финансиране на дейностите по опазване на околната среда, в т.ч. в
областта на съхранение на биологичното разнообразие със средства от европейските
фондове. Нарастването на относителния дял на фактически изплатените средства от
финансовите инструменти на ЕС не е достатъчно да компенсира намалението на
националния финансов ресурс.
Раздел втори
Ефективно ли се изпълнява дейността по управление на националните
паркове, за целите на съхранение на биологичното разнообразие и екосистемите и
естествените процеси, протичащи в тях?
І. Изпълнение на дейностите, предвидени
националните паркове през периода 2010 г. – 2012 г.

в

годишните

планове

на

1. Контрол и охрана на националните паркове
През периода от 2010 г. до 2012 г., дейността по охрана и контрол в ДНП се
ръководи от началник на отдел/директор „Контрол и охрана“, пряко подчинен на
директора на ДНП. Функциите по охрана и контрол се осъществяват от
инспекторите/специалистите паркова охрана в дирекция/отдел „Контрол и охрана“,
подпомагани от експертите/специалистите от дирекцията с възложени административни,
финансови и правни функции.
За изпълнението на функциите по охрана и контрол за спазване на режимите в
границите на националните паркове са необходими:
- ясно обозначаване на границите на защитената територия, включително на
обособените в нея зони, съобразно разработените планове за управление;
- гарантиране информираността на посетителите в НП за забраните и разрешените
дейности на територията на парка, в т.ч. на определените зони в него;
- определяне на площта и границите на охранителните участъци в парка,
съобразно изискванията на ЗЗТ 97 и организация на охранителната и контролната дейност,
по начин, който да гарантира ефективността от изпълнението им.
1.1. Граници на националните паркове, обособените зони в тях и граници на
охранителните участъци. Определяне и обозначаване.
Границите на националните паркове се определят със заповедите за тяхното
обявяване, чрез определяне на площното разпределение на територията. В заповедите за
Одитно доказателство № 2
Одитно доказателство № 7
97
Чл. 68 от ЗЗТ
95
96
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обявяване, министърът на околната среда и водите определя срок за обозначаване на
границите на парковете с трайни, ясни и видими знаци.
Законодателят не е определил изрично начина на обозначаване на границите на
защитените територии, за разлика от Закона за горите и правилника за неговото
прилагане 98, поради което ДНП прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Наредба № 6 от
05.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските
райони в Република България 99. С наредбата се определя, че границите на национални
паркове и резервати се обозначават както границите на устройван обект от горския фонд,
само че вместо черна се използва червена блажна боя 100. Наредбата не определя
изисквания относно честотата на подновяване на маркировката, отстоянията, на които се
поставят знаците, нито други специфични изисквания като височина на поставяне върху
дървета, стълбове или други вертикално стоящи обекти и т.н.
Различните зони в границите на националните паркове се определят с плановете за
управление, съобразно функционалното им предназначение. Начинът на тяхното
обозначаване на терен също не е определен в нито един нормативен или вътрешен акт на
МОСВ, поради което в общия случай, границите на зоните, с изключение на резерватите
или поддържаните резервати в границите на парка, могат да се проследят единствено в
картографските материали за него.
За целите на анализа на изпълнението на част от дейностите, свързани с
осигуряване на охраната и контрола в границите на националните паркове са извършени
проверки на място в трите национални парка. В обхвата на проверките са включени и
обозначаването на границите на парковете на терен в участъците, в които са проверените
обекти.
1.1.1. В проверения парков участък „Вихрен“ в НП „Пирин“, на всички подстъпи
за влизане с моторни превозни средства в парка и пешеходни маршрути има
информационни, указателни и предупредителни табели, на два езика (български и
английски), поставени на видно място, съобразно
предназначението им, които са в отлично състояние.
Границите на резерват „Баюви дупки – Джинджирица“, на
територията на парков участък „Баюви дупки“ са обозначени
на терен чрез маркиране на дърветата от горските територии
на парка със съответната маркировка.
Границите на парков участък „Вихрен“ са обозначени с
вертикална маркировка от бетонни колове, вкопани в земята,
Контролно-информационен
специално обозначени с наименованието на парка. Предвижда
пункт (офис) на парков участък
се, със средства от ОПОС да се маркира по този начин цялата
„Вихрен“ в НП „Пирин“
територия на парка101. Тази теренна маркировка не
съответства на определеното в чл. 21, ал. 2 от Наредба № 6 от 2004 г. на министъра на
земеделието и храните за устройство на горите и земите от горския фонд и на
ловностопанските райони в Република България.

Чл. 80 от ЗГ във връзка с чл. 34 от ППЗГ
Чл. 21, ал. 2 във връзка с Приложение № 3 към Наредба № 6 от 2004 г. на министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 27 от 2004 г.)
100
Чл. 34 от ППЗГ – (две ивици боя с дебелина 3 см с разстояние между тях
98
99

101

Одитно доказателство № 8
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Карта на НП „Пирин“ на границите
на парка, заедно с информация за
режимите, забраните и разрешените
дейности на територията на парка.

Табела за обозначаване на
границите на НП „Рила“
на подстъпите за парка

Информационна табела с изглед и
карта на НП „Пирин“, с обособените
зони в парка, в зоната за туризъм в
парков участък „Вихрен“

Теренна маркировка на границите
на
резерват
„Баюви
дупкиДжинджирица“
в
горската
територия на парка.

1.1.2. Територията
на
проверения
резерват
„Риломанастирска гора“, охраняван от ДНП „Рила“, е
обозначена с вертикална маркировка на терен, информационни
табели на всички подстъпи за влизане в парка с моторни
превозни средства и пешеходни маршрути. Границите на парка
преминаващи през горски територии в останалите проверени
участъци – парков участък „Дупница“ и парков участък
„Благоевград“ не са ясно обозначени. 102

Теренно обозначаване на границите на резерват „Риломанастирска гора“

1.1.3. Територията на проверените паркови участъци „Калофер“ и „Троян“ в НП
„Централен Балкан“ е обозначена с информационни табели на всички подстъпи за влизане
в парка с моторни превозни средства и пешеходни маршрути и маркиране на дърветата от
горските територии на парка.
Информационните, указателните и предупредителните табели са поставени на
видно място, съобразно предназначението им. Написаната на тях информация, правила и
инструкции са на два езика (български и английски), а табелите са в отлично състояние.
Обозначаването на границите на парка на проверените участъци е ясно забележима.

102

Одитно доказателство № 9
136
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Теренно обозначаване на границите
на парка в НП „Централен Балкан“

Информационни табела на границите на парка в зоната за бивакуване в
комплекс „Бяла река“

През периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. не е извършвано цялостно
опресняване на теренното обозначаване на границите на националните паркове. 103
1.2. Организация и осигуряване на дейността по охрана и контрол в
националните паркове
1.2.1. Площта и границите на парковите участъци/райони 104, както и на
охранителните участъци се определят със заповед на директора на ДНП 105.
Най-голям
брой
паркови
и
охранителни участъци са определени в
Пирин
най-големия по площ национален парк –
Рила
2
„Рила“.
Централен
1.2.2. Във
всеки
парков
Балкан
участък/район
има
организиран
контролно-информационен пункт (КИП), в който частта от администрацията на парка,
обслужваща съответния участък/район, извършва част от административните услуги,
които ДНП предоставя на населението във връзка с ползването на природните ресурси в
парка.
Не всички национални паркове са осигурени със собствени административни
сгради или части от тях за организиране работата на изнесените работни места на
администрацията във всички свои паркови райони/участъци. Броят на контролноинформационните пунктове (КИП)/паркови офиси в парковите участъци, собственост на
ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ са само 3 общо за 9-те паркови участъка,
определени в НП „Рила“ и 7-те – в НП „Централен Балкан“. Преобладаващата част от
парковите участъци ползват за целта наети помещения.
1.2.3. В нито един от националните паркове не е спазено нормативно
определеното изискване 107 за максимално допустима площ на охранителните участъци от
1 500 ха. 108
Най-големият по площ охранителен участък е определен в НП Пирин охранителен участък „Беговица“, с територия от 3 795 ха и обхваща горски територии и
туристически обекти.
Средната площ на 1 охранителен участък надвишава нормативно определената,
като най-голяма е в НП „Централен Балкан“ и възлиза на 1 835 ха, или с 18 на сто повече
от определената.
ДНП

Паркови
сектори

Паркови
участъци
6
9
7

Охранителни
участъци
25
49
40 106

Одитно доказателство № 10
Парков участък/район – единица за административно-териториално разделение на парка
105
Чл. 68 от ЗЗТ във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 15 от ПУДДНП
106
Със Заповед № РД-32 от 14.03.2013 г. на директора на ДНП Централен Балкан, във връзка с обособяването на звено
Подвижна паркова охрана, са закрити ОУ Малката река в ПУ Карлово и ОУ Равнец в ПУ Калофер и броят на ОУ в
НПЦБ е 38.
107
Чл. 68 от ЗЗТ
108
Одитно доказателство № 11
103
104
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На практика, площта на охранителните участъци се определя съобразно броя на
служителите по паркова охрана, които охраняват съответната територия, поради
което посоченият показател е индикатор за недостатъчното административно
осигуряване на охранителната дейност, осъществявана в границите на националните
паркове и е предпоставка за недостатъчен контрол.
Средна
Общ брой на
ДНП
1.2.4. Броят на напусналите служители
численост на
служителите по
през
периода
от 2010 г. до 2012 г. е значителен
служителите по
паркова охрана,
независимо от общо-установените тенденции в
паркова охрана,
напуснали през
независимо от
периода от
областта на заетостта в страната. Най-голям е
длъжността за
2010 г. до 2012 г.
делът
на напусналите служители по паркова
периода от 2010
охрана в ДНП „Пирин“, където в резултат от
до 2012 г.
Пирин
30
7
движението
на
персонала
е
обновен
Рила
58
7
приблизително 23 на сто от състава на
Централен
49
6
служителите по паркова охрана. В общия случай,
Балкан
на мястото на напусналите служители, в рамките
на календарната година са назначавани други лица. Към 31.12.2012 г. относителният дял
на незаетите длъжности за служители по паркова охрана не надвишава 3,5 на сто 109.
1.2.5. Дейността по осъществяване на охрана на територията на националните
паркове е организирана в съответствие с чл.19 от ПУДДНП – в рамките на 40-часова
работна седмица и се планира съобразно изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ПУДДНП
посредством разработването на месечни графици на работното време.
Охраната на националните паркове не е непрекъсната/денонощна. През периода
2010 г. – 2012 г., числеността на персонала на ДНП определя за всеки охранителен
участък средно по 1 специалист - паркова охрана и по 1 инспектор на парков участък (в
парковите участъци има средно между 4 и 6 охранителни участъци). Това предполага
затруднения при организирането на охраната и контрола целогодишно върху цялата
територия на парковете.
За повишаване ефективността на охранителната дейност, директорът на
ДНП „Централен Балкан“, организира охраната на защитената територия като нормативно
определената продължителност на работната седмица на един служител от 40 часа, общо
за период от 4 месеца, се разпределя в поименните графици на служителите по паркова
охрана на 12 часови работни смени. При определяне на седмичните графици на
служителите по паркова охрана, се спазва изискването на чл. 19, ал. 3 от ПУДДНП за
максимална продължителност на работната седмица до 56 часа, а в рамките на 4-месечния
период се гарантира средна продължителност на работната седмица под 40 часа. 110.
1.2.6. Документирането на изпълнението на охранителната дейност се извършва
чрез ежедневно попълване на личните дневници на служителите по паркова охрана.
Дневниците се попълват на ръка от специалистите/инспекторите паркова охрана и
обхващат период от един календарен месец.
Поради липсата на унифицирана, за системата на МОСВ, форма и съдържание на
личните дневници на служителите по паркова охрана те имат различни реквизити и
съдържат различна информация 111.
Личните дневници на служителите по паркова охрана в ДНП „Пирин“ и
ДНП „Рила“ са разработени по сходен начин на база аналогичния вид документ, ползван
от органите, осъществяващи охраната и контрола на горските територии. В дневниците се
съдържа информация за обходния маршрут и отбелязаните от служителя факти и
обстоятелства за извършена от него административна дейност, установените по време на
обхода данни за човешка или стопанска дейност и състоянието на природата и
Одитно доказателство № 11, т. 11.1.8, т. 11.2.8 и т. 11.3.8
Одитно доказателство № 12
111
Приложение № 6 Сравнителна таблица за съдържанието и вида на някои от основните документи, ползвани в ДНП за
документиране и отчитане на извършената охранително-контролна дейност от служителите по паркова охрана
109
110

138
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биологичното разнообразие в района. Личните дневници на служителите по паркова
охрана в ДНП „Централен Балкан“ съдържат информация за поставената и изпълнена
задача за деня, като в рамките на поставената за деня задача е определен и маршрута за
обход.
Няма данни, определянето на маршрута, по който да се извърши обхода на
охранителния участък да се извършва на база оценка на риска от негативно
антропогенно въздействие върху околната среда за съответния охранителен участък.
В ДНП „Централен Балкан“, а от средата на 2012 г. и в ДНП „Рила“, определянето
на обходните маршрути на специалистите по паркова охрана се извършва предварително в
поименните графици за работа, като се посочва конкретен маршрут и/или място за
проверка на база постъпили в ДНП сигнали и/или заповед от висшестоящ орган за
извършване на конкретна проверка или налична информация за текущи или предстоящи
събития, провеждани на територията на парка. 112 Този начин на текущо планиране на
охранителната дейност гарантира от една страна предварително определяне и/или
утвърждаване на обходните маршрути и от друга - своевременна реакция на парковата
администрация при данни за повишен риск от нарушаване на режимите в защитената
територия.
1.2.7. Документирането на осъществения контрол от инспекторите, ръководещи
парковите участъци се осъществява чрез полагане на подпис в личните дневници на
служителите. В дневниците на НП „Рила“ и НП „Пирин“ не са предвидени реквизити за
подписа на специалиста по охраната нито на главния инспектор, отговорен за
организацията и управлението на дейността по осъществяване на охраната в поверения му
парков район. Независимо от липсата на такъв реквизит в личните дневници на
специалистите по паркова охрана има данни за осъществен периодичен контрол чрез
полагането на подпис на главния инспектор. 113
Създадената в ДНП организация по планиране, кадрово осигуряване,
документиране и отчитане на охранителната дейност не гарантира постоянна охрана
и максимално покритие на охранителните участъци, в случаите, в които площта им
надвишава нормативно определената, а охранителната дейност не се планира на база
оценка на риска.
1.3. Осъществяване на административен контрол в националните паркове
1.3.1. Директорите на националните паркове или упълномощени от тях лица
осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху компонентите на околната
среда и факторите, които им въздействат. С техни заповеди са упълномощени категориите
служители, които имат право да съставят констативни и предупредителни протоколи, да
издават предписания и да съставят АУАН. ЗЗТ и ЗБР не предвиждат упълномощаване при
осъществяването на контрола. 114
1.3.2. В изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на
превантивния контрол, органите, осъществяващи административен контрол, съставят
предупредителни протоколи на лица, извършващи дейности на територията на
националните паркове, които подлежат на контрол. В протоколите се отразяват фактите
или обстоятелствата, които могат да доведат до увреждане и/или замърсяване на околната
среда, и се дават задължителни предписания за недопускане на нарушения по
екологичното законодателство. 115
1.3.2.1. Текущият контрол обхваща контрола върху качеството на компонентите
на околната среда и факторите, които й въздействат; контрола по изпълнението на
издадените от МОСВ, басейновите дирекции (БД), ДНП и от регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ) разрешителни, решения по оценка на въздействие
Одитно доказателство № 14
Одитни доказателства № 13 и № 14
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върху околната среда (ОВОС) и на предвидените мерки в програмите. Текущият контрол
се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, наблюдения и
измервания. По време на извършването на текущия контрол длъжностни лица съставят
констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и
обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и
отговорници за изпълнението им. ЗООС не определя вида и характера на
предписанията. 116
1.3.2.2. Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на:резултатите
от изпълнението на условията, мерките и ограниченията в решения и становища по ОВОС
и в разрешителните, както и от изпълнението на инвестиционните проекти и от
прилагането на плана или програмата; изпълнението на предписанията, дадени на
контролираните лица по време на извършването на превантивния и на текущия контрол. 117
Част от текущия и последващия контрол е съставянето на актове за извършени
административни нарушения (АУАН), издаването на наказателни постановления и
прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ).
1.3.2.3.
Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него
лица, директорите на РИОСВ, директорите на НП и на БД прилагат и ПАМ.
Принудителните административни мерки биват превантивни, преустановителни и
възстановителни. Прилагането на ПАМ се извършва с мотивирана заповед, в която се
определя видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й. В
съответствие с чл. 79, ал. 2, т. 4 от ЗЗТ, при прилагане на ПАМ, наказващият орган може
да издава и предписания за мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните
последици от допуснатото нарушение.
1.3.2.4. Правилата и процедурите, определящи реда и начина за осъществяване на
превантивен, текущ и последващ контрол, съставянето на АУАН, движението на
административнонаказателните преписки (АНП) и издаването на наказателни
постановления за налагане на административни наказания на територията на дирекциите
се регламентират с вътрешните актове.
1.3.2.5. Информацията за резултатите от осъществената дейност по охрана на
територията на парка и упражнен превантивен, текущ и последващ контрол се
систематизира и обобщава в месечни отчети от главните инспектори на парковите
участъци, представени за обобщаване на директора на дирекция „Контрол и охрана“. 118
1.3.3. Данните
за
резултатите от осъществения
административен контрол от
ДНП през периода от 2010 г. до
2012 г. показват, че 119:
1.3.3.1. В резултат от
извършените
проверки
в
националните паркове, общо са
издадени
4 800
констативни
протокола, като 72 на сто от тях
са с общ характер за извършен
текущ
контрол.
Предупредителните протоколи с
предписания са 630 бр., а
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констативните протоколи за установяване на административно нарушение са 741 бр. 120
1.3.3.2. В резултат на осъществената контролна дейност са издадени 730 бр.
АУАН, от които 728 бр. или 99,7 на сто, са по ЗЗТ 121.
1.3.3.3. Прекратени са 140 административнонаказателни преписки, като
дирекцията с най-голям брой прекратени АНП през целия период е ДНП „Рила“.
Причините за прекратяването на АНП са:
- съдържанието на съставените АУАН и/или наказателни постановления (НП*) не
съответстват на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН 122;
- наказателните постановления не са издадени в законоустановените срокове 123124;
- в нарушение на изискванията на екологичното законодателство 125, което
предвижда глоба или имуществена санкция в занижен размер и в случаите на
маловажност 126, АНП са прекратявани на основание чл. 28, ал. 2 от ЗАНН. 127
Основанията, въз основа на които са прекратени АНП в дирекциите на
националните паркове са индикатор за недостатъчен административен капацитет в
областта на административното производство и необходимостта от допълнително
обучение, както и за неефективен мониторинг и контрол върху изпълнението на
административнонаказателната дейност. 128
Дирекцията, в която няма прекратени АНП през целия период е ДНП „Централен
Балкан“.
1.3.3.4. През периода от 2010 г. до 2012 г. са издадени общо 445 бр. наказателни
постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции за 379 хил. лв. или
средно по 852 лв. на едно наказателно постановление. Средният размер на наложените
глоби и имуществени санкции с едно наказателно постановление в ДНП „Рила“ е 1 764
лв., а в ДНП „Централен Балкан“ - 172 лв. За сравнение - размерът на определената от
законодателя глоба за физически лица по ЗЗТ за маловажни нарушения е от 5 до 100 лв.
1.3.3.5. Доброволно внесените суми от глоби и имуществени санкции възлизат на
39 хил. лв. и представляват едва 10 на сто от общия размер на наложените глоби и
санкции. Най-голям е делът на доброволно внесените глоби и санкции в ДНП „Пирин“ –
48 на сто, а най-нисък – в ДНП „Рила“ (2,4 на сто). Доброволно внесените суми са в пряка
зависимост от техния размер и от лицето на което са наложени. Наложените имуществени
санкции на юридически лица, са определени в по-висок размер, по-често са обект на
обжалване и на принудително събиране. 129
1.3.3.6. През 2012 г. има значително увеличение на броя на съставените АУАН и
издадените въз основа на тях наказателни постановления от ДНП „Централен Балкан“ и
ДНП „Рила“, спрямо предходните две години. Това е индикатор за засилване на контрола
в защитените територии.
1.3.3.7. Прилагането на принудителни административни мерки в националните
паркове е изключително ограничено. Общият брой на издадените административни актове
за прилагане на ПАМ за целия период е 7, от които нито един не е издаден в ДНП „Рила“.
1.3.3.8. Наложените административни наказания нямат възпиращ ефект върху
потенциалните нарушители, тъй като броят на лицата, на които е съставен повече от един
Разликата между броя на съставените КП за установяване на административно нарушение и съставените АУАН е
резултат от представянето на данните за броя на съставените административни актове, съобразно датата на издаване, а
не съобразно АНП.
121
Данните за издадените административни актове по години са представени по дата на издаване на акта, а не съобразно
АНП, поради което сборът от прекратените АНП и издадените НП през периода не е равен на броя на издадените
АУАН.
122
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акт за установяване на административно нарушение през периода 2010 г – 2012 г. расте.
Само в ДНП „Рила“ е установен нарушител, на когото през периода са съставени 119
АУАН. 130
1.3.4. За управлението на дейността по административен контрол на територията
на парковете се водят различни регистри, тъй като липсва изрична регламентация за вида,
формата и съдържанието на водените в националните паркове регистри за управление на
контролно-охранителната дейност, осъществявана в тях 131. Част от регистрите се водят на
хартиен носител, като например регистрите на АНП, а други – като регистрите, в които се
отразява информацията за съставените протоколи (констативни или предупредителни) - в
електронен вариант. Това затруднява проследяването на процеса по осъществяване на
административен контрол и не дава възможност за автоматизирана обработка на
информацията с цел:
- идентифициране на протоколите, въз основа на които има впоследствие
издадени АУАН;
- резултати и предприети действия по издадени предупредителни протокола и
дадени предписания;
- извършване на проверка за „повторност“ на констатираните нарушения;
- проверка за изтичане на сроковете за изпълнение на дадените предписания и др.
Независимо от значителното подобрение през периода от 2010 г. до 2012 г. на
показателите за броя на издадените административни актове в две от трите дирекции
на националните паркове в страната, изпълнението на дейността по охрана и контрол в
тях не е достатъчно ефективно, защото:
- административният капацитет на ДНП не е достатъчен, за да се гарантира
максимално покритие на защитената територия, предвид площта на охранителните
участъци и числеността на служителите, осъществяващи тази дейност;
- нормативно определените правомощия на специалистите по паркова охрана са
ограничени спрямо правомощията на органите, извършващи контрол в горските
територии;
- има значителен брой прекратени административно наказателни преписки
поради пропуски от страна на административнонаказващия орган;
- наложените административни наказания нямат възпиращ ефект върху
потенциалните нарушители.
2. Мониторинг
в
националните паркове – за целите на
управление и за съхранение на
биологичното разнообразие
2.1. За периода от 2010 г. до
2012 г. и в трите ДНП се наблюдава
неизпълнение
на
планирания
мониторинг в различна степен. Найголямо
е
неизпълнението
на
планираните дейности в НП „Рила“,
като през 2012 г. изпълнените дейности
по мониторинг в парка са едва 32 на сто
от планираните132.
2.1.1. Мониторинг на гори е
планиран и извършван през целия
период само в НП „Централен Балкан“,
Одитно доказателство № 15, т. 15.1 и т. 15.2.
Приложение № 5 и Одитни доказателства № 12, № 13 и № 14
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където е планиран и изпълнен мониторинг на най-голям брой обекти за НСМСБР.
2.1.2. В ДНП не са регистрирани и не се извършва мониторинг на инвазивни
видове 133.
2.1.3 В националните паркове не се планира и не се извършва и мониторинг на
местообитания на видове. 134
2.2. Един от показателите за оценка на състоянието на биологичното разнообразие
е изменението на числеността на популацията на част от наблюдаваните застрашени
видове, обект на докладване в годишните доклади за дейността на ДНП. Поради липсата
на утвърдени от министъра на околната среда и водите изисквания относно формата и
съдържанието на годишните отчети за дейността на ДНП, отчетите за дейността на ДНП
съдържат различна информация за резултатите от извършените наблюдения на
биологичното разнообразие 135.
Паралелно с това, след 2007 г. част от методиките за мониторинг на видове са
променени, поради което данните за изменението в числеността на видовете, в случая – за
кафявата мечка, не са съпоставими. Това
препятства извършването на сравнителен
анализ между различните паркове, относно
данните за изменението на числеността на
обектите за наблюдение. 136
2.2.1
Единствената
дирекция,
представила данни за динамиката в
числеността на част от наблюдаваните
животински видове, за целия период, е
ДНП „Пирин“. От данните се вижда, че за
периода 2000 г. – 2012 г. числеността на
повечето
видове
нараства,
като
числеността на дивата коза нараства със 17
на сто, на вълка – със 72 на сто, на златката – със 75 на сто. Значително намаление от 56 на
сто се наблюдава само при числеността на кафявата мечка. Същевременно, през периода
от 2010 г. – 2012 г. се наблюдава намаление в числеността на всички наблюдавани
животински видове. 137
2.2.2. От ДНП „Рила“ са предоставени
данни за динамиката в числеността само на два
от наблюдаваните през одитирания период
застрашени животински вида – кафява мечка и
дива коза. Данните за измененията в
числеността на популациите показват, че за 12
години числеността на дивата коза в НП „Рила“
нараства с 6,5 на сто, а на кафявата мечка
намалява със 17 на сто. 138

Одитни доказателства № 4, № 5 и №17
Одитно доказателство № 4, № 5 и №17
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2.2.3. Данните за изменението в числеността
на някои от наблюдаваните в ДНП „Централен
Балкан“ животиски видове за периода 2000 г. –
2010 г. показват, че числеността на вълка намалява
с 43 на сто, за разлика от числеността на кафявата
мечка и дивата коза, които нарастват съответно със
17 и 300 на сто. 139
2.3. В съответствие със създадената
организация на изпълнението на дейностите по
мониторинг в ДНП, основните дейности на терен се
изпълняват от специалистите по паркова охрана. Те
попълват полевите формуляри с данните от извършените наблюдения и ги представят на
съответните експерти в ДНП за преглед, анализ и контрол преди представяне на
информацията в ИАОС или обобщаването й в отчетите за дейността.
2.3.1. Съгласно утвърдените методики за изпълнение на дейностите по мониторинг,
за някои от теренните наблюдения са необходими определена квалификация и опит.
Такива са методиките за мониторинг на гори и висши растения. ИАОС и ДНП полагат
усилия за преодоляване недостига на административен капацитет като организират
обучения на специалистите по паркова охрана за изпълнение на дейностите по
мониторинг, съобразно утвърдените методики. Обученията, организирани от ИАОС не
във всички случаи са достатъчни, за да преодолеят последиците от движението на
персонала в ДНП и да осигурят необходимата експертиза за провеждане на теренните
изследвания за гарантиране качество на информацията, постъпваща в НСМСБР. 140
2.3.2. От 2013 г. в ДНП „Централен Балкан“ е въведена добра практика като са
разработени и се ползват от специалистите/инспекторите от паркова охрана лични
книжки, съдържащи необходимите за попълване формуляри за осъществяване на
мониторинг на биологичното разнообразие. 141 Всеки вид формуляр е съобразен с
публикуваните методики за мониторинг от ИАОС и се придружава от указания за
попълване (честота на изготвяне, период на извършване на наблюдението, срок за
представяне на формуляра в ДНП на експертите от отдел „Биоразнообразие, планове,
програми и проекти” (БППП). Попълнените формуляри от книжката се откъсват от
служителите паркова охрана и се предават на инспекторите на паркови участъци,
ръководещи контролно-охранителната дейност в съответните паркови участъци. Веднъж
месечно, заедно с личните си отчети за дейността, инспекторите на паркови участъци,
представят събраните и попълнени формуляри за мониторинг на биологичното
разнообразие на експертите в ДНП, за въвеждане в регионалната база данни по
биоразнообразие и изпращане в ИАОС за целите на НСМСБР. Въведената практика е
предпоставка за изпълнение на дейностите, заложени в годишния план за мониторинг,
като създава условия за по-добра информираност на специалистите по паркова охрана
за текущите и предстоящи дейности, свързани с изпълнението на теренните
наблюдения.
През периода от 2010 г. до 2012 г., изпълнението на дейностите по мониторинг в
националните паркове за целите на съхранение на биологичното разнообразие в тях не е
достатъчно ефективно поради:
- неизпълнение на всички планирани наблюдения;
- липсата на достатъчно съпоставима аналитична и/или интерпретирана
информация за състоянието на наблюдаваните видове, в резултат от проведените
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наблюдения, която да е основа за вземане на управленски решения при управлението на
националните паркове.
3. Организация, изпълнение и управление на дейностите, свързани с ползване
на природните ресурси в националните паркове
3.1. В изпълнение на своите правомощия директорите на дирекциите на
националните паркове:
- възлагат изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или
възстановителни дейности, туристически дейности в защитените територии; 142
- издават годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на
дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните
дейности в националните паркове и поддържаните резервати 143
- издават разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи
плодове, с изключение на такива от лечебните растения 144;
- контролират дейностите на собствениците или ползвателите на гори, земи и
водни площи.145
Във връзка с изпълнението на тези дейности служителите в ДНП изготвят анализи
и дават предложения до директора за местата и количествата за ползване на биологични
ресурси или за ограничаване на дейностите по ползване на биологични ресурси. 146
В съответствие с Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на
дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристическите дейности,
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии –
изключителна държавна собственост, ДНП изготвят годишни планове за определяне на
обема на дейностите по ползване на природни ресурси, както следва:
- план извлечение за поддържащи и възстановителни дейности в горите;
- план за пашата и ползването на сено;
- план за ползването на лечебни растения;
- план за ползването на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.
3.2. Местата за ползване на природни ресурси в националните паркове чрез
упражняване на дейности като пашуване на домашни/селскостопански животни, бране на
лечебни растения, гъби и горски плодове, които не са лечебни растения се определят в
плановете за управление.
В плановете за управление на всички национални паркове е разрешено пашуването
на домашни/селскостопански животни без кози, брането на лечебни растения, гъби и
горски плодове, които не са лечебни растения. Плановете за управление определят още
липсата или наличието на възможност, ползването на природните ресурси на територията
на парка да става за стопански и/или лични нужди. Така например в плана за управление
на НП „Пирин“, брането на лечебни растения, гъби и горски плодове, които не са лечебни
растения, се предвижда да е само за лични нужди. 147
3.3. За организацията и изпълнението на ползването на природните ресурси,
директорите на ДНП утвърждават вътрешни актове (инструкции, правила, указания и
заповеди).
Актовете, свързани с регулирането на дейностите по ползване на природни ресурси
в националните паркове, с някои изключения, осигуряват общо унифициране на дейността
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на парковата администрация, както по отношение на процедурата, така и по отношение на
броя, вида, формата и съдържанието на основните документи, свързани с ползването. 148
3.4. Процедурата по планиране на дейностите, свързани с ползването на
природните ресурси в парка стартира с извършването на експертна ресурсна оценка от
служителите на ДНП относно състоянието на определените с плановете за управление
територии, за които е определено, че може да се извършва:
- пашуване на животни и сенокос;
- бране на лечебни растения;
- бране на гъби и горски плодове, които не са лечебни растения.
При оценката се взема предвид състоянието на растителната покривка и ефекта от
дейностите, извършвани през предходни години. При констатиране на влошаване на
общото състояние на площите или ресурсната им оценка, администрацията на ДНП може
да ограничи ползването на природните ресурси в тези райони и/или да пренасочи
дейността в други. Така например, в резултат от експертизата на служителите в ДНП
„Централен Балкан“, констатирала общо ерозиране на определените за пашуване райони в
парка и с цел ограничаване на негативното въздействие от дейността върху площите за
паша, директорът утвърждава План за пренасочване на пашата 149, като неразделна част от
годишния план за паша.
3.5. След извършването на ресурсна оценка се разработват, утвърждават и
оповестяват годишните планове за паша и ползване на сено, за бране на лечебни растения
и за бране на гъби и горски плодове, които не са лечебни растения. В плановете се
определят местата, вида и броя на животните, които могат да пашуват, количествата
билки, гъби и горски плодове, които могат да се берат. 150
Директорите на ДНП оповестяват и реда за подаване на заявления за издаване на
разрешения за паша и/или ползване на сено. В общия случай, оповестяването се извършва
в контролно-информационните пунктове на парковите участъци, където се извършва и
подаването на заявления от заинтересованите лица за издаване на разрешения за ползване
на природните ресурси, и на интернет страницата на ДНП.
3.6. Дирекциите на националните паркове имат разработени образци на
заявления за издаване на разрешения 151 за паша и/или за бране на лечебни растения, гъби
и горски плодове, които не са лечебни растения. Съдържанието на заявленията и на
разрешенията за ползване на природни ресурси е съобразено с необходимата информация
на парковата администрация за управление на разрешената дейност 152. В него се посочват
условията, задължителни за спазване от ползвателя 153. Разрешителни за бране на лечебни
растения, гъби или горски плодове не се издават в случаите, в които същите се ползват за
лични нужди и са в количества, съответстващи на нормите, определени в плановете за
управление. Разрешителното за паша или бране на лечебни растения, гъби или горски
плодове е лично и не може да се преотстъпва.
3.7. За гарантиране защита правата на заинтересованите от ползването на
природните ресурси в парковете лица, в ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“, освен
издадените разрешения за ползване (например за паша), директорите издават и
индивидуален административен акт – заповед за разрешаване или отказ на дейността.
Заинтересованите лица, могат обжалват по административен ред отказа 154.
3.8. Дължимите такси от лицата, ползващи природния ресурс на парка са
определени в Тарифа на Министерския съвет от 2000 г. за таксите, които се заплащат за
Приложение № 7 Сравнителна таблица за начина на организация на управлението, отчитането, контрола и
документирането на дейностите по ползване на природни ресурси в националните паркове
149
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разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост.
Точният размер на таксата се посочва в издаденото разрешение и е в зависимост от броя и
вида на пашуващите животни или от набраните количества лечебни растения, гъби или
горски плодове. Разрешителните на лицата се издават след заплащане на определените в
тях такси. 155
3.9. Контролът по спазване на условията на издаденото разрешително се
осъществява от служителите по паркова охрана и се документира с констативни
протоколи, а при установяване на
административни нарушения – с АУАН. За
повишаване
ефективността
от
превантивния контрол, осъществяван от
служителите по паркова охрана от 2013 г.,
в ДНП „Рила“ заедно с издаване на
съответните разрешения за ползване, на
лицата се връчват и предупредителни
протоколи,
в
които
са
посочени
изискванията, които лицата следва да
спазват по време на пашуването на
животните в парка или събирането на
лечебни растения, гъби или горски плодове
за стопански нужди.
3.9.1. Общо за периода 2010 г. –
2012 г. в националните паркове са
пашували 132 хил. бр. животни. От тях
най-голям дял – над 77 на сто са пашувалите овце. 156
3.9.2. За целия период най-много са пашувалите животни в ДНП „Централен
Балкан“ – средно 4 пъти повече от пашувалите животни в най-големия национален парк –
„Рила“.
3.9.3. Наблюдава се общо намаление на броя пашували животни, което за 2012 г.
възлиза на 11 на сто спрямо 2010 г. Намалението е резултат от намалението на броя на
пашувалите животни в НП „Централен Балкан“ и не може да се компенсира от общото
нарастване на броя на пашувалите животни в НП „Пирин“ и НП „Рила“.
3.9.4. Общият брой на подадените заявления за издаване на разрешителни общо за
пашуване на територията на националните
паркове намалява, като намалението през
2012 г. възлиза на 12 на сто спрямо 2010 г.
Намалението
е
резултат
от
намалението на дейността в НП „Централен
Балкан“ и не може да се компенсира с почти
двукратно нарасналия интерес към тази
дейност в НП „Рила“.
3.9.5. С по-нисък темп от 7.5 на сто,
намалява и общият брой издадени
разрешителни за паша, което се дължи на
увеличаване на разрешените площи за
пашуване в националните паркове с около
13 на сто през 2012 г. спрямо 2010 г.
Увеличението на разрешените площи за
пашуване е основно в НП „Рила“
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3.9.6. ДНП осъществяват текущ контрол по спазване на условията по издадените
разрешителни за паша, като извършват проверки, резултатите от които се документират в
констативните протоколи. Общо за периода, броят на извършените проверки намалява
аналогично на намалението на броя на издадените разрешителни за паша.
В ДНП „Пирин“ и НП „Рила“, броят на извършените проверки надвишава броя на
издадените разрешителни, което гарантира максимален обхват на осъществения контрол
по отношение на упражняваната на територията на парка дейност. През 2011 г. и 2012 г. в
ДНП „Централен Балкан“ се наблюдава значително намаление на осъществения контрол
върху дейността по пашуване на територията на парка.
3.9.7. Независимо
от
общото
нарастване на определените площи за
пашуване, приходите, реализирани от ДНП от
такси, въз основа на издадените разрешителни
за пашуване намаляват поради общото
намаление на броя на пашуващите животни.
Общият размер на събраните приходи от такси
за целия период е в размер на 39 хил. лв. 157
3.10. В НП „Рила“ и НП „Централен
Балкан“ е заявен интерес към брането на лечебни
растения (билки) за стопански нужди, а в
НП „Пирин“ – към брането на горски плодове.

3.10.1. Най-много заявления и издадени
разрешителни за добив на лечебни растения за
стопански нужди са регистрирани в ДНП
„Централен Балкан“ през 2010 г., като през
2012 г. броят им драстично намалява.
3.10.2. Най-голям брой откази за издаване на разрешения за добив на лечебни
растения е регистриран в ДНП „Рила“, където през 2010 г. и 2012 г. броят на отказите
надвишава броя на издадените разрешителни.
3.10.3. Броят на извършените проверки за спазване на условията за разрешаване на
дейността за добив на горски продукти, показва, че най-голям обхват на осъществения
контрол е постигнат в ДНП „Пирин“, за разлика от ДНП „Централен Балкан“, в който през
2010 г. и 2012 г. не са извършвани проверки по издадените разрешения за ползване на
природни ресурси.
3.10.4. През периода 2010 г. – 2012 г., не е заявяван интерес за добив на гъби за
стопански нужди на територията на трите национални парка, поради което в ДНП
„Пирин“ и ДНП „Централен Балкан“ не са изготвяни ресурсни оценки и годишни планове
за тази цел. В ДНП „Рила“ са изготвяни ресурсни оценки и годишни планове за добив на
гъби за стопански цели през целия одитиран период.
3.10.5. В плана за управление на НП „Пирин“ не се предвижда брането на горски
плодове за стопански нужди. В нарушение на определените с плана за управление
режими, ДНП издава разрешения за добив на горски плодове.
3.10.6. Общо за периода, в националните паркове са събрани 47 тона лечебни
растения и горски плодове, а размерът на платените такси възлиза на 7 хил. лв. Добитите
през 2012 г. горски продукти за стопански нужди и приходите от тях са 2,4 пъти по-малко
от тези през 2010 г. 158
И в трите парка са въведени норми и режими за осъществяване на дейности,
свързани с ползването на природни ресурси в защитените територии. Ползването на
природни ресурси на територията на националните паркове намалява през периода
2010 г. – 2012 г., а реализираните от дейността приходи са несъществени спрямо
157
158

Одитно доказателство № 11, т. 11.1.7, т. 11.2.7 и т. 11.3.7.
Одитно доказателство № 11, т 11.1.6, т. 11.1.7, т. 11.2.6, т. 11.2.7, т. 11.3.6 и т. 11.3.7.
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разходите на ДНП, въпреки създадената от ДНП добра организация за управление на
дейността.
3.11. Управлението
на
горските
Обща площ нагорите на територията на ДНП
територии в националните паркове се
осъществява съобразно определените режими
за упражняване на дейности в съответната
Смесени гори
категория защитена територия. Предвид
(ха)
надморската височина, преобладаващият вид
18 333
НП "Централен
1 465
гори в НП „Пирин“ и НП „Рила“ са
20 252
Балкан"
Иглостни гори
иглолистните,
а в НП „Централен Балкан“ се
(ха)
21 909
НП "Пирин"
наблюдават предимно широколистни и
1 202
смесени гори.
Широколистни
40 194
НП "Рила"
2 366
гори (ха)
Нормативното
регулиране
на
дейностите по управление на държавните
гори в страната е относително добре развито
и предхожда значително развитието на
нормативната уредба в областта на защитените територии. Това е една от причините, тази
дейност да е добре регулирана и в дирекциите на националните паркове с утвърдените от
директорите вътрешни актове.
3.11.1. За организацията и управлението на изпълнението на поддържащи и
възстановителни мероприятия в горския фонд на националните паркове, директорите на
ДНП утвърждават вътрешни актове (инструкции, правила, указания и заповеди).
Актовете, свързани с дейностите по поддържане и възстановяване със съпътстващ добив
на дървесина осигуряват общо унифициране на дейността на парковата администрация,
както по отношение на процедурата, така и по отношение на броя, вида, формата и
съдържанието на основните документи, свързани с добива и ползването на дървесина 159.
3.11.2. Годишното планиране на поддържащите и възстановителни дейности в
горския фонд се предшества от извършването на преглед/инвентаризация и оценка на
фитосанитарното състояние на горските насаждения (дървостоя) по отдели, подотдели и
зони, в съответствие с функционалното зониране, определено в ПУ. Оценката на
фитосанитарното състояние на горите в НП се извършва на база заповед, издадена от
директора на ДНП. Инспекторите по паркова охрана, ръководещи парковите участъци
изготвят доклад до директора на ДНП, включващ резултатите от извършената оценка.
3.11.3. За насажденията, за които е установено наличието на суха паднала маса или
необходимостта от провеждането на поддържащи и възстановителни дейности със
съпътстващ добив на дървесина се изработва план – извлечение за инвентаризираната
дървесина, който се изпраща за съгласуване в дирекция „НСЗП“ при МОСВ.
Определените за сеч дървета, както и дърветата, добити от суха и паднала маса се описват
в карнет – описи по образец.
3.11.4. Със свои инструкции и заповеди директорите на ДНП утвърждават правила
и процедури за реда и начина на извършване на поддържащи и възстановителни дейности
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и възлагане на дърводобив на
територията на парка 160. С тях се определят:
- начина за изчисляване на обема и сортиментиране на маркираната маса,
необходими за определяне на цената на дървесния материал в съответствие с утвърдената
от МС тарифа. (документирането става в сортиментна ведомост);
- реда и начина за осъществяване на контрол по маркирането, кубирането и
сортиментирането на планираната за ползване дървесна маса и освидетелстване на
сечищата при добив на дървесина от местното население и при възлагане на дърводобив
на трети лица;
159
160
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- реда и начина за изпълнение на сечи и първична обработка при използването на
дървесината и за извозване и транспортиране на дървените материали, както и начина за
ползване на дървесина от местното население и от възлагане на дърводобив на трети лица;
- изисквания за почистване на сечището след извършване на сечта.
Директорите на ДНП издават и заповеди за провеждането на поддържащи и
възстановителни дейности в горите, както и за издаване на разрешителни за
транспортиране и ползване на дървесина.
3.11.5. За документиране на осъществения контрол върху изпълнението на
поддържащи и възстановителни мероприятия в горите в националните паркове в ДНП се
ползват образци на:
- констативни протоколи за приемане на маркировката, за проверка на сечище и за
освидетелстване на сечище;
- заявления за издаване на разрешения за добив и транспортиране на дървесина от
местното население;
- технологичен план и сортиментна ведомост;
- опис на разрешителните за ползване и на разрешителни за транспортиране на
дървесина и инвентаризационни описи – карнети;
- образци на различните видове разрешителни и др.
3.11.6. В края на отчетния период (годината), в парковите участъци с проведени
поддържащи и възстановителни мероприятия в горския фонд, се изготвят протоколи за
приключване на обект, въз основа на които се изготвя годишния доклад за ползване на
дървесината през годината 161.
3.11.7. През периода 2010 г. – 2012 г.
във всички национални паркове са
провеждани поддържащи и възстановителни
дейности, въпреки незначителния дял на
горските площи в които са провеждани.
Най-малко поддържащи и възстановителни
дейности са провеждани в ДНП „Пирин“,
като общата тенденция е този вид
мероприятия да намаляват. Намалението на
поддържащите и възстановителни дейности
в горите в националните паркове кореспондира с общото намаление на финансирането на
дейността на ДНП, свързана с управлението на парковете. 162
3.11.7.1. Броят на издадените
разрешения
за
извършване
на
поддържащи
и
възстановителни
мероприятия в горските площи на
националните паркове, съпътствани с
добив на дървесина намалява през
2012 г. спрямо 2010 г. с 19 на сто. Наймалък
е
броят
на
издадените
разрешения за добив на дървесина в
ДНП „Централен Балкан“.
3.11.7.2. Дирекциите
на
националните паркове полагат усилия
за осигуряването на адекватен контрол
по изпълнението на поддържащите и
възстановителни дейности, съпътствани
с добив на дървесина, като през периода
161
162
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от 2010 г. до 2012 г. увеличават броя на извършените проверки за спазване на условията
по издадените разрешителни. Броят на извършените проверки, общо за ДНП, през 2012 г.
е 6 пъти по-висок спрямо 2010 г., а броят на проверките при които са установени
административни нарушения – над 2 пъти.
Най-голямо е увеличението на броя на извършените проверки за спазване на
условията по издадените разрешителни за добив на дървесина през 2011 г. и 2012 г. в
ДНП „Рила“, което кореспондира с нарастването на броя на установените
административни нарушения при извършените проверки. 163
3.11.8. За осъществяване на ефективно управление на риска от възникване на
пожари, в ДНП са разработени и утвърдени оперативни планове за противопожарни
дейности на територията на парковете. С плановете се определят правилата и процедурите
за:
- оповестяване, действие и координация при възникване на пожар;
- овладяване на пожарите, оценка на щетите, разследване на причините за
възникване на пожарите и изпълнение на действия след овладяване на пожарите;
- осъществяване на превантивна противопожарна дейност (дежурства,
пожаронаблюдение и превантивна мобилна и техническа подготовка, доброволни групи за
гасене на пожари). 164
Независимо от създадената добра организация за осигуряване на ефективна
превенция от пожари в националните паркове, броят на възникналите пожари през
периода от 2010 г. до 2012 г. расте.
През 2012 г. общо в трите национални парка броят на пожарите е 33 или близо 7
пъти повече от 2010 г. Нараства и размерът на засегнатите от пожари територии. 165
3.11.8.1. В ДНП „Рила“ всички възникнали пожари са в горския фонд, в ДНП
„Централен Балкан“ – 80 на сто от засегнатите от пожари площи са гори, само в ДНП
„Пирин“ – пожарите почти не са засегнали горския фонд.
Най-малко пожари са възникнали в ДНП Пирин, където са регистрирани и наймалко засегнати от пожарите площи.
3.11.8.2.
За
повишаване
ефективността
на
дейностите по превенция и ограничаване на риска и щетите
от горски пожари в ДНП Пирин през периода от
01.01.2010 г. до 31.03.2012 г. е изградена и функционира
система за противопожарна защита. Системата е изградена
в рамките на Проект BG003 „Устойчиво управление на
горите и опазване на околната среда чрез създаване на
система за противопожарна защита и информационен
Контролно-информационен
център в НП „Пирин“. Като пилотен за целите на проекта и
център в НП „Пирин“
след оценка на риска е избран парков район Вихрен.
Управлението на системата се извършва от
контролно-информационен център в сградата на ДНП
„Пирин“ в гр. Банско, оборудван с екрани за получаване на
изображения от монтираните на наблюдателните кули
камери и софтуер за анализ и интерпретация на данни.
Контролно-информационния център се обслужва от оператор
в ДНП. Системата включва и 3 броя наблюдателни кули с
различна височина, разположени в местностите „Тодорка“,
„Платото“ и „Чалин валог“. Кулите са оборудвани с двойни
Изображения от камерите,
камери (термална и мегапикселова) от които се получава монтирани на наблюдателните
образен и звуков сигнал при засичане на източник на висока кули в парков участък „Вихрен“
Одитно доказателство № 11, т. 11.3.4.
Одитно доказателство № 31
165
Одитно доказателство № 11, т. 11.1.4., т. 11.2.4 и т. 11.3.4.
163
164
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температура.
Информацията от камерите на наблюдателните кули постъпва в информационния
център, където операторът има възможност за анализ и интерпретация на данните
Разработена е схема за действие при възникване на пожар, като служителите на ДНП
„Пирин“ са обучени, и е сформиран екип за бързо реагиране при сигнал за пожар,
оборудван с необходимата екипировка. 166
4. Организация, изпълнение, наблюдение и управление на дейностите,
свързани с развитие на туризма, информационната и научно-образователната
дейности в националните паркове.
81046
4.1. Една от целите на управление на
71669,5
националните паркове е създаване на
40332,4
предпоставки за развитието на туризъм,
екологосъобразен поминък на населението и
3332,63
996,86
887,31
167
други дейности.
Във всеки план за управление е
НП Пирин
НП Рила
НП
залегнала дългосрочна цел да се осигури
Централен
развитие на туризма в съответствие с
Балкан
предназначението на парка. Както и оперативна
цел да се разработи и изпълнява програма за
Площ на парка (ha)
Зона за туризъм (ha)
мониторинг на туристическия поток, с оглед
оптималната му ориентация и ограничаване на негативното въздействие.
4.1.1. В националните паркове се обособява туристическа зона 168, която се
определя с плановете за управление, заедно с районите, местата, начините и други
условия за извършване на дейностите 169. Туристическата зона се определя като
съвкупност от маршрути, чието първостепенно предназначение е да създава условия за
туризъм и да осигурява туристически услуги.
Зоната следва да осигури безопасност, информация и оптимално управление на
туристическия поток и включва мрежа от пътеки и заслони, както и възможности за
настаняване в разположените в парковете бази. Разрешените дейности в зоната за туризъм
са:
- охрана, спасителни и полицейски акции;
- потушаване на пожари и противопожарни дейности;
- изграждане, ремонт и поддържане на пътеки и съоръжения за туристическо
обслужване и обезопасяване;
- научно-изследователска дейност и екологичен мониторинг;
- образователна дейност, пешеходен туризъм и отдих, специализиран туризъм,
палене на огън, бивакуване, къмпингуване, пренощуване в туристически хижи, заслони и
почивни бази, алпинизъм на определени, оборудвани и обозначени за тази цел места по
утвърден проект;
- противоерозионна дейност и поддържащи и възстановителни дейности;
- събиране на гъби, билки, диворастящи плодове за лични нужди, регулиране на
числеността на животински видове, любителски риболов, паша и спортни дейности.

Одитно доказателство № 21, т. 1.
Чл. 18, ал.2, т.4 от ЗЗТ
168
Чл. 19, т.2 от ЗЗТ
169
Чл. 22 от ЗЗТ
166
167
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4.1.2. Съобразно извършеното в
плановете за управление зониране на
територията, най-големият по площ
НП Пирин
НП Рила
НП Централен Балкан
национален парк – НП „Рила“ е с найограничена по площ зона за туризъм, която
60
60
60
заема едва 1,23 на сто от цялата територия
47
47
47
на парка. Най-голяма по площ и с най20
висок относителен дял от 4,65 на сто е
13
13
обособената
зона
за
туризъм
в
НП „Централен балкан“. 170
4.1.3. В националните паркове се
2010 г.
2011 г.
2012 г.
развива основно пешеходен туризъм, но в
НП „Пирин“ и НП „Централен Балкан“ е предвидено и развитието на велосипеден
туризъм. За целта са определени и се поддържат 5 бр. маркирани веломаршрута в
НП „Пирин“ и 4 веломаршрута с обща дължина от 100 км. – в НП „Централен Балкан“ 171
4.1.3.1. Най-големият по площ национален парк
Обща дължина на туристическите
маршрути в км
„Рила“, независимо от ограничената по площ
туристическа зона има най-висок брой туристически
560,7
маршрути – 60 бр., общата дължина на които достига
470
560,7 км. Това предполага най-висока гъстота и
250
очаквано най-високо въздействие на туристическия
поток при равни други условия спрямо останалите
национални
паркове.
Неизпълнението
на
мониторинга на въздействието на туристическия
Централен
Рила
Пирин
поток в парка, повишава риска от неефективно
Балкан
управление на дейностите, свързани с развитието на
туризма и опазване на биологичното разнообразие 172.
4.1.3.2. Единствено в ДНП „Пирин“ са определени и разкрити нови туристически
маршрути – 7 на брой, с което общата дължина на туристическите маршрути в парка
нараства от 221, 72 км през 2010 г. на 299, 2 км – през 2012 г 173
Брой туристически маршрути на територията
на Националните паркове в България

НП „Централен Балкан“

НП „Пирин“

НП „Рила“

4.1.4. За анализа и оценката на създадените условия за развитие на туризма в
националните паркове са извършени посещения и проверки на места за бивакуване и
краткотраен отдих в националните паркове.
4.1.4.1. Зоната за бивакуване, определена на територията на ДНП „Пирин“ е една за
цялата територия на парка, което е недостатъчно, предвид факта, че в парка има
туристически маршрути с дължина, която се изминава за 17 часа.
Одитни доказателства № 11, т. 11.1.5, т. 11.2.5, т.11.3.5 и № 31
Одитни доказателства № 11, т. 11.2.5 и № 31
172
т. 4.3.2.3. от т. 4 в Раздел Втори, т. I от доклада
173
Одитно доказателство № 22
170
171
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Зоната за бивакуване е разположена на територията в близост до хижа Бъндерица,
на затревен и терасиран терен, в непосредствена близост до път, по който е разрешено
движението на моторни превозни средства.

Зона за бивакуване

Контейнер за битови отпадъци с
вместимост от 1.5 куб. м, тоалетна
на 50 м. от местата, предназначени
за бивакуване и в близост до
заведението за хранене.

До зоната за бивакуване има
асфалтирано
разширение
на
пътното платно за паркиране и
изградено заведение за хранене, с
едно кошче за изхвърляне на
отпадъци.

Създадените санитарно-хигиенни условия за по-продължителен престой в зоната за
бивакуване, както и условията за опазване на околната среда от замърсяване с твърди
битови отпадъци не съответстват на капацитета на зоната за бивакуване и/или на
заведението за хранене.
4.1.4.2. Местата за краткотраен отдих са ясно обозначени, включително и с
предупредителни табели за опасност от пожар. Обичайно са изработени от дървен
материал (масивни трупи) и имат към тях изградени места за палене на огън.

Част от мерките за превенция от
горски пожари

Места за палене на огън в зоните за
краткотраен отдих

Съоръжения от туристическата
инфраструктура за осигуряване на
местата за краткотраен отдих в
зоните за туризъм в НП „Пирин“

4.1.4.3. На територията на най-големия по площ НП „Рила“ няма изграден бивак,
оборудван със съоръжение за сметосъбиране и създадени минимални санитарно-хигиенни
условия. През периода 2010 – 2012 г. бивакуването на територията на парка се
осъществява за кратки срокове, на различни места в зоните за туризъм и след подаване на
заявление по образец за съгласуване на провеждането на специализиран туризъм или
масови прояви на основание чл. 21, т. 16, чл. 22 от ЗЗТ. В двуседмичен срок от подаване
на заявлението, директорът на НП „Рила“ издава индивидуален административен акт
(заповед) за съгласуване на дейността или мотивирано отказва издаването му174.

174

Отказите могат да се обжалват по реда на АПК
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Провеждане на организиран туризъм или други масови прояви се осъществява
задължително под контрола на определените от директора длъжностни лица.
За периода има подадени 7 заявления за бивакуване на територията на НП „Рила“
за 2010 г., 5 заявления за 2011 г. и 16 заявления за 2012 г., които са удовлетворени.

Местата за краткотраен отдих
са ясно обозначени, включително
за ограниченията при
движението на МПС.

В зоните за краткотраен отдих
има табели за поставяне на
палатки, които позволяват
извършването на бивакуване при
разрешение от ДНП „Рила“.

Съоръженията са изработени
през 2008 г. от дървен материал
(масивни трупи) и към тях има
обособени места за палене на
огън.

4.1.4.4. Едно от най-популярните и посещавани места в НП „Централен Балкан“ е
Посетителски комплекс „Бяла река“. Разположен е в поречието на Бяла река, на около
6,5 км северозападно от гр. Калофер и на около 200 м от външната граница на
Националния парк. До посетителския комплекс се стига по планински път, от
северозападния край на Калофер. В комплекса са изградени:
а) бивак „Бяла река” - с изградена туристическа инфраструктура, включваща
контролно-информационен пост; маси; пейки; места за палене на огън и за отпадъци;
санитарни помещения и съоръжения за детска игра. Бивакът е отдаден за стопанисване на
търговско дружество, което предлага и хранене на посетителите. При проверката не се
установи замърсяване с битови или други отпадъци.

Съоръженията са изработени през
2011 г. от дървен материал (масивни
трупи) и към тях има обособени
места за палене на огън.

Поставените информационни,
указателни и предупредителни
табели на територията на бивака са
в отлично състояние.

През 2012 г. посетителската
инфраструктура на бивак „Бяла
река” е изцяло подновена.
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Санитарно-хигиенни възли

Място за отпадъци

б) Детски лагер за оцеляване сред природата „Джендема” – включващ:

Пейки, изработени от дървен
материал (масивни трупи) има
изградено место за палене на огън

Дървена шатра, с предвидени са
съоръжения за обучение в
спасителни техники за около 25 деца

в близост до шатрата е изградено и
санитарно помещение.

Съоръжението е в отлично състояние.

Създадените в националните паркове места за бивакуване, отдих и туризъм в
зоните за туризъм не предполагат комфорт за осигуряване на по-продължителен отдих
и туризъм, нито позволяват поемането на значителен туристически/посетителски
поток без последствия за околната среда.
За сравнение - определените места за бивакуване, създадени в
защитена зона по Натура 2000, дюните на брега на остров Тесел в
Северно море, Холандия. 175

Възможност за наемане на каравана

Санитарно-хигиенни възли

Места за паркиране

175
Снимките са направени по време на годишната среща на работната група за одити в областта на околната среда към
ИТОСАИ, проведена в периода 03-08.10.2010 г. в Тесел, Холандия
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Биоразнообразие

Погледни места

Посетителска инфраструктура

4.2. В изпълнение на своите правомощия министърът на околната среда и водите
разпорежда изграждането и поддържането на посетителски центрове в защитените
територии с информационни и образователни цели. 176
4.2.1. За анализа и оценката на изпълнението на възможностите, които ДНП
осигуряват за изпълнение на образователните и информационни дейности за населението,
са извършени проверки на място в изградените посетителско-информационни центрове
(ПИЦ).
4.2.1.1. Посетителският
информационно
–
образователен център в ДНП „Пирин“ е организиран в
административната сграда на дирекцията в гр. Банско. В
центъра се провеждат извън класни форми на обучение с
ученици от различни възрастови групи. 177
В центъра българските и чуждестранни посетители
получават информация за защитената територия – история,
животински и растителен свят, правила за поведение,
ПИЦ в НП „Пирин“
туристически маршрути.
Центърът е достъпен за хора със затруднения в
придвижването. Специално за тях ДНП “Пирин” създава през 2003 г. образователна
пътека в местността „Драгостинов чарк“, на 4 км над гр. Банско, по пътя за хижа
„Вихрен“.

Експозиция та “Пиринската гора”
дава възможност на посетителите,
сами или с водач от парка, да
преоткрият планината – дърветата,
растенията и дивите животни.

176
177

На птичия телефон посетителите
могат да “позвънят” на 53 птици, да
чуят техните песни, да научат
любопитни факти за живота им.

Светещият релефен макет на НП
“Пирин”, с обозначени хижи, найвисоките върхове, групи езера, може
да се направи един “бърз” преход
през планината.

Чл. 47, т. 12 от ЗЗТ
Информация за посетителския център в НП „Пирин“ е публикувана на адрес: http://pirin.bg/hcss/1_pic.html
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Създадени са повече от 200 природонаучни филми, които
представят биоразнообразието на територията на НП “Пирин”, а
„Билковата градина“ е интерактивна форма за пряко запознаване
с някои от лечебните растения, опазвани на територията на
националния парк.
4.2.1.2. В НП „Рила“ информация
за природните и културно-историческите
обекти в парка се поддържа в
ПИЦ в НП „Пирин“
Посетителски
център
„Паничище“.
Дейността на центъра относно извършените образователноинформационни
и
културно-образователни
мероприятия
(мултимедийни презентации, образователни беседи, прожекции на
видеоматериали и изложби) се отчита ежемесечно и годишно 178.
Паралелно с организацията и ПИЦ „Паничище“ в
поддръжката на центъра, ДНП „Рила“ НП „Рила“
предоставя
образователноинформационни и културно-образователни материали за
организирането и провеждането на различни програми за
повишаване на екологичното съзнание и култура на
населението, зелени училища и др. подобни мероприятия в
туристическия информационен център към читалище
„Г. Тодоров“ – гр. Белица и посетителския център Добърско –
ПИЦ „Паничище“ в
с. Добърско, община Разлог.
НП „Рила“
4.2.1.3. Единствено
в
НП „Централен Балкан“ няма изграден посетителскоинформационен център, въпреки че в плана за управление е
предвидено изграждане на мрежа от посетителски центрове в
местността „Беклемето“, „Смесите“ и в района на хижа
„Вежен“, в рамките на програмата за интерпретативни
дейности. 179
С помощта на партньорството и сътрудничеството, в
сградата, в която се помещава офисът на парков участък
„Калофер“, в Природонаучния музей в с. Черни Осъм, община
Троян и в читалището в гр. Клисура, ДНП „Централен Балкан“ Информационен център в офисът
оборудва партньорски информационни центрове, на които на парков участък „Калофер“
в НП „Централен Балкан“
предоставя мултимедийни презентации, образователни беседи,
прожекции на видеоматериали и изложби.
Въз основа споразумение с Дома на сатирата, Габрово са организирани две
експозиции на карикатури на известни карикатуристи на тема за природата и гората.
В Централния офис на ДНП „Централен Балкан“ има:

178
179

Одитно доказателство № 9
Одитно доказателство № 10
158

57

оборудвани с информационни
материали за флората и фауната на
парка -

организирана „Зелена класна стая на
открито“

и информационен център

В рамките на проект № 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и
подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”, осъществяван
с финансовата подкрепа на ОПОС 2007 – 2013 г. са създадени 26 документални
фотоизложби, предназначени за туристическите обекти в парка на тема „История на
хижата“.
За 20 от най-посещаваните хижи са изработени двуезични миникарти, в които
освен информация за маршрутите, хижите и режимите, са представени и уникалните
геофеномени, исторически и културни обекти.
Разработени са пет обществени сензорни информационни портала с мултимедийни
приложения на български и английски език и аудиопътеводители на български, френски и
английски език за пет пешеходни маршрута и др. 180
За сравнение са представени кадри от посетителския информационния център, изграден в гр. Тесел, Холандия, който
представлява своеобразен интегриран проект, съчетал в себе си характера и визията на образователно-информационен център,
природо-научен музей и зоопарк.

Изградената и поддържана информационно-образователна посетителска
инфраструктура в националните паркове в България не отстъпва по качества на
подобни обекти, създадени и поддържани в редица европейски страни, известни с
екологичните си проекти и възможностите за тяхната реализация. Независимо от
това, липсата на посетителски център в парка с най-голяма по площ туристическа зона
– НП „Централен Балкан“, както и на природонаучни музеи или други съоръжения с
природонаучна или образователна цел не благоприятстват устойчивото развитие на
туризма в националните паркове.
4.3. В съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 14, във връзка с чл. 14, т. 2 и
т. 10
от
ПУДДНП,
ДНП
осъществяват
мониторинг
върху
броя
на
посетителите/туристическия поток и мониторинг и оценка на въздействието на

180

Одитно доказателство № 10
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туристическия поток върху състоянието на екосистемите, като организират и поддържат
база данни за:
- броя на посетителите и въздействието на туристическия поток;
- културно-историческите и други обекти и дейности на територията на поверените
за управление от ДНП защитени територии и прилежащите им райони.
4.3.1. Наблюдението на туристическия поток се извършва текущо във всички
национални паркове, като обобщени данни за броя на посетителите/туристите в парковете
се посочват годишните отчети за дейността на ДНП. Поради липсата на унифицирана
методика, в различните ДНП се ползват „полеви“ формуляри за събиране на данни от
специалистите по парковата охрана с различно съдържание.
4.3.1.1 В ДНП „Пирин“, броят и трасето на туристическите маршрути, по които
следва да се извърши мониторинга на туристическия поток се утвърждава със заповед на
директора. Със заповедта за възлагане извършването на мониторинг върху туристическия
поток в парка, директорът утвърждава и график, за изпълнението му по паркови
райони/участъци и опорни точки. Полевите формуляри за събиране на данни съдържат
информация за броя туристи, по маршрута, националността им, посока на движение, броя
нощувки на територията на парка. 181
4.3.1.2. При осъществяване на мониторинг на туристическия поток, в ДНП „Рила“
се попълват формуляри за резултатите от осъщественото наблюдение на терен от
специалистите по паркова охрана. Формулярите съдържат данни за броя преминали
туристи по съответния маршрут; легловия капацитет на хижите на територията на
парковите участъци, броя на постоянно и/или временно пребиваващите на територията на
парка лица, броя на посочените нощувки от лицата, анкетирани по трасето и
натоварването на легловата база в проценти.
Информацията се обобщава в справки за монтираната туристическа
инфраструктура на територията на парка и около парковата територия и справка за
пребиваващите и постоянно пребиваващи лица и посетители в обекти на територията на
парка, които са част от годишните отчети. 182
4.3.1.3. За целите на наблюдението на туристическия поток в ДНП „Централен
Балкан“ се попълват формуляри за броя на посетителите в парка, в рамките на
определения от директора график. Формулярите са със съдържание, аналогично на
формулярите, ползвани в ДНП „Рила“. 183
4.3.1.4. Наблюдава се общо нарастване на броя на туристите/посетителите в
националните паркове, през целия период,
НП Пирин
НП Рила
НП
като най-голям брой туристи са отчетени в
Централен
най-малкия по площ парк - НП „Пирин“.
Балкан
Броят им през 2012 г. надвишава над 22
649 830
104 148
53 494
2010 г
пъти
броя
на регистрираните туристи в НП
945 580
209 180
70 939
2011 г.
„Централен
Балкан“ за същата година. 184
1 527 950
267 709
68 368
2012 г.
4.3.2. В рамките на проект „Опазване
на биологичното разнообразие и икономически растеж“ (ОБРИР), финансиран от
Американската агенция за международно развитие и Правителството на Република
България е разработена “Методика за мониторинг на въздействието на туристическия
поток върху околната среда и биоразнообразието в НП “Рила” и НП “Централен Балкан”
от учени към Института по ботаника към БАН. 185 С методиката се предлага подход за
избор на репрезентативни трасета, хижи, къмпинги и палаткови лагери; фитомонитори за
проследяване на проникването и развитието на рудерални видове 186; определяне на
Одитно доказателство № 22
Одитно доказателство № 23
183
Одитно доказателство № 24
184
Одитно доказателство № 11, т. 11.1.5, т. 11.2.5 и т. 11.3.5.
185
Одитно доказателство № 24
186
Рудерален вид – растителност, която вирее върху отпадъци или увредени/замърсени терени и почви.
181
182
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оценката на въздействието.
4.3.2.1. Съобразно методиката, за мониторинг на въздействието на туристическия
поток се избират трасета, хижи, къмпинги и палаткови лагери със сравнително високо
сезонно или целогодишно натоварване. Определят се териториите и разстоянията, при
които се осъществяват наблюденията за оценка на въздействието на даден тип
туристическа дейност или обект. Към методиката са разработени бланки за текущо
наблюдение, за обобщаване на извършените през годината сезонни наблюдения и за
обобщаване на многогодишни наблюдения.
Наблюдаваните показатели за оценка на въздействието на туристическия поток са:
- ширина/дълбочина на туристическите пътеки, избрани за трасе, по което да се
извършва наблюдението и оценката;
- наличие на твърди битови отпадъци (ТБО);
- брой унищожени и/или наранени дървета;
- нанесени нарушения в скалните форми и състояние на ландшафтните елементи;
- присъствие на рудерални видове и тяхната количествена оценка;
- състояние на маркировката и на информационната и/или туристическата
инфраструктура;
- наличие на замърсявания от пашуващи или преминаващи животни и др.
4.3.2.2. Независимо, че методиката не е разработена специално за целите на
управление на НП „Пирин“, е използвана през 2010 г. за оценка на въздействието на
туристическия поток в парка, като това изследване не е извършвано повторно за периода
2011 – 2012 г. 187
4.3.2.3. Не са представени данни, които да потвърдят използването на методиката в
ДНП „Рила“, независимо от факта, че същата е разработена за целите на изпълнение на
ПУ на НП „Рила“ и „Централен Балкан“. 188
4.3.2.4. В НП „Централен Балкан“, методиката за оценка на въздействието на
туристическия поток върху околната среда и биологичното разнообразие на територията
на парка е ползвана само през 2010 г. В резултат от оценката, експертите от дирекцията
предлагат изпълнението на мерки и дейности, с които при необходимост да се отклони
туристическия поток към зони, с по-нисък риск от негативно въздействие. 189
Липсата на утвърдена от министъра на околната среда и водите единна
методика за осъществяването на мониторинг на туристическия поток на територията
на защитените територии, изключителна държавна собственост, е предпоставка за
различна практика и не допринася за доброто управление на туризма на територията на
националните паркове.
4.4. На основание ПУДДНП, дирекциите на националните паркове прилагат
планове и проекти като възлагат или контролират изпълнението на дейности и проекти,
свързани с научноизследователски работи. 190 И в трите национални парка, провеждането
на научни наблюдения и изследвания се извършва след разрешение от ДНП, като след
провеждане на научните наблюдения и/или изследвания, екземпляр от научните
разработки се предоставя за нуждите на ДНП.
Съгласно данните за проведените през периода от 2010 г. до 2012 г. научни
изследвания и разработки и изпълнените образователно-информационни дейности,
предоставени от ДНП и отчетени в годишните доклади за дейността:
- броят на публикуваните научни разработки 191 в резултат от проведени на
територията на националните паркове научни изследвания е незначителен. 192;
Одитно доказателство № 22
Одитно доказателство № 23
189
Одитно доказателство № 24
190
Чл. 5 ал. (3) т. 5 (а)
191
При отчитане на броя на научните изследвания и разработки се взема предвид тяхното публикуване в научни издания
и не са отчетени реферати, дипломни работи или курсови проекти на дипломанти, придобиващи образователноквалификационна степен.
187
188
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- ДНП „Централен Балкан“ е единствената дирекция, която през периода 2010 г. –
2012 г. възлага провеждане на конкретни изследвания по теми, необходими за целите на
управление на парка. Общо публикуваните научни трудове, възложени от дирекцията са 3,
по един през всяка година 193;
- липсва ясно разграничаване между научно-изследователската дейност,
провеждана на територията на националните паркове и образователно-информационните
дейности, изпълнявани от или с помощта на ДНП, като - участие и провеждане на научни
конференции, издаване на списания с научно-образователна цел и др. 194
Недостатъчната инициативност от страна на ДНП за възлагане и изпълнение на
научни изследвания, по теми и проблеми, свързани с управлението на защитените
територии и съхранение на биологичното разнообразие в тях, не предполага
изпълнението и ползването на резултатите от провежданите научни разработки по
инициатива на трети лица, на територията на парковете.
ІІ. Изпълнение на плановете за управление на националните паркове
1. За извършването на анализ и оценка на изпълнението на плановете за управление
на националните паркове е необходимо заложеният в тях мониторинг да бъде
осъществяван текущо, периодично и да се извърши „ex-post“ (последваща) оценка 195.
С измененията от 20.07.2012 г. на Наредбата за разработване на планове за
управление на защитените територии, министърът на околната среда и водите определя
извършването на оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и
задачите, описани в части 2, 3 и 4 на плановете за управление да се извърши в рамките на
разработването на техните актуализации. Част от причините за това управленско решение
са:
- необходимостта от специализирана експертиза при извършване на оценката на
степента на изпълнение на поставените дългосрочни цели в плановете за управление на
националните паркове;
- преодоляване на недостига от достатъчна, съпоставима, систематична
информация за изпълнението на мерките и дейностите, заложени в плановете за
управление, поради неизпълнението на предвидения текущ и периодичен мониторинг.
2. Текущ мониторинг по пътя на ежегодните прегледи и докладване за резултатите
от дейността на регионалните органи на МОСВ, отговорни за управление на защитените
територии, изключителна държавна собственост не е извършван 196, тъй като в годишните
отчети за дейността на ДНП липсва ясна връзка с отчитането на степента на изпълнение
на заложените в плановете за управление цели и задачи.
3. Има пропуски и при изпълнение на периодичния мониторинг на изпълнението на
плановете за управление на националните паркове 197. Периодични прегледи на
изпълнението на плана за управление са извършени само в НП „Пирин“. 198 В
НП „Централен Балкан“, изпълнението на плана за управление е обект на периодичен
мониторинг само за първия 4-годишен период 199. Няма данни да е извършван периодичен
мониторинг на изпълнението на плана за управление на НП „Рила“.
Неизпълнението на предвидените в плановете за управление на националните
паркове текущ и периодичен мониторинг е предпоставка за неефективно управление на
защитените територии и създава риск за постигане на поставените дългосрочни цели.

Одитно доказателство № 11, т. 11.1.5, т. 11.2.5 и т. 11.3.5.
Одитно доказателство № 11, т. 11.2.5.
194
Одитно доказателство № 31
195
„ex-post“ – „after the fact“ - след събитието
196
Раздел трети, т. II „Годишно отчитане на дейността на дирекциите на националните паркове“
197
Раздел трети, т. I Периодични прегледи на изпълнението на плановете за управление на националните паркове от
одитния доклад
198
Одитни доказателства № 25 и 27
199
Одитно доказателство № 28
192
193
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4. Единствено в ДНП „Пирин“ е разработен и представен на вниманието на
министъра на околната среда и водите доклад за изпълнението на плана за управление за
периода 2008 – 2012 г., който обхваща изпълнението на дейностите през одитирания
период 200. Докладът отчита изпълнението на мерки и дейности по всяка една от
предвидените в плана за управление дейности, но не съдържа информация за степента на
постигане на заложените цели, съобразно определените в т. 5.1.5 „Списък на проектите и
дейностите от ПУ, които задължително трябва да бъдат предмет на оценка по отношение
ефективността на резултатите им за постигане на поставените цели“.
Това е една от причините, поради които одитният доклад не представя
изчерпателен анализ на резултатите от изпълнението на плановете за управление на ДНП,
а само частична информация, която да очертае очакваните резултати.
4.1. По отношение постигането на първата и основна цел - опазване на
биологичното разнообразие, в доклада на ДНП „Пирин“ е представена информация за
измененията в числеността на 22 наблюдавани вида от фауната в парка. За 4-годишния
период е отчетено увеличение на числеността само на 7 от наблюдаваните видове или
едва 31 на сто. Намаление на числеността е отчетено на застрашените видове като: кафява
мечка, златка, пернатонога кукумявка, лещарка, бухал, ушата сова, вълк, дива котка, което
е индикатор за наличието на проблеми с опазване на биологичното разнообразие на
територията на парка. 201
Резултатите от изпълнения в парка мониторинг на туристическия поток за периода
2008 – 2012 г. показват общо увеличение на броя на туристите/посетителите в
националния парк, като най- голямо е увеличението в парковите райони „Вихрен“ и
„Безбог“. Съгласно посочените в доклада за 4-годишното изпълнение на плана за
управление на НП „Пирин“ резултати от извършената оценка на въздействието на
туристическия поток, не се налага промяна в броя на определените като допустими
туристически маршрути. Това е един от индикаторите за постигане на устойчивост в
развитието на туризма. 202
4.2. Във връзка с изпълнението на целта за осигуряване на ефективна охрана на
защитената територия и контрол по спазване на режимите за осъществяване на дейности
на територията на парка, ДНП „Пирин“ отчита общо нарастване на броя на установените
нарушения за периода, от които в най-висока степен са нарушенията за каране на АТВ,
ски извън пистите и незаконен добив на дървесина. Резултатите от контролната дейност са
показател за липсата на възпиращ ефект от налаганите административни санкции. 203
4.3. Във връзка с изпълнението на целите, свързани с предоставяне на възможности
за природозащитно образование и интерпретация, ДНП „Пирин“ отчита, че за периода
2008 – 2012 г. все още не са изградени предвидените в плана за управление посетителскоинформационни центрове в градовете Сандански, местността „Драгостинов чарк“ и
развитие на системата от контролно-информационни пунктове на местата в близост до
хижите „Вихрен“, „Демяница“, „Яворов“, „Синаница“ и „Пирин“. 204 Част от причините за
нереализирането на някои от заложените в плана за управление инвестиционни мерки е
недостигът на средства от една страна и от друга недостатъчния административен
капацитет на дирекцията да управлява значителен брой проекти, свързани с усвояване на
извънбюджетни средства.
Резултатите от изпълнението на контролно-охранителната дейност в парка, от
извършения мониторинг върху биологичното разнообразие и от изпълнението на
дейностите, свързани с развитие на възможностите за повишаване информираността и
природозащитната култура на посетителите в парка са достатъчни за изразяването на
резерви относно постигането на всички заложени в плана за управление цели.
Одитно доказателство № 27
Одитно доказателство № 27
202
Одитно доказателство № 27
203
Одитно доказателство № 27
204
Одитно доказателство № 27
200
201
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Раздел трети
Създадената система за наблюдение и контрол гарантира ли резултатното
управление на националните паркове за целите на опазване на биологичното
разнообразие в тях?
I. Периодични прегледи на изпълнението на плановете за управление на
националните паркове
В съответствие с изискванията на чл. 60, ал. 3 от ЗЗТ, Министерството на околната
среда и водите следва да организира на всеки четири години публично обсъждане на
изпълнението на плановете за управление на националните и природни паркове, на което
се канят представители на заинтересованите държавни органи, областни управители,
общини, научни и неправителствени организации.
Предвид датата на приемане от Министерския съвет на плановете за управление на
НП, публичните обсъждания на изпълнението на ПУ на НП „Рила“ и НП „Централен
Балкан“ е следвало да се организират през 2004/2005 г. и 2008/2009 г., а на НП „Пирин“ –
през 2008/2009 г. и 2012/2013 г.
1. В нарушение на изискванията на ЗЗТ, от МОСВ не са организирани публични
обсъждания на изпълнението на плановете за управление на националните паркове,
поради което от дирекциите на националните паркове са предприети различни действия,
насочени към осигуряване на информираност на обществото за резултатите от дейността
им 205:
1.1. През 2008 г. от ДНП „Пирин“ е изготвен доклад за изпълнението на плана за
управление, публикуван на интернет страницата на парка 206. Докладът е разработен при
спазване изискванията на част 5 „Преглед на изпълнението на целите и задачите“ на ПУ
на НП „Пирин“ по отношение общото съдържание 207. В доклада липсва информация за
показателите за оценка на напредъка за мерките и дейностите, които са в процес на
изпълнение. 208
1.1.1. Няма данни да е извършван и предвиденият в плана за управление на
НП „Пирин“ ежегоден преглед на изпълнението на плана за управление, в съответствие с
определена отчетна форма и показатели за оценка.
1.1.2. През същата година, на заседание на Консултативния съвет към
НП „Пирин“, в който на квотен принцип участват представители на бизнес организации,
НПО, общини и държавни институции, са обсъдени резултатите от прилагането на плана
за управление и направените предложения за промяната му. В резултат - Консултативният
съвет предлага промени в зонирането и режимите на територията, които са представени на
министъра на околната среда и водите. 209 Няма данни, направените предложения да са
одобрени, поради което планът за управление на НП „Пирин“ не е променен. Не са
представени и документални доказателства за провеждането на аналогичен периодичен
преглед на изпълнението на плана за управление през 2012 г.
1.1.3. През м. януари 2013 г. от директора на ДНП „Пирин“ е разработен доклад
относно четири годишното изпълнение на плана за управление на НП „Пирин“, за периода
от юни 2008 г. – декември 2012 г. Информацията в доклада е систематизирана съобразно
заложените в плана за управление главни цели, но отново не са посочени данни за
степента на постигане на заложените в плана за управление цели, съобразно определените
индикатори. 210

Одитно доказателство № 25
Преглед за изпълнението на плана за управление : http://pirin.bg/hcss/1_p_upr.html
207
Т. 5.1.5 от част 5 на ПУ на НП Пирин – Списък на проектите и дейностите, които задължително следва да бъдат
предмет на оценка.
208
Т. 5.2. от част 5 на ПУ на НП Пирин „Преразглеждане на задачите“
209
Одитни доказателства № 25 и № 26
210
Т. 5.1.5 от част 5 на ПУ на НП Пирин – Списък на проектите и дейностите, които задължително следва да бъдат
предмет на оценка.
205
206
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1.2. От ДНП „Рила“ не са представени документални доказателства, за изпълнение
на изискванията за организирането на публично обсъждане на изпълнението на плана за
управление.
1.3. През м. декември 2006 г. е проведена работна среща на ДНП „Централен
Балкан“ с представители на научната общност относно степента на изпълнение на
заложените в ПУ цели. Информацията за изпълнението на целите в ПУ на НП „Централен
Балкан“, за периода 2001 – 2005 г. е представена в пет раздела, в съответствие с
изискванията на т. 7.0 „Преглед на изпълнението на целите и задачите“ от Раздел II
„Предписания“ на плана за управление. В доклада не се съдържат данни, свързани с
измерване и оценка на степента на постигане на заложените цели, съобразно определените
в плана за управление индикатори за наблюдение 211.
Няма данни аналогично обсъждане да е извършвано за следващия 4 годишен
период на отчитане степента на изпълнение на плана за управление. 212
Неизпълнението на нормативно предвидените дейности за осъществяване на
периодичен мониторинг и контрол върху изпълнението на плановете за управление на
националните паркове не гарантира участието и ангажираността на широк кръг от
заинтересовани лица в управлението на националните паркове и води до нарастване на
риска от неизпълнение на заложените в плановете за управление цели и задачи.
Предприетите действия от страна на част от дирекциите национални паркове,
не гарантират осъществяването на ефективен мониторинг и контрол върху
управлението на парковете поради неспазването на изискванията за:
- осъществяването на ежегоден мониторинг и оценка на напредъка в
изпълнението на плановете за управление;
- неспазване на предвидените в плановете за управление начини за извършване на
мониторинг и контрол върху степента на постигане на заложените в тях цели. 213
II.
Годишно отчитане на дейността на дирекциите на националните
паркове
1. Процесът на отчитане на дейността на ДНП се извършва съобразно
разпоредбите на Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на
дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности,
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии,
изключителна държавна собственост (Правилника). 214 Освен финансовите отчети,215 ДНП
разработват:
- отчет за дейността на ДНП, като компетентен орган в защитените територии,
изключителна държавна собственост;
- отчет за изпълнението на частта от годишните планове, финансирана със
средства, предоставени от ПУДООС.
1.1. Отчетът за дейността на ДНП, като компетентен орган в защитените
територии, следва да се разработва съобразно ПУДДНП 216, което предполага,
включването на информация за резултатите от изпълнението на всички функции и задачи
на ДНП, определени в правилника за устройството и дейността.
Приложение № 29 към ПУ на НП „Централен Балкан“
Одитно доказателство № 25
213
Препоръки № 3 и № 4
214
Чл. 15 – 17 от Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на дейностите по поддържане и
възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в
защитените територии, изключителна държавна собственост
215
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, съобразно единната бюджетна
класификация, утвърдена от министъра на финансите за съответната година,Баланс и оборотна ведомост, съобразно
сметкоплана на бюджетните предприятия и приложения към тях.
216
Чл. 15, ал. 1 от Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на дейностите по поддържане и
възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в
защитените територии, изключителна държавна собственост
211
212
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1.2. Отчетът за изпълнението на частта от годишните планове, финансирана със
средства, предоставени от ПУДООС се разработва в няколко части:
- отчет за изпълнените през годината дейности по видове и постигнатите резултати
по образец;
- справка за сключените договори от ДНП, по образец.
2. Правилникът определя, че:
- контрол върху възлагането и отчитането на дейностите в защитените територии се
осъществява от ПУДООС, финансовите контрольори на МОСВ и инспектората на
министерството;
- контрол на изпълнението на поддържащи и възстановителни дейности за
местообитания или видове в защитените територии се осъществява от дирекция НСЗП в
МОСВ;
- контрол на изпълнението на мониторинговите дейности се осъществява от ИАОС.
3. Годишните отчети на ДНП, като компетентен орган в защитените територии през
периода 2010 г. – 2012 г. съдържат различна информация. Различия са налице както
между информацията в отчетите на различните ДНП, независимо че дирекциите имат
еднакви функции и задачи, така и между информацията в годишните отчети на една и
съща ДНП за различните години. 217
Различията в годишните отчети на ДНП са резултат от липсата на утвърдени от
министъра на околната среда и водите изисквания към формата, съдържанието и
показателите за анализ и оценка на дейността на ДНП. Това води до несъпоставимост на
данните за изпълнение и резултат и препятства извършването на анализи с цел вземане на
управленски решения за подобряване на управлението.
В годишните отчети на ДНП липсват данни за напредъка в изпълнението и
постигане целите на плановете за управление, поради което не отпада необходимостта от
провеждане на предвидения в ПУ на НП ежегоден мониторинг.
3.1. Годишните отчети на ДНП „Пирин“ за 2011 г. и 2012 г. са разработени по
сходен начин, като резултатите от изпълнението на дейността по управление на
защитените територии са представени в съответствие с изискванията на ПУДДНП. В
докладите са посочени резултатите от извършената контролно-охранителна дейност,
административнонаказателната дейност, дейностите, свързани с ползването на природни
ресурси в парка, превенция срещу пожари, както и дейностите, свързани с изпълнението
на поддържащи и възстановителни дейности, в т.ч. в горските територии. За част от
дейностите, посочени в докладите е представена информация по показатели за резултат, в
т.ч. в динамика за период от 3 години назад.
В докладите са посочени и:
- част от резултатите от осъществения мониторинг на биологичното разнообразие,
на някои видове от дивата фауна (численост и структура на популациите на избраните
видове на територията на парка) в съответствие с изискванията на плана за управление;
- резултатите от извършения мониторинг на туристическия поток и на
информационно-образователните дейности;
- изпълнението на проекти, финансирани със средства от извънбюджетни
източници;
- дейностите, изпълнени за повишаване на административния капацитет на парка;
- преглед на финансирането на дейността на ДНП по източници и на основните
разходи на дирекцията.
Докладите са съставени в съответствие с изискванията на Правилника, но не могат
да се ползват за целите на текущ/ежегоден преглед на изпълнението на плана за
управление, тъй като в тях липсва ясна връзка с целите и програмите, заложени в плана за
управление. 218
217
218

Одитни доказателства № 29 и № 31
Одитни доказателства № 29 и 31
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3.2. Годишните отчети на ДНП „Рила“ за целия период са разработени с еднаква
структура и съдържание и представят резултатите от дейността на ДНП
независимо/самостоятелно 219 за отчетната година. В приложения към отчетите се посочва
изпълнението на показателите за резултат при изпълнението на политиките и програмите,
предвидени за изпълнение в програмния бюджет на първостепенния разпоредител.
Резултатите от изпълнения мониторинг на биологичното разнообразие са представени в
две основни части (флора и фауна), като в част „фауна“ е дадена информация за
изменението на числеността само на един от наблюдаваните животински видове – дива
коза, а информацията в част „флора“ е отчетена по проекти, а не по показатели, свързани с
мониторинга на биологичното разнообразие.220
3.3. Съдържанието на годишните отчети на ДНП „Централен Балкан“, следва
логиката на програмния бюджет на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити –
МОСВ и в него резултатите от изпълнението на функциите и задачите на ДНП, като
компетентен орган в защитената територия са представени, съобразно политиките и
програмите, изпълнявани от първостепенния разпоредител – МОСВ.
Отчетите за 2010 г. и 2011 г. са разработени по сходен начин и представят
информация за изпълнението на показателите за резултат, планирани като целеви за
съответната година. Тази информация не присъства в отчета за 2012 г. 221
Резултатите за изпълнението на политиките и програмите, представени в
годишните отчети за 2011 г. и 2010 г. са представени самостоятелно за отчетната година,
което не позволява сравнителен анализ на данните с резултатите за предходен период.
Към годишния отчет за дейността за 2010 г. е разработен отделен отчет за
резултатите от изпълнението на дейностите по мониторинг на биологичното разнообразие
в парка 222. В него се съдържат данни за състоянието и числеността/популацията на част от
наблюдаваните видове на територията на парка. Такъв отчет не е изготвян за 2011 г. и
2012 г. Една от причините е наличието на обобщена и интерпретирана информация за
биологичното разнообразие, публикувана от ИАОС в обобщеното представяне на
резултатите от извършения мониторинг върху биологичното разнообразие в страната и в
националните доклади за състоянието и опазването на околната среда в Република
България и обобщената информация за обслужването на НСМСБР. Оповестяваната
информация от ИАОС е обобщена на национално ниво и не позволява анализирането на
настъпили изменения в състоянието на популацията на наблюдаваните видове на ниво –
национален парк.
Системата за мониторинг върху изпълнението на дейността на ДНП по пътя на
годишното отчитане не осигурява на министъра на околната среда и водите
информация за резултатите от дейността по управление на националните паркове и
състоянието на биологичното разнообразие на тяхната територия, която да е
достатъчна за:
- сравнителен анализ на управлението в различните национални паркове;
- анализ и оценка на напредъка в изпълнението на целите и задачите, заложени в
дългосрочните планови документи за управлението на защитените територии;
- вземането на управленски решения за промяна в регулаторната рамка в
областта на защитените територии и опазване на биологичното разнообразие.

Данните в отчета се представят само за отчетната година, без сравнителен анализ с данните за предходен период
Одитно доказателство № 29
221
Годишен отчет на ДНПЦБ за 2012 г.:
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2012
222
Годишен отчет за дейността на ДНП „Централен Балкан“:
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2010
219
220
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Причина за това е липсата на утвърдени от министъра на околната среда и
водите изисквания за формата и съдържанието на годишните отчети за дейността на
ДНП, които да осигурят обвързаност между дългосрочните и краткосрочни цели,
приоритети, мерки и дейности чрез система от наблюдавани показатели, от значение за
управлението на защитените територии и опазване на биоразнообразието в тях. 223
III.
Условия за създаване на нови национални паркове и/или разширяване
на съществуващите такива
1. Със ЗЗТ 224 са създадени нормативни предпоставки за развитие и разширяване на
мрежата от защитени територии, с която правителството осъществява политиката по
околна среда в частта на опазване на природата и съхранение на биологичното
разнообразие. Продължителността на процедурата по обявяване или промяна на
защитените територии варира в широки граници и е в зависимост от вида на защитената
територия. Най-голяма продължителност има процедурата по обявяване или промяна на
резервати и национални паркове, тъй като е необходимо решение на Народното събрание
за промяна в ЗЗТ.
През периода 2010 г. – 2012 г. общата площ на защитените територии нараства. 225
Нарастването не е резултат от обявяването на нови национални паркове или от
разширяването на териториите на съществуващите, а е резултат от развитието на
системата от защитени територии чрез обявяване и/или разширяване на други категории
защитени територии.
2. Процедурата по обявяване или промяна на националните паркове в България
стартира с разработването на предложение и внасянето му в МОСВ за становище по
неговата целесъобразност. 226
Предложения за обявяване на национални паркове могат да правят както централни
държавни органи като министерства и други ведомства, така органи на местното
самоуправление като общини и областни управители. Предложения за обявяване на нови
защитени територии могат да правят и недържавни органи или неправителствени
организации като научни или академични институти или обществени организации.
През периода 2010 г. – 2012 г. в МОСВ не са постъпвали предложения, въз основа
на които да стартира процедура по обявяване или промяна в границите или на
територията на националните паркове в страната. 227
2.1. В процеса по обявяване или промяна в защитените територии, МОСВ
организира обществено обсъждане, на което присъстват представители на общините,
областните управители, местните заинтересовани екологични и обществени организации
и други заинтересовани представители на министерства, ведомства, научни и академични
институти. 228
Законодателят е предвидил участието на представители на заинтересованите
страни от страна на държавните органи и органите на местно самоуправление и в
назначената от министъра на околната среда и водите комисия за разглеждане на
постъпилите предложения и необходимата документация, свързана с обявяването или
промяната в защитените територии. 229 По този начин са създадени нормативни
предпоставки за решаване на въпросите, свързани с опазване на природата и
биологичното разнообразие чрез изграждането и развитието на система от защитени
територии, на по-широка основа, с цел постигане на принципно съгласие и обединяване на
усилията за постигане на поставените цели.
Препоръка № 4
Глава трета от ЗЗТ
225
Регистър на ЗТ на адрес: http://eea.government.bg/zpo/bg/
226
Чл. 36, ал. 2 от ЗЗТ
227
ОД № 25
228
Чл. 37 от ЗЗТ
229
Чл. 38 от ЗЗТ
223
224
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3. През 2013 г., със свое решение от 11 юли, Народното събрание на Република
България възлага на МОСВ в 12 месечен срок да извърши проучване и подготви
предложение за създаване на национален парк „Българско Черноморие“ 230. Като основен
мотив за решението е желанието за ограничаване загубата на биологично разнообразие и
съхраняването на естествените екосистеми в района на българското Черноморие 231.
Дирекция НСЗП в МОСВ предлага на министъра на околната среда и водите,
разработката на предложението и съпътстващата го документация да се възложи на
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, а финансирането да
се осигури от приходите постъпващи в ПУДООС. Министърът на околната среда и водите
и Управителният съвет на ПУДООС приемат направеното предложение. 232
Националното законодателство в областта на опазване на природата позволява
развитието на системата от защитени територии като средство за опазване на
естествените екосистеми, видовото разнообразие и природните феномени като
делегира инициирането на процедура по обявяване или промяна на защитените
територии на максимален кръг от заинтересовани лица. Министерството на околната
среда и водите и органите, отговорни за управлението на националните паркове не се
възползват от тази възможност и не предприемат действия за промяна в териториите
на съществуващите национални паркове през периода 2010 г.– 2012 г.

230

http://www.parliament.bg/bg/desision/ID/14492
Стенограма на 22-ро заседание на НС от 11.07.2013 г. http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/50/ID/3829
232
Одитно доказателство № 25
231

169

68

Част пета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
1. В България са създадени общи условия за опазване на биологичното
разнообразие като е разработена национална регулаторна рамка в областта и осигурена е
хармонизацията й с правото на ЕС.
2. Правителството не подценява загубата на биологично разнообразие като един от
основните рискове в областта на околната среда и определя цели и приоритети, насочени
към опазване на биологичното разнообразие в своите планови и програмни документи,
национални и секторни политики.
3. Националното законодателство в областта на опазване на природата позволява
развитието на системата от защитени територии като средство за опазване на естествените
екосистеми, видовото разнообразие и природните феномени като делегира инициирането
на процедура по обявяване или промяна на защитените територии на максимален кръг от
заинтересовани лица.
4. На национално ниво, министърът на околната среда и водите:
- разработва стратегически, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи,
в които приоритетите, целите и задачите кореспондират с ангажиментите на страната,
произтичащи от международните споразумения и правото на ЕС в областта на
биологичното разнообразие;
- издава нормативни актове, свързани с определяне на функциите и задачите на
регионалните органи, отговорни за управлението на националните паркове и с
организацията на изпълнение на дейността по управление на защитените територии,
изключителна държавна собственост;
- чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда,
създава, създава и развива Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие в страната.
5. На регионално ниво, директорите на дирекциите на националните паркове
разработват, утвърждават и актуализират вътрешни правила, инструкции и указания за
изпълнението им, свързани с:
- използването на природни ресурси на територията на парковете;
- организацията, планирането, изпълнението, отчитането и документирането на
дейността по осъществяване на охрана и контрол на защитените територии;
- развитието на туризъм, образователно – информационни и научни дейности на
територията на парковете.
Директорите на националните паркове създават и необходимата организация за
планирането, изпълнението, отчитането и документирането на дейностите, изпълнявани
от ДНП като компетентен орган в защитените територии, изключителна държавна
собственост.
6. Основните идентифицирани проблеми, свързани с осигуряването на достатъчни
предпоставки за ефективно осъществяване на дейността по управление на националните
паркове и опазване на биологичното разнообразие в защитените територии са:
- нормативното ограничение на правомощия на органите, осъществяващи контрол
в защитените територии, спрямо правомощията на органите, осъществяващи контрол в
горски територии;
- намалението на бюджетния финансов ресурс за реализацията на мерки и дейности
в националните паркове, което не може да се компенсира от нарастването на усвоените
средства от извънбюджетни източници;
- липсата на актуални за периода 2010 г. – 2012 г. дългосрочни планови документи
в два от трите национални парка, които да определят дългосрочните и средносрочни
приоритети, цели и задачи в управлението;
- липсата на утвърдени от министъра на околната среда и водите изисквания към
съдържанието и формата на краткосрочните планови документи за ежегодно планиране на
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дейностите в националните паркове, които да гарантират обвързаност с плановете за
управление.
7. Анализът на изпълнението на дейностите, осъществявани от дирекциите на
националните паркове, в качеството им на компетентен орган в защитените
територии през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. показва, че управлението на
националните паркове не е ефективно, тъй като:
7.1. Границите на националните паркове не са ясно обозначени на терен извън
подстъпите за вход на хора и моторни превозни средства в парковете и през периода не е
извършвано цялостно опресняване на теренното обозначаване на границите им.
Различните зони в границите на националните паркове се определят с плановете за
управление, съобразно функционалното им предназначение. Начинът на тяхното
обозначаване на терен не е определен в нито един нормативен или вътрешен акт на
МОСВ, поради което в общия случай, границите на зоните, с изключение на резерватите в
парка, могат да се проследят единствено в картографските материали за него.
7.2. Създадената в ДНП организация по планиране, кадрово осигуряване,
документиране и отчитане на дейността по охрана и контрол на защитените територии не
гарантира постоянна охрана и максимално покритие на охранителните участъци (ОУ), тъй
като в нито един от националните паркове не е спазено изцяло нормативно определеното
изискване за максимално допустима площ на охранителните участъци от 1 500 ха.
7.3. Осъществяваният от ДНП административен контрол не постига очаквания
възпиращ ефект, защото се допуска прекратяване на значителен брой административно
наказателни преписки поради пропуски от страна на административнонаказващия орган,
както и прекратяване на административнонаказателното производство поради
маловажност, независимо, че ЗЗТ и ЗБР не предвиждат тази правна възможност.
7.4. Дейностите по мониторинг на биологичното разнообразие в националните
паркове не се изпълняват в пълен обем, и липсва достатъчно съпоставима аналитична
и/или интерпретирана информация за състоянието на наблюдаваните видове, която да е
основа за вземане на управленски решения. Липсват утвърдени методики за мониторинг
на всички обекти, определени за мониторинг в националните паркове. Намалява и
числеността на някои от застрашените видове.
7.5. Системата за наблюдение и контрол върху изпълнението на дейността на ДНП
не осигурява на министъра на околната среда и водите достатъчна информация за
резултатите от осъществяваната дейност по управление на националните паркове и
състоянието на биологичното разнообразие на тяхната територия, защото:
- специализираната централна администрация в МОСВ няма изрични правомощия
за упражняване на текущ контрол и координация на дейността на дирекциите на
националните паркове като регионални органи на МОСВ, компетентни в защитените
територии;
- допуснато е неизпълнение на нормативно предвидения периодичен мониторинг
върху плановете за управление и не е извършвана последваща „ex-post“оценка на степента
на постигане на заложените в тях цели и задачи;
- годишните отчети за дейността на ДНП не са обвързани с изпълнението на
мерките и дейностите, заложени в плановете за управление, поради което не могат да
компенсират липсата на текущ мониторинг на плановете за управление.
По тази причина информацията от системата за наблюдение и контрол върху
управлението на националните паркове препятства:
- извършването на сравнителен анализ на управлението на различните паркове в
страната;
- анализа и оценката на напредъка в изпълнението на целите и задачите, заложени в
дългосрочните планови документи за управлението на защитените територии;

171

70

- вземането на управленски решения за промяна и/или оптимизиране на
регулаторната рамка в областта на защитените територии и опазване на биологичното
разнообразие.
С цел създаване на достатъчни условия за ефективно осъществяване на
дейността по управление на националните паркове за опазване на биологичното
разнообразие, министърът на околната среда и водите следва да предприеме мерки и
действия за:
1. Разработване и внасяне за разглеждане в Министерския съвет на проект за
изменение и допълнение на Закона за защитените територии, с цел синхронизиране
правомощията на специалистите по паркова охрана с органите, осъществяващи охрана в
горските територии.
2. Разработване и утвърждаване на изменение и допълнение в Устройствения
правилник на МОСВ, с цел разширяване правомощията на специализираната
администрация в МОСВ с функциите по координация и контрол върху дейността на
дирекциите на националните паркове, в качеството им на регионални органи на
министерството.
3. Разработване и утвърждаване на изменение и допълнение на Наредбата за
разработване на планове за управление на защитени територии, с цел гарантиране:
- ползването на добрите управленски практики при определяне на целите в
плановете за управление;
- извършването на финансова оценка на плана за управление и заложените за
изпълнение в него мерки и дейности;
- оценка на риска от неизпълнение на целите на плана;
- определяне на срок за предприемане на действия по актуализация на плана за
управление;
- идентифициране на индикатори за състоянието на биологичното разнообразие и
за степента на постигане на заложените в плана за управление цели, за ежегоден
мониторинг.
4. Разработване и утвърждаване на вътрешни актове, с които да се гарантира
еднаква практика в различните ДНП за планирането, изпълнението, отчитането и
документирането на дейностите, свързани с управление на националните паркове, като се
определи най-малко:
- формата и съдържанието на годишните планове за мониторинг на компонентите
на околната среда и на туристическия поток;
- организацията и изпълнението на дейностите по разрешаване ползването на
природни ресурси (в частта на издаване на индивидуални административни актове за
отказ);
- ясното обозначаване на терен на границите на националните паркове и
различните зони, определени в тях, като начин на обозначаване и честота на опресняване
на маркировката;
- обвързаност между годишните планове и годишните отчети за дейността на ДНП
с плановете за управление на националните паркове, чрез определянето на ограничен
набор ключови индикатори за измерване и оценка на степента на постигане на заложените
в плановете за управление цели, с които да се отчита и напредъка в изпълнението на ПУ в
годишните отчети за дейността.
5. Повишаване на административния капацитет на ДНП за осигуряване:
- спазване на законовите изисквания за максимална площ на охранителните
участъци, обслужвани от един служител по парковата охрана;
- повишаване на професионалния опит на служителите по паркова охрана за целите
на осъществяване на дейностите по мониторинг и административен контрол.
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На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до 30.09.2015 г.,
министърът на околната среда и водите следва да предприеме мерки за изпълнение на
препоръките и да уведоми писмено за това ръководителя на Отделение VІІ на Сметната
палата.
Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната
палата с Решение № 150 на Сметната палата от 23.07.2014 г.
В подкрепа на констатациите са събрани 31 броя одитни доказателства, които
заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се
намират в Сметната палата на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА:
/Лидия Руменова/
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1.

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0300001213

№

Приложение 234

233

1

2

3
4
5
6

7

233
234

Основни цели за създаване на националните паркове в България,
определените обекти на опазване в тях и броят и актовете за промяна на
територията.
Критерии и показатели за анализ и оценка на управлението на
националните паркове в България и опазване на биологичното
разнообразие в тях
Преглед на правителствените стратегически, дългосрочни и средносрочни
документи в областта на околната среда и опазване на биологичното
разнообразие, действали през периода 2010 г. – 2012 г.
Функции и задачи на органите, отговорни за управлението на
националните паркове, съобразно актовете, в които са определени
Анализ и оценка на Плановете за управление на НП „Пирин“, НП „Рила“ и
НП „Централен Балкан“
Сравнителна таблица за съдържанието и вида на някои от основните
документи, ползвани в ДНП за документиране и отчитане на извършената
охранително-контролна дейност от служителите по паркова охрана
Сравнителна таблица за начина на организация на управлението,
отчитането, контрола и документирането на дейностите по ползване на
природни ресурси в националните паркове

Брой
листа
9

3

26
20
9
2

3

Номер на приложението.
Наименование на приложението.
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА
към Одитен доклад № 0300001213
№ по ред № на документа
Изх. № 50-0064/26.09.2013 г.

1.

2.

Изх.№50-0071/23.10.2013 г.

3.
3.1

-

3.2

-

3.3

Изх.№05-081772/26.04.2010 г.

3.4

-

3.5

Изх. №91-00372/17.12.2012 г.

3.6

-

3.7

-

4.

РД-П-43 от
23.09.2013 г.

4.1

4.4

Изх.№06-002/05.01.2010 г.
Изх.№06-005/12.01.2011 г.
Изх.№06-0015/08.02.2012 г.
-

4.5

-

4.2
4.3

5.
5.1

5.1.1

РД-П-19/13.08.2013 г.

-

Наименование на документа
Писмо Изх. № 50-00-64/26.09.2013 г. от дирекция „НСЗП“, МОСВ
относно актуализацията на плановете за управление на националните
паркове, в отговор на представените с вх. № 50-00-64/09.09.2013 г.
въпроси с приложения:
1. Копие от писма изх.№05-08-1993/15.04.2009, №05-081993/22.07.2009 г.;
2. Копие от писма изх.№05-08-1885/15.04.2009, №05-081885/22.07.09г.;
3. Копие от писма изх.№05-08-201/02.02.2012, №05-085340/24.08.2012;
4. Копие от Заповеди №№РД-73, РД-74, РД-75 от 03.02.2006 г.
5. Копие от Заповеди №№РД-504, РД-505, РД-506 от 29.12.1998 г.
Писмо Изх. .№50-00-71/23.10.2013 г. от дирекция „КПОС“, МОСВ за
предоставяне на информация за проекти на трите ДНП по ОПОС
Планове за дейностите в защитените територии – изключителна
държавна собственост:
План за дейностите в защитените територии – изключителна
държавна собственост през 2011 г. в ДНП „Пирин“
План за дейностите в защитените територии – изключителна
държавна собственост през 2012 г. в ДНП „Пирин“
Писмо Изх.№05-08-1772/26.04.2010 г. на дирекция „БФС“ и утвърден
от министъра на околната среда и водите План за дейностите в
защитените територии – изключителна държавна собственост през
2010 г. в ДНП „Рила“
План за дейностите в защитените територии – изключителна
държавна собственост през 2011 г. в ДНП „Рила“
Писмо Изх.№91-00-372/17.12.2012 г.на дирекция „БФС“ и утвърден
от министъра на околната среда и водите План за дейностите в
защитените територии – изключителна държавна собственост през
2012 г. в ДНП „Рила“, финансиран от ПУДООС
План за дейностите в защитените територии – изключителна
държавна собственост през 2011 г. в ДНП „Централен Балкан“
План за дейностите в защитените територии – изключителна
държавна собственост през 2012 г. в ДНП „Централен Балкан“
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по мониторинг на биологичното
разнообразие; извършения мониторинг и таксация (преброяване) на
видовете и местообитанията в НП „ЦБ“ и приложения:
Писмо от ДНП „ЦБ“ до ИАОС относно годишен план за мониторинг
на компонентите на околната среда в НП „ЦБ“, 2010 г.
Писмо от ДНП „ЦБ“ до ИАОС относно годишен план за мониторинг
на компонентите на околната среда в НП „ЦБ“, 2011 г.
Писмо от ДНП „ЦБ“ до ИАОС относно годишен план за мониторинг
на компонентите на околната среда в НП „ЦБ“, 2012 г.
Методика за системен мониторинг върху състоянието на горите в
националните паркове
График за изпълнение на мониторингови дейности към НСМБР в
национален парк „ЦБ“ през 2010 г., 2011 г., 2012 г.
Документи за резултатите от проверката и анализа на дейността по
мониторинг в ДНП „Пирин“ и ДНП „Рила“
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по мониторинг на биологичното
разнообразие; извършения мониторинг и таксация (преброяване) на
видовете и местообитанията в НП „Пирин“ и приложения:
Писмо от ДНП „Пирин“ до ИАОС относно график за изпълнение на
мониторингови дейности за 2012 г. на територията на НП „Пирин“
175

Брой
листа
28

1+
1 диск
27
4
4
4

5
3

4
3
46 +
1 диск

6
6
5
17
7
33
2

2
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5.1.2

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.2

5.2.1
6.
6.1
6.2
6.3
7.

Изх.№91-002062/08.03.2012 г.

Писмо от ИАОС до директорите на РИОСВ, ДНП, ДПП относно
графици за набиране на данни към НСМБР с съгласуван от ИАОС и
утвърден от министъра на околната среда и водите график на ДНП
„Пирин“
Изх.№91-00Писмо от ИАОС до директорите на НП „Рила“, „Пирин“ и „ЦБ“
6059/21.10.2010 г.
относно НСМБР
Изх.№91-00Писмо от ИАОС до директорите на ДНП с утвърден график за
138/07.01.2011 г.
дейностите по мониторинг в ДНП „Пирин“ през 2011 г.
Изх.№443/22.03.2012 г. Писмо от ДНП „Пирин“ до ИАОС със справка за изпълнение на
мониторинговите програми за 2011 г.
Изх.№91-00Писмо от ИАОС до директорите на ДНП относно НСМБР с утвърден
6596/06.01.2010 г.
график за дейностите на ДНП „Пирин“ през 2010 г.
Изх.№2047/03.12.2009 Писмо от ДНП „Пирин“ до ИАОС с график на мониторинговите
г.
дейности към НСМБР през 2010 г. за съгласуване
Вх. №1844/02.09.2011 г. Рапорт от гл. инспектор до директора на ДНП „Пирин със сведение за
състоянието на популациите от лечебни растения и гъби в ПР
„Каменица“ и ПР „Трите реки“
РД-П-28/28.08.2013 г.
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по мониторинг на биологичното
разнообразие; извършения мониторинг и таксация (преброяване) на
видовете и местообитанията в НП „Рила“ и приложение:
График на НП за изпълнение на мониторингови дейности към
НСМБР през 2012 г.
Справки, свързани с изразходваните средства за изпълнението на
дейността на трите ДНП през периода 2010 г. – 2012 г.
Изх. № 50-00Писмо от ДНП „ЦБ“ с 2 справки за изразходваните средства за
2/16.01.2014 г.
финансиране на дейности
Изх.№50-00Писмо от ДНП „Рила“ с 2 справки за изразходваните средства за
79/23.01.2013 г.
финансиране на дейности
Изх.№69/15.01.2014 г. Писмо от ДНП „Пирин“ с 2 справки за изразходваните средства за
финансиране на дейности
Изх.№161/15.11.2013 г. Писмо от Българско дружество за защита на птиците с информация
относно изпълняван проект с ДНП „ЦБ“

5

Документи за резултатите от извършена проверка на място в ДНП
„Пирин“
Доклад от директора на ДНП „Пирин“ с информация за прилаганите
нормативни актове за маркиране на границите на НП „Пирин“
РД за документиране на резултатите от извършена проверка на място
в ДНП „Пирин“
Документи за резултатите от извършена проверка на място в ДНП
„Рила“
Писмо от ДНП „Рила“ относно маркирането на терен на границите на
парка
РД за документиране на резултатите от извършена проверка на място
в ДНП „Рила“
Документи за резултатите от извършена проверка на място в ДНП
„Централен Балкан“
Писмо от ДНП „ЦБ“ относно маркирането на терен на границите на
парка
РД за документиране на резултатите от извършена проверка на място
в ДНП „ЦБ“
Справки за дейността на ДНП за периода 2010 – 2012 г.
ДНП „Пирин“:
Писмо от ДНП „Пирин“ със справки:
Справка №2 за изпълнението на дейността по мониторинг
Справка за наблюдаваните видове и извършената таксация
Справка №2 за съставените актове за установяване на АУАН и
издадени въз основа на тях НП
Справка за състоянието на горския фонд (Приложение №4)
Справка за туристическите пътеки, маршрути и туристическия поток,
ПИЦ, информационни и образователни дейности и услуги
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8.
8.1
8.2

Изх.№2390/20.11.2013
г.
РД-П-20/14.08.2013 г.

9.
9.1
9.2

Изх. №50-001556/26.11.2013 г.
РД-П-27/28.08.2013 г.

10
10.1
10.2

Изх.№03-007/05.11.2013 г.
РД-П-46/27.09.2013 г.

11.
11.1

Изх. №1627/25.09.2013
г.
11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4
11.1.5

-

176

3
2
2
5
4
3

4

1
8
2
4
2
2

1
68
105
2
103
133
2
130
29
1
1
2
1
1
1

75

11.1.6

-

11.1.7

-

11.1.8

-

11.2 11.2.1 11.2.2

-

11.2.3

-

11.2.4
11.2.5

-

11.2.6

-

11.2.7

-

11.2.8

-

11.3

Изх.№50-001279/11.10.2013 г.

11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5

11.3.6
11.3.7
11.3.8

12.

Изх.№50-001556/14.11.2013 г.
Изх.№50-0064/17.01.2014 г.
РД-П-41/23.09.2013 г.

13.

РД-П-18/12.08.2013 г.

14.

РД-П-25/26.08.2013 г.

11.5
11.6

15.

15.2

Изх.№50-001279/23.10.2013 г.
-

15.3

-

15.1

(Приложение №5)
Справка за издадените и контролирани ползвания на природни
ресурси (Приложение №6)
Справка за ползваните природни ресурси и събраните приходи от
такси (Приложение №7)
Справка за утвърдената и заета численост и за движението на
служителите (Приложение №8)
ДНП „Централен Балкан“:
Справка за изпълнението на дейността по мониторинг (Приложение
№1)
Справка за наблюдаваните видове и извършената таксация
(Приложение №2);
Справка за съставените актове за установяване на АУАН и издадени
въз основа на тях НП (Приложение №3)
Справка за състоянието на горския фонд (Приложение №4);
Справка за туристическите пътеки, маршрути и туристическия поток,
посетителско-информационните центрове, информационните и
образователни дейности и услуги (Приложение №5);
Справка за издадените и контролирани ползвания на природни
ресурси (Приложение №6)
Справка за ползваните природни ресурси и събраните приходи от
такси (Приложение №7)
Справка за заетата и утвърдена численост и за движението на
служителите
ДНП „Рила“:
Писмо от ДНП „Рила“ с 8 бр. справки:
Справка №2 за изпълнението на дейността по мониторинг;
Справка за наблюдаваните видове и извършената таксация;
Справка за съставените АУАН и издадените НП;
Справка за състоянието на горския фонд;
Справка за туристическите пътеки, маршрути и туристическия поток,
посетителско-информационните центрове, информационните и
образователни дейности и услуги;
Справка за издадените и контролирани ползвания на природни
ресурси;
Справка за ползваните природни ресурси;
Справка за утвърдената и заета численост и за движението на
служителите.
Писмо от ДНП „Рила“ с основни и второстепенни маршрути на
територията на НП „Рила“.
Писмо със справка за ползвани природни ресурси и събраните
приходи от такси
РД относно осъществения административен контрол от ДНП „ЦБ“;
планирането, изпълнението и отчитането на дейността по осигуряване
на паркова охрана и приложения
РД относно осъществения административен контрол от ДНП
„Пирин“; планирането, изпълнението и отчитането на дейността по
осигуряване на паркова охрана и приложения
РД относно осъществения административен контрол от ДНП „Рила“;
планирането, изпълнението и отчитането на дейността по осигуряване
на паркова охрана и приложения
Справки за резултатите от осъществения административен контрол в
ДНП през периода 2010 – 2012 г.
Писмо от ДНП „Рила“ с коригирана справка за АУАН и НП

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

12 + 1
диск
1
2
2
1
1

1
1
2
3
2
91

27

52

9
3

Справка относно съставени АУАН по години за периода 2010-2012
относно броя на лицата, които имат съставени повече от един АУАН
– ДНП „Рила“
Справка №2 за съставените актове за установяване на АУАН и
издадени въз основа на тях НП в ДНП „Пирин“

177

2

2

76

15.4

-

15.5
16.

Изх. №50-0010566/07.10.2013 г.
Изх.№50-0010566/20.08.2013 г.

17.

18.

РД-П-42/23.09.2013 г.

19.

РД-П-26/28.08.2013 г

20.

РД-П-21/15.08.2013 г.

21

21.1

РД-П-23/16.08.2013 г.

21.2

РД-П-29/29.08.2013 г.

21.3

РД-П-45/29.09.2013 г.

22.

РД-П-22/15.08.2013 г.

23.

РД-П-30/29.08.2013 г.

24.

РД-П-44/25.09.2013 г.

25.

изх. № 50-00-70 от
18.10.2013 г.

26.

31.07.2008 г.

27.

изх. № 1163 от
08.07.2013 г.

28.

29.

изх. № 04-00-130 от
31.01.2011 г.;
изх. № 04-00-133 от
31.01.2012 г.;
изх. № 04-00-233 от

Справка относно съставени АУАН по години за периода 2010-2012
относно броя на лицата, които имат съставени повече от един АУАН
– ДНП „Пирин“
Справка за съставени АУАН и НП в ДНП „ЦБ“ (Приложение №3)
Писмо от ИАОС с документи относно комплексен екологичен
мониторинг в НП, план за действие по развитието на НСМБР
Писмо от ИАОС относно НСМБР с приложени към него справка за
броя и обектите на мониторинг към НСМБР и план за действие – фаза
2 от развитието на НСМБР
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по издаване на разрешителни по ЗЗТ, ЗЛР И
ЗБР в ДНП „Централен Балкан“ и приложения
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по издаване на разрешителни по ЗЗТ, ЗЛР И
ЗБР в ДНП „Рила“ и приложения
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по издаване на разрешителни по ЗЗТ, ЗЛР И
ЗБР в ДНП „Пирин“ и приложения
Документи за резултатите от проверката на изпълнението на
дейностите, свързани с ползването на природни ресурси в
националните паркове
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по поддържане и възстановяване на горите
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и
възлагане на дърводобив в ДНП „Пирин“ и приложения
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по поддържане и възстановяване на горите
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и
възлагане на дърводобив в ДНП „Рила“ и приложения
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по поддържане и възстановяване на горите
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и
възлагане на дърводобив в ДНП „Централен Балкан“ и приложения
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по туризъм и изпълнението на
образователно-информационната дейност в ДНП „Пирин“ и
приложения
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по туризъм и изпълнението на
образователно-информационната дейност в ДНП „Рила“
РД относно планирането, изпълнението, документирането и
отчитането на дейността по туризъм и изпълнението на
образователно-информационната дейност в ДНП „Централен Балкан“
и приложения
Писмо от директора на дирекция „НСЗП“ във връзка с изпълнение на
изискванията на чл. 60, ал.3 от ЗЗТ за насрочване на публично
обсъждане на периодичните отчети на ПУ
Протокол от заседание на Консултативния съвет към Дирекция
„Национален парк Пирин“
Писмо от директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ с едно
приложение:
- Доклад относно четири годишното изпълнение на Плана за
управление на „Национален парк Пирин“ за периода от юни 2008 г.
до декември 2012 г.
Доклад относно четири годишното изпълнение на Плана за
управление на „Национален парк Централен Балкан“ за периода от
2001 г. до декември 2005 г.
Отчет за дейността на Д „НП Рила“ за 2010 г.
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1
1+1
диск
11

61

135

15

113

28

27

58

32

13

51

3

6
26

24

110

Отчет за дейността на Д „НП Рила“ за 2011 г.
Отчет за дейността на Д „НП Рила“ за 2011 г.
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77

30.

12.02.2013 г.
РД-П-39/18.09.2013 г.

31.

-

РД за документиране на резултатите от проведена среща между
представители на ИАОС и одитния екип
Предоставена от трите дирекции информация на електронен носител,
съгласно опис.

179

4
1 диск

78
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Приложение № 1
Основни цели за създаване на националните паркове в България, определените обекти на опазване в тях и броят и актовете за
промяна на територията.
Източник на информация: Публичен регистър на ЗТ, поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда;
Планове за управление (ПУ) на НП Пирин, Рила и Централен Балкан
Национален
парк
Пирин 235

235
236

Цел на обявяване
Запазване естествения
характер на природните
екосистеми и ландшафти
заедно с техните
растителни и
животински съобщества
и местообитания. 236

Обект на опазване, съгласно публичния регистър на защитените
територии
1. Балканска пъстърва (Salmo trutta fario);
2. Бял бор (Pinus sylvestris), (местообитанието е включено в приложение
№ 1 на Директива 92/43/ЕЕС)
3. Вълк (Canis lupus), !*
4. Глухар (Tetrao urogalus), !
5. Дива свиня (Sus scrofa),
6. Дъждовник (Salamandra salamandra), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
7. Живороден гущер (Lacerta vivipara), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
8. Жълта тинтява (Gentiala lutea), (растението е обявено за защитено на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
9. Златиста кандилка (Aquilegia aurea), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
10. Златовръх (Rhodiola rosae), (растението е обявено за защитено на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
11. Картъл (Nardus stricta), (местообитанието е включено в приложение №
1 на Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за
опазване, съгласно приложение № 1 на ЗБР)
12. Катерица (Sciurus vulgaris),
13. Клек (Pinus mugo), (местообитанието е включено в приложение № 1
на Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за

Брой на актовете и вид на промяната в
територията на НП
Увеличаване на площта на НП Пирин –
Заповед No.4050 от 29.12.1973 г. (ДВ, бр.
29/1973)
Увеличаване на площта –
Заповед No.3011 от 30.09.1974 г. (ДВ, бр. 85
от 1974 г.)
Промяна в името със Заповед No.3011 от
30.09.1974 г., (ДВ, бр. 85 от 1974 г.)
Увеличаване на площта –
Заповед No.594 от 03.03.1976 г., (ДВ, бр. 24
от 1976 г.)
Заповед No.5425 от 19.12.1979 г., (ДВ бр. …
Увеличаване на площта –
Заповед No.1036 от 17.11.1987 г., (ДВ, бр. 94
от 1987г.)
Намаляване на площта –
Заповед No.395 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44
от 2000 г.)
Прекатегоризация със Заповед No.395 от
15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 от 2000 г.)

Вж оповестената информация за НП Пирин на адрес: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=2&areaID=1
Заповед No.3074 от 08.11.1962 г., ДВ, бр. 43 от 1963 г.
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опазване, съгласно приложение № 1 на ЗБР)
14. Крайснежно звънче (Soldanella pusilla), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
15. Лещарка (Bonasa bonasia), !
16. Лисица (Vulpes vulpes),
17. Мечка (Ursus arctos), !*
18. Обикновен бук (Fagus sylvatica), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
19. Обикновенна ела (Abies alba), (местообитанието е включено в
приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение
№ 1 на ЗБР)
20. Петниста тинтява (Gentiana punctata), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
21. Скален орел (Aquila chrysaetos), !
22. Слепок (Angius fragilis) (видът е обявен за защитен на територията на
България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 на ЗБР)
23. Смърч (Picea abies), (местообитанието е включено в приложение № 1
на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение № 1 на ЗБР)
24. Сърна (Capreolus capreolus),
25. Усойница (Vipera berus), !
26. Хвойна (juniperus sibirica), (растението е обявено за защитено на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
27. Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea),
28. Черен кълвач (Dryocopos martius), !
29. Черна боровинка (Vaccinium myrtilus),
Обекти за опазване, съгласно ПУ на НП Пирин
1. Хабитатите, изискващи приоритетно опазване са 10 както
следва:
- Евросибирски многогодишни амфибийни съобщества
- Европейски влажни съобщества с доминиране на Molinia coerulea
- Съобщества с доминиране на Bruckenthalia spiculifolia
- Медитерано-планински съобщества от картъл (Nardus stricta)
- Южно-Балкански елови гори
- Югоизточно-Европейски бялборови гори
- Черборови гори
- Високопланинско-Медитерански мурови гори
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Рила

Да се запазят завинаги в
полза на обществото
комплекси от
саморегулиращи се
екосистеми и присъщото
им видово разнообразие,
местообитания на редки
и застрашени видове и
съобщества, характерни
и забележителни
пейзажи и обекти на
неживата природа, които

- Варовикови изворни води
- Пещери
2. Приоритетни за опазване видове:
- 3 вида водорасли, от които 1 рядък и 2 ендемити;
- 1 вид мъхове, включен в приложение към Бернската конвенция и 2 по
Директива 92/43/ЕЕС;
- 6 вида гъби, включени в Червената книга на България и в приложение
към Бернската конвенция;
- 25 бр. лишеи определени като приоритетни за опазване, съгласно
Стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
- 114 вида висши растения, включени в Червената книга на България; 54
бр. защитени висши растения, съгласно ЗБР; 35 вида български и 22 бр.
застрашени балкански ендемита;
- 6 вида лечебни растения, защитени по ЗБР; 2 вида ендемити, 10 вида
лечебни растения са включени в Червената книга на България, а 3 вида – в
приложение към Бернската конвенция;
- 216 вида безгръбначни ендемита; 176 реликта и 15 вида безгръбначни,
присъстващи в световните и европейски списъци на застрашените видове;
- 2 вида риби реликти, 1 вид риби, включен в приложенията към Бернската
конвенция,
- 1 вид земноводни балкански ендемит и 3 вида глациални реликти;
- 5 вида птици са ендемити и 3 вида птици са реликти, 148 вида птици са
включени в приложенията към Бернската конвенция, 22 вида птици са
застрашени и др.;
- 1 вид бозайници е глациален реликт, 2 подвида бозайници са ендемити, 3
вида бозайници са застрашени, 5 вида са включени в Червената книга на
България, а 37 вида бозайници са включени в приложенията към
Бернската конвенция и др.;
1. Балканска пъстърва (Salmo trutta fario);
2. Белодробен лишей (Lobaria pulmonaria),
3. Благороден елен (Cervus elaphus),
4. Божествена иглика (Primula deorum), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
5. Български омайник (Geum bulgaricum), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
6. Бял бор (Pinus sylvestris), (местообитанието е включено в приложение
№ 1 на Директива 92/43/ЕЕС)
7. Витошко лале (Trolius europaeus),

Намаляване на площта на НП Рила –
Заповед No.397 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44
от 2000 г.)
Прекатегоризация със Заповед No.397 от
15.10.1999 г., (ДВ бр. 44 от 2000 г.)
Промяна в името със Заповед No.397 от
15.10.1999 г., (ДВ бр. 44 от 2000 г.)
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за науката и
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14.
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24.

25.
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Вълк (Canis lupus), !*
Глухар (Tetrao urogalus), !
Горска светлика (Luzula sylvatica),
Дива свиня (Sus scrofa),
Живороден гущер (Lacerta vivipara), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
Жълт планински крем (Lilium jankae), ), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
Жълта тинтява (Gentiala lutea), ), (растението е обявено за защитено
на територията на България и е включено в приложение № 3 към чл.
37 на ЗБР)
Златиста кандилка (Aquilegia aurea), ), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
Златовръх (Rhodiola rosae), ), (растението е обявено за защитено на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
Картъл (Nardus stricta), (местообитанието е включено в приложение
№ 1 на Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за
опазване, съгласно приложение № 1 на ЗБР)
Катерица (Sciurus vulgaris),
Клек (Pinus mugo),(местообитанието е включено в приложение № 1 на
Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за опазване,
съгласно приложение № 1 на ЗБР)
Крайснежно звънче (Soldanella pusilla), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
Лещарка (Bonasa bonasia), !
Лисица (Vulpes vulpes),
Мечка (Ursus arctos), !*
Обикновен бук (Fagus sylvatica), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
Обикновенна ела (Abies alba), (местообитанието е включено в
приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение
№ 1 на ЗБР)

Заповед No.114 от 24.02.1992 г., ДВ бр. 20 от 1992 г.
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26. Петниста тинтява (Gentiana punctata), (растението е обявено за
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
27. Скален орел (Aquila chrysaetos), !
28. Смърч (Picea abies), (местообитанието е включено в приложение № 1
на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение № 1 на ЗБР)
29. Сърна (Capreolus capreolus),
30. Усойница (Vipera berus), !
31. Хвойна (Juniperus sibirica), (растението е обявено за защитено на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
32. Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea),
33. Черен кълвач (Dryocopos martius), !
34. Черна боровинка (Vaccinium myrtilus),
Обекти за опазване, съгласно ПУ на НП Рила:
- 30 хабитата по Бернската конвенция и по директива 92/43/ЕЕС;
- Консервационно значими застрашени видове висши растения – 8;
- Редки видове висши растения – 90;
- Висши растения – Ендемити – локални 3, български 18, балкански
– 36;
- Висши растения – реликти – 105;
- 42 вида застрашени мъхове;
- 5 вида водорасли, застрашени от изчезване;
- 24 вида лечебни растения – защитени и под специален режим за
ползване;
- 8 вида земноводни и влечуги, защитени на територията на
страната;
- 81 вида птици, защитени в страната;
- 10 вида прилепи защитени в България;
- 6 вида защитени в страната едри бозайници;
1. Алпийска розалиа (Rosalia alpina); (видът подлежи на приоритетно
съхранение, съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на ЗБР)
2. Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos),!
3. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), !
4. Бръмбър рогач (Lucanus cervus),
5. Бухал (Bubo bubo), !
6. Видра (Lutra lutra),!
7. Bpaбчова кукумявка (Glaucidium passerinum), !
8. Главоч (Cottus gobio), !
9. Голям горски водобегач (Tringa ochropus), (видът е обявен за защитен

Намаляване на площта на НП Централен
Балкан –
Заповед No.396 от 15.10.1999 г., (ДВ бр. 44
от 2000 г.)
Прекатегоризация със Заповед No.396 от
15.10.1999 г., ДВ, бр. 44 от 2000 г.)
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за науката и културата. 238
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на територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
Голям нощник (Myotis myotis), !
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),!
Горска чучулига (Lullula arborea), !
Градинска овесарка (Emberiza hortulana), !
Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica),!*
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), (видът е обявен за
защитен на територията на България и е включен в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), !
Дългоух нощник (Myotis bechsteini), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
Европейски вълк (Canis lupus),!
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), !
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), !
Кафява мечка (Ursus arctos), !*
Козодой (Caprimulgus europaeus), !
Лалугер (Citellus citellus), !
Лещарка (Bonasa bonasia), !
Ливаден дърдавец (Crex crex), !
Ловен сокол (Falco cherrug), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), !
Mалък креслив орел (Aquila pomarina), !
Mалък орел (Hieraaetus pennatus), !
Mалък ястреб (Accipiter nisus), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
Обикновен бук (Fagus silvatica), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
Обикновен мишелов (Buteo buteo), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)

Заповед No.843 от 31.10.1991 г., ДВ, бр. 93 от 1991 г.
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32. Opeл змияр (Circaetus gallicus), !
33. Осояд (Pernis apivorus), !
34. Остроух нощник (Myotis blythi), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
35. Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), !
36. Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), (видът е обявен за
защитен на територията на България и е включен в приложение № 3
към чл. 37 на ЗБР)
37. Полска бъбрица (Anthus campestris), !
38. Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), !
39. Пчелояд (Merops apiaster), (видът е обявен за защитен на територията
на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на ЗБР)
40. Пъстър пор (Vormela peregusna), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
41. Рис (Felis lynx = Lynx lynx), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
42. Сив кълвач (Picus canus), !
43. Синявица (Coracias garrulus), (видът е обявен за защитен на
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на
ЗБР)
44. Cирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), !
45. Скален орел (Aquila chrysaetos), !
46. Сокол скитник (Falco peregrinus), !
47. Cреден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), !
48. Трицветен нощник (Myotis emarginatus), !
49. Уралска улулица (Strix uralensis), !
50. Царски орел (Aquila heliaca), !
51. Червеногуша мухоловка (Ficedula parva),!
52. Червеногърба сврачка (Lanius collurio), !
53. Черен кълвач (Dryocopus martius), !
54. Черен щъркел (Ciconia nigra), !
55. Черночела сврачка (Lanius minor), !
56. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), (видът е обявен за защитен
на територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
57. Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), !
58. Южен подковонос (Rhinolophus euryale),!
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59. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), (видът е обявен за защитен
на територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37
на ЗБР)
Обекти за опазване, определени в ПУ на НП Централен Балкан:
- 23 местообитания, включени в Списъка на застрашените
природни местообитания, изискващи специфични
консервационни мерки (Резолюция Nо 4, Страсбург ,1996)
- 143 растения с висока консервационна значимост;
- 18 вида лечебни растения, защитени и/или под особен режим;
- 7 вида мъхове с природозащитна значимост;
- 5 застрашени и 10 вида редки гъби;
- 1 вид риби, 7 вида земноводни и 17 вида влечуги, изискващи
стриктна или частична защита по Бернската конвенция;
- 121 вида птици и 59 вида бозайници, изискващи стриктна или
частична защита по бернската конвенция

Забележка:
Видовете, обозначени с „!“ са определени с европейска консервационна значимост и с а включени в Приложението към Резолюция № 6 от 1998 г. на ПК на
Бернската конвенция.
Видовете, обозначени с „!*“ освен, че са с консервационна значимост за Европа, изискват приоритетно съхранение на местообитанията на вида в страната
1. Националният парк, в който са извършвани промени в площта в посока увеличаване е паркът, с най-малката определена при обявяването му територия – НП
Пирин. От обявяването му със Заповед № 3074 от 08.11.1962 г. до последната извършена промяна със Заповед № 395 от 15.10.1999 г., площта на парка е увеличена 6,36
пъти.
В периода от 1999 г. до края на 2013 г. извършваните промени в територията на националните паркове са само в посока на тяхното намаляване, като най-голямо
е намалението на площта на НП Рила, което възлиза на 24,90 на сто от определената с обявяването му площ. Независимо от това намаление, НП Рила към 31.12.2013 г. е
най-големият по площ национален парк в България.
2. Налице е съществено различие между броя на обектите за опазване в националните паркове, оповестени в публичния регистър на защитените територии,
поддържан от ИАОС и броя на видовете, определени в плановете за управление, като изискващи приоритетно изпълнение на мерки за съхранение. Това се дължи на
липсата на законодателно изискване, в акта за обявяване на съответната защитена територия да бъдат изрично определени обектите на съхранение в рамките на
защитената територия, предвид значителният им брой и многообразие. Точното идентифициране на обектите за опазване е необходимо с оглед осъществяването на
текущ (постоянен или периодичен) мониторинг върху тях, с цел вземане на адекватни управленски решения за предприемане на своевременни действия. В тази връзка е
необходимо ясно обвързване на определените обекти за опазване в националните паркове с обектите, върху които се планира и осъществява мониторинг, включително
биологичен мониторинг.
3. Установено е различие и между определените като защитени за територията на цялата страна видове по смисъла на чл. 37 от ЗБР и някои от видовете,
определени като обекти за опазване, съобразно плановете за управление на националните паркове и оповестената информация в публичния регистър, каквито са
катерицата, лисицата, червената и черната боровинка, дивата свиня, сърната и благородния елен, белодробния лишей и балканската пъстърва.
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Приложение № 2
Критерии и показатели за анализ и оценка на управлението на националните паркове в България и опазване на биологичното разнообразие в тях
Основен въпрос на одита:
Ефективно ли се управляват националните паркове в страната през периода 2010 – 2012 г. и постигната ли е основната цел за тяхното създаване 239 –
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях?
Специфични въпроси
Критерии за оценка
Показатели
1
2
3
1. Създадени ли са достатъчно
предпоставки за ефективното
изпълнение на дейността по
управление на националните
паркове и съхранение на
биологичното разнообразие в
тях?
1.1. Има ли ясно определени
1. Наличие на национални цели и приоритети в
- наличие на елементи на защита на природата и биологичното
цели за управлението на
политиката по околна среда, в областта на защитените
разнообразие при дефиниране на целите в националните политики
националните паркове на
територии и опазване на биологичното разнообразие.
през одитирания период;
национално ниво, които да
2. Съответствие на заложените цели и приоритети в
- обвързаност между целите, приоритетите и индикаторите за
гарантират дългосрочна визия и
националните политики в областта на защитените територии
измерване в националните стратегически, планови и програмни
приемственост в политиката по
и биологичното разнообразие с ангажиментите на България,
документи по отношение на заетостта и целите, приоритетите и
околна среда, в областта на
поети с ратификацията на международните споразумения в
индикаторите за измерване и оценка на степента на тяхното
управлението на защитените
областта.
постигане в проекта.
територии и опазване на
3. Достатъчност на информацията от Националната
биологичното разнообразие?
система за мониторинг на биологичното разнообразие за
разработване на политиките и програмите в областта на
опазване на биологичното разнообразие?
1.2. Адекватно ли са
1. Наличие на ясно дефинирани роля, отговорности,
разпределени отговорностите по функции и задачи на съответните нива на управление на НП.
управление на националните
2. Наличие на нормативно установен механизъм за
паркове?
поставяне на управлението на НП на широка основа, чрез
включването в управлението на експертизата на НПО,
органите за местно управление, или други заинтересовани
страни и ползване на тази правна възможност през
одитирания период.
1.3. Има ли разработени в
1. Наличие на актуални за одитирания период ПУ на НП,
- операционализиране на ПУ на НП за гарантиране
съответствие с нормативните
въз основа на които се осъществява дейността.
обвързването на дългосрочните с краткосрочните планови
239

Съгласно чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените територии
189

88

изисквания и утвърдени по
надлежния ред ПУ, въз основа
на които да се извършва
планирането и изпълнението на
дейността в НП през одитирания
период?
1.4. Системата за краткосрочно
планиране на дейността по
управление на националните
паркове и опазване на
биологичното разнообразие,
гарантира ли изпълнението на
дългосрочните стратегически,
програмни и планови
документи?
1.5. Осигурено ли е финансиране
за изпълнение на планираните
мерки и дейности?

2. Съответствие на утвърдените ПУ с нормативните
изисквания.

1. Наличие на обвързаност и съгласуваност между
планираните в годишните планове за дейността на
дирекциите на националните паркове с планираните мерки и
дейности в ПУ и другите дългосрочни и стратегически
планови документи.

1. Наличие на финансиране за изпълнението на
планираните мерки и дейности за изпълнение в НП през
одитирания период

2. Ефективно ли се изпълнява
дейността по управление на
националните паркове, за
целите на съхранение на
биологичното разнообразие и
екосистемите и естествените
процеси, протичащи в тях?
2.1. Изпълняват ли се мерките и
дейностите през одитирания
период, съобразно утвърдените
годишни планове?

документи.

1.

Наличие на ясно определени граници и зони в НП;

2.
Наличие на средства за осигуряване на
информираност по отношение режимите, разрешените и
забранени за извършване дейности на територията на НП;
3.
Наличие на ефективен административен контрол
върху територията на парковете
3.1. Наличие на графици за охрана, осигуряващи защита
на НП и тяхното изпълнение и отчитане;
3.2. Динамика на броя на извършените проверки,

- общ размер и динамика, в т.ч. по източници на осигуреното
финансиране за изпълнението на дейностите в НП;
- относителен дял на фактическото спрямо планираното
финансиране и изменението му през одитирания период;
- общ размер на фактически осигурения финансов ресурс на 1
ха площ;

- ясно определени граници на защитените територии и
определените зони в тях;
- информационни табели, дипляни, брошури, центрове за
осигуряване на допълнителна информация относно режимите в НП;
- маркировка (вертикална и хоризонтална) и други средства за
информиране на посетителите;
- съотношение между числеността на персонала за охрана и
площта на НП;
- изпълнение и отчитане на графиците за охрана;
- брой и динамика на извършените проверки;
- брой и динамика на съставените констативни протоколи;
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предприети мерки, установени и санкционирани нарушения
през одитирания период;
3.3. Планиране на контролната дейност в резултат на
оценка на риска
3.4. Наличие на възпиращ ефект на извършвания
административен контрол от ДНП върху нарушителите
НП

4.

Отговорно управление на туризма в границите на

5.
Наличие и съобразяване на изследователските,
научните и образователните дейности в парковете, с
потребностите на дирекциите на националните паркове за
подобряване на управлението в парковете.

6.
Резултатно изпълнение на мониторинга, в т.ч. на
биологичния мониторинг в НП.

2.2. Ефективни ли са
изпълнените мерки и дейности
в НП през одитирания период?

1. Висока степен на изпълнение на заложените в 10годишните ПУ дългосрочни цели
2. Наличие на подобрение на наблюдаваните показатели,
за измерване ефективното изпълнение на мерките и
дейностите, насочени към опазване на биологичното

АУАН и издадените НП
- размер и динамика на наложените глоби и санкции;
- размер на доброволно внесените глоби и санкции в приход на
бюджета на ДНП;
- брой, вид и характер на наложените принудителни
административни мерки по ЗБР;
- брой и динамика на лицата с повече от един съставен АУАН.
- брой и динамика на изградените и поддържани
туристически маршрути и пътеки, посетителски и образователни
центрове и/или природни музеи; както и други обекти като –
заслони и хижи; маси и пейки; информационни табели и
маркировки; мостове и огради; навеси и беседки и др.
- брой и динамика на туристическия поток през одитирания
период;
- брой и характер на предприетите мерки за ограничаване на
вредното въздействие върху природата от туристическия поток;
- брой и динамика на изпълнените научни изследвания и
разработки в границите на НП;
- относителен дял на възложените от ДНП научни разработки и
изследвания, по проблеми и/или теми, свързани с управлението на
НП и/или опазването на биологичното разнообразие в рамките на
защитената територия;
- брой и динамика в проведените образователни и
информационни кампании за повишаване информираността на
посетителите в НП за значението на дейностите, свързани с
опазване на природата;
- липса или намаление на изчезнали ендемични или
застрашени видове;
- запазване или нарастване на броя на местообитанията в
парка;
- наличие или нарастване на броя на възстановените
изчезнали видове (интродуциране на видове);
- липса или намаление на броя на инвазивните видове;
- нарастване на броя на системно наблюдаваните видове и
др.
относителен дял на изпълнените през одитирания период мерки
и дейности спрямо планираните в ПУ
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3. Създадената система за
наблюдение и контрол,
гарантира ли резултатното
управление на националните
паркове?

4. Създадени ли са подходящи
процедури за създаване на
нови НП или разширяване на
съществуващи такива?

разнообразие през одитирания период.
1.
Изпълнение на нормативно заложените периодични
прегледи на изпълнението на плановете за управление на НП
2.
Наличие на достатъчна и надеждна информация в
годишните отчети за дейността на дирекциите на
националните паркове за процеса по изпълнение на плановете
за управление
3.
Предприети от МОСВ мерки в резултат от оценката
на изпълнението на първите ПУ на НП в България
1. Наличие на утвърдени, действащи процедури за
създаване на нови НП или разширяване на съществуващи
такива.
2. Наличие на предприети действия за създаване на нови
или разширяване на съществуващи НП през одитирания
период.

- брой инициирани или открити процедури по създаване на
нови НП или разширяване на съществуващите през одитирания
период.

Приложение № 3
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Преглед на правителствените стратегически, дългосрочни и средносрочни документи в областта на околната среда и опазване на биологичното разнообразие,
действали през периода 2010 г. – 2012 г.
Извлечение от съдържанието на част от основните международни споразумения и актове от Европейското законодателство, определящи ангажиментите на
Република Българи в областта на опазване на биологичното разнообразие
Показател/
документ

Вид
документ и
период на
действие

Цели/приоритети в областта на
околната среда

1. Програма
за
европейско
развитие на
България

Правителствена
програма

1.Опазване и подобряване на
състоянието на водните ресурси
2.Ограничаване и спиране на
загубата на биологично
разнообразие
3.Подобряване на качеството на
атмосферния въздух
4.Устойчиво управление на земите
5.Устойчиво управление на
отпадъците
6.Предотвратяване и намаляване
на шума в населените места
7.Гарантиране участието на
обществеността при вземане на
решения в областта на околната
среда
8.Интегриране на политиките по
околна среда и здраве в областта
на другите политики

2. Национална стратегия
за околна
среда

Секторен
стратегичес
ки
документ,
приет с

2009-2013г.

Подобряване качеството на живот
на населението на страната чрез
осигуряване на благоприятна
околна среда и запазване на
богатата природа на основата на

Цели/Приоритети в
областта на опазване
на биологичното
разнообразие и
защитените територии
Ограничаване и
спиране на загубата
на биологично
разнообразие

1. Опазване и
поддържане на
богатото
биологичното
разнообразие

Мерки

Резултати/Индикатори

1.Разработване на нови и актуализиране на
действащи планове за управление на
защитени територии и изпълнение на
дейностите, заложени в тях.
2.Изграждане на мрежата от защитени зони
по „НАТУРА 2000” и поетапно изготвяне на
планове за управление на приоритетни
защитени зони. 3.Картиране на природни
местообитания и на видове.
4.Разработване на планове за действие за
застрашени животински и растителни
видове.
5.Поддържащи и възстановителни дейности
за местообитания и видове в националната
екологична мрежа и извън нея.
6.Ефективно използване на интегрирания и
екосистемния подход за съхранение на
местообитания и видове с европейска и
национална значимост, както и на
биоразнообразието в страната като цяло.
7.Реализиране на поддържащи и
възстановителни дейности за местообитания
и видове чрез финансиране по приоритетна
ос 3 на Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.”, както и от други източници.
Мерки са набелязани в плана за действие към
стратегията до 2006 г.

1. Осигуряване на висока
степен на защита и опазване на
защитените територии.
2.Увеличаване на защитените
територии

Индикаторите са определени
само за набелязаните мерки до
2006 г.
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РМС от
31.05.2001г.

Секторен
стратегичес
ки
документ,
приет с
Протокол
№ 15.3 на
МС от
06.04.1998г.
4. Национален Секторен
средносроч
план за
ен документ
опазване на
биологичното 2005-2010 г.
разнообразие приет с
Протокол
48.6 на МС
от 2005 г.
3. Национална
стратегия за
опазване на
биологичното
разнообразие

устойчиво управление на околната
среда.

Формулирането на ефективна
политика по опазване на
биологичното разнообразие.

Стратегическа цел на Плана:
Спиране на загубата на
биологично разнообразие в
България до 2010 г.
Оперативни цели:
1. Опазване и възстановяване на
видове, хабитати, екосистеми и
ландшафти. Опазване на
генетичното разнообразие и
биологична сигурност.
а) Оценка на заплахите и проучване
на механизми за
ограничаване/премахване на
тяхното отрицателно въздействие;
б) Развиване, укрепване и

1.1. Съхраняване,
укрепване и
възстановяване на
ключови екосистеми,
местообитания,
видове и на
генетичните им
ресурси.
1.2. Осигуряване на
условия за устойчиво
ползване на
биологичните
ресурси.
1.3. Подобряване
състоянието на
горите.

1. Укрепване на научната основа на
природозащитната дейност
2. Разширяване и укрепване на мрежата от
защитени територии
3. Екологично образование
4. Разработване и прилагане на политика за
развитие на екологичен туризъм
5. Насърчаване на опазването на
биологичното разнообразие на балканите
Развитие на нормативната база в областта
на опазване на биологичното разнообразие
2. Разработване на закони и подзаконови
нормативни актове; изменения и допълнения
в съществуващите;
3. Интегриране опазването и устойчивото
използване на биологичното разнообразие в
съответните секторни или междусекторни
планове, програми и политики;
4. Въвеждане на подходящи процедури,
изискващи оценка на въздействието върху
околната среда за планове, програми и
инвестиционни намерения с вероятно
значително неблагоприятно въздействие върху
биологичното разнообразие с оглед избягване

няма

1. Увеличаване на площта на
защитените територии спрямо
общата площ на страната;
2. Съхраняване и опазване на
типове местообитания,
представителни за България и
Европа;
3. Съхраняване и опазване на
застрашени растителни видове;
4. Съхраняване и опазване на
застрашени животински
видове;
5. Увеличаване на броя
обектите на неживата природа,
включени в защитени
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устойчиво управление на
Националната екологична мрежа
(НЕМ);.
в) Финансово обезпечаване на
дейностите за опазване и устойчиво
използване на биологичното
разнообразие и оптимизиране на
управлението на осигурените
финансови ресурси;
г) Подпомагане на програмите за ex
situ опазване на биологичното
разнообразие и прилагане на
добрите практики в тази област;
д) Провеждане на мониторинг на
видове, хабитати, екосистеми и
ландшафти на основата на
стандартни за ЕС индикатори и
методики и съгласуване на списъци
от видове и хабитати в България от
приоритет за Общността;
е) Подобряване на
информираността и повишаване
активността на обществото за
опазване на биологичното
разнообразие;
ж) Създаване на условия за поефективно обучение и образование
за опазване на биологичното
разнообразие;
з) Идентифициране на чуждите
инвазивни видове и определяне на
мерки за ограничаване на тяхното
въздействие върху местните
видове, екосистеми и здравето на
хората;
и) Финализиране на
транспонирането на европейското
законодателство по отношение на
работа с генетично модифицирани
организми (ГМО) в контролирани

или минимизиране на такова въздействие –
разширяване обхвата на ОВОС и ЕО;
5. Подходящи мерки за осигуряване
своевременно отчитане на екологичните
последици на програми и политики, които
биха могли да имат значително вредно
въздействие върху биологичното
разнообразие;
6. Подпомагане на националните мерки за
реагиране в случай на природни или
антропогенни събития, които са тежка и
непосредствена заплаха за биологичното
разнообразие и насърчаване съвместни
планове за спешно реагиране.
7. Национални стратегии, планове,
програми и методики
8. Разработването на дългосрочни
стратегии и планове за действие за опазване и
устойчиво ползване на биологичните ресурси;
9. Прилагане на мерките от Националната
АгроЕкологична Програма. Основната цел на
Националната агро-екологична програма
(НАЕП) е да се насърчи въвеждането и
постоянното използване на екологосъобразни
методи за селскостопанско производство,
които защитават или подобряват природната
среда и допринасят за постигане на устойчив
модел на управление на земята;
10. Предотвратяване интродуцирането на
неместни видове, които заплашват
екосистемите, местообитанията или видовете
и контролиране и унищожаване на тези
видове;
11. Подкрепа на местното население за
разработване и прилагане на оздравителни
действия в райони с деградирала природа,
където биологичното разнообразие е
намаляло;
12. Поощряване сътрудничеството между
правителствените институции и частния

територии и защитени зони;
6. Увеличаване на броя на
защитените територии с
разработени планове за
управление.
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условия, освобождаване в околната
среда и пускането им на пазара с
приемане на Закон за ГМО и
съответните му подзаконови
нормативни актове;
к) Осигуряване достъп на
обществеността до информация за
използването на ГМО и биологична
сигурност.
2. Максимално интегриране на
проблемите на биологичното
разнообразие в националното
екологично и секторно
законодателство и националните
политики и програми.
а) Интегриране на проблемите на
биологичното разнообразие при
разработването и прилагането на
природозащитното законодателство
в областта но водите, почвите,
вредните химични вещества и
ГМО, горите, лова, лечебните
растения, рибарството и
аквакултурите, управлението на
морските ресурси, екоетикетирането, ОВОС и
Екологична оценка, прилагането на
Орхуската конвенция;
б) Ревизия на основните и
ресурсните закони в областта на
биологичното разнообразие с цел
тяхното осъвременяване и
постигане на по-ефективно
опазване на биологичното
разнообразие;
в)Интегриране на проблемите на
опазването и устойчивото
използване на биологичното
разнообразие в политиката на
регионалното развитие и

сектор при разработването на методи за
устойчиво използване на биологичните
ресурси;
13. Общоноционални методики за оценка
състоянието на отделните елементи на
биологичното разнообразие, заплахите и
факторите на въздействие.
Повишаване капацитета за прилагане на
Националния план за опазване на
биологичното разнообразие:
1. Създаване на необходимите нови звена –
ГМО, мониторинг на билогичното
разнообразие;
2. Кадрово и материално-техническо
укрепване на съществуващите звена;
3. Обучение на служителите в
съществуващите структури.
Развитие и управление на Националната
екологична мрежа:
1. Развитие и поддържане мрежата от
защитени територии, включително и
обявяване на морски защитени територии ;
2. Създаването и поддържането на
системата от защитени зони, отговярящи на
изискванията на Директивата за хабитатите и
Директивата за птиците, като национална
част на Европейската екологична мрежа
Натура 2000;
3. Опазване, регулиране или управление на
биологичните ресурси в защитените
територии и зони чрез разработване на
планове за управление на защитени
територии и зони и изпълнение на
дейностите, заложени в тях;
4. Укрепване, капитализиране и развиване
на фонд Защитени територии към
Националния доверителен екофонд.
Мониторинг на биологичното
разнообразие:
1. Идентифициране на компонентите на
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планиране;
г) Нормативно дефиниране на
участието на браншовите
организации при поделянето на
правата и отговорностите си с
държавата по проблемите на
опазването и устойчивото ползване
на биологичните ресурси;
д) Въвеждане и оптимизиране на
компенсаторните и разплащателни
механизми с цел насърчаване на
икономическите субекти и НПО за
устойчиво управление и използване
на биологичните ресурси;
е) Осигуряване на научна основа
при определяне на политика,
вземане на решения за опазване и
управление на природните ресурси.
3. Устойчиво използване на
биологичните ресурси.
Интегриране на проблемите на
биологичното разнообразие в
селскостопанския сектор
а) Въвеждане и прилагане на добри
земеделски практики и опазване на
традиционните селскостопански
практики за опазване на
биологичното разнообразие в
земеделските земи.
б) Приемане и прилагане на агроекологична схема с мерки за
дългосрочно опазване на
биологичното разнообразие;
в) Укрепване и разширяване на
биологичното земеделие;
г) Повишаване на
информираността на заетите в
селскостопанския сектор за
опазване и устойчиво използване
на биологичното разнообразие и за

биоразнообразието, важни за опазването и
устойчивото му използване;
2. Разработване на специализирани
мониторингови програми, в зависимост от
обекта на наблюдение и териториалните
особености;
3. Идентифициране и мониторинг на
дейности със значително въздействие върху
биологичното разнообразие;
4. Поддържане и организиране на база
данни от мониторинга;
5. Осигуряване на мониторинг и оценка
на биологичното разнообразие в
селскостопанския фонд и ефективността от
мерките в тази област.
Развитие на научната основа за опазване
на биологичното разнообразие:
1. Разработване и поддържане на програми
за научно и техническо обучение и практика
по вземане на мерки за определяне, опазване
и устойчиво използване на
биоразнообразието и устойчивото използване
на неговите компоненти;
2. Пълно инвентаризиране на българската
флора, фауна и микота;.
3. Публикуване на Червени книги и
Червени списъци, отговарящи на
международните категории;
4. Насърчаване на интердисциплинарните
изследвания;
5. Прилагане на екосистемния подход при
опазване на биологичното разнообразие;
6. Изследвания за опазването и устойчивото
използване на биоразнообразието;
7. Поощряване и сътрудничество за
използване на научния прогрес в
изследванията на биологичното разнообразие
за развитието на методи за опазване и
устойчиво използване на биологичните
ресурси;
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възможностите за прилагане на
агро-екологични мерки;
4.Опазване на биологичното
разнообразие чрез устойчиво
управление на горите
д) Прилагане на Директивата за
птиците и Директивата за
хабитатите в горската политика и
горско-стопанското
законодателство;
е) Прилагане на приоритетни мерки
за опазване на биологичното
разнообразие на старите гори и
горите с естествен произход;
ж) Намаляване на обема и
засегнатата площ от незаконна и
нерегламентирана сеч в горския
фонд и засилване на контрола;
з) Прилагане на съвременни
лесовъдски и лесоустройствени
практики, основани на научни
изследвания и екосистемния
подход;
и) Постигане на баланс между
обществените интереси за ползване
на горите, включително по
отношение на лова и другите
недървесни биологични ресурси и
опазването на биологичното
разнообразие;
к) Мониторинг на биологичното
разнообразие в горите;
…………………..
7.Развитие на устойчив туризъм
ш) Развитие на форми на туризъм,
които щадят биологичното
разнообразие;
щ) Създаване на условия за
управление на защитените
територии в условия на развиващ

8. Прилагане на познания, открития и
практически опит на местното население с
традиционен начин на живот, съвместими с
опазването и устойчивото използване на
биологичните ресурси.
Възстановителни и поддържащи дейности:
1. Опазване на екосистеми и естествени
местообитания и поддържане на
жизнеспособни популации от видове в
естествената им среда;
2. Разработване и изпълнение на планове
за действие за редки и застрашени видове
растения и животни;
3. Възстановяване на деградирали
екосистеми и местообитания и подпомагане
възстановяването на застрашените видове;
4. Създаване и поддържане на съоръжения
за еx situ опазване;
5. Възстановяване на застрашени видове и
реинтродукция в естествените
местообитания;
6. Прилагане на агро-екологичните мерки;
7. Прилагане на “мерки на място” за
опазване на генетичните ресурси и in situ
опазването на сортове, породи и раси с
особен акцент върху местните такива;
8. Идентифициране на местата с високо
консервационно значение в
селскостопанския фонд, които са застрашени
от загуба на биологично разнообразие.
Набелязване на мерки за премахване или
ограничаване на заплахите.
Образование и повишаване на
обществената осведоменост:
1. Подпомагане и насърчаване
осъзнаването на важността на опазването на
биологичното разнообразие и необходимите
за това мерки, както и пропагандирането им
чрез медиите и включване на темата в
образователните програми;
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5.Стратегиче
ски план за
биоразнообр
азието
2011—2020 и
целите от
Аичи за
биоразнообразието

Секторен
средносрочен
документ
2011-2020 г.

се туризъм;
ю) Запазване на висок
рекреационен капацитет на
екосистемите и ландшафта;
я) Мониторинг на въздействието на
отделните форми на туризъм върху
биологичното разнообразие.
8. Предотвратяване или
намаляване на отрицателното
въздействие върху
биоразнообразието, предизвикано
от промените в климата и
адаптациите към тях.
а) Изследване на последствията от
промяната в климата върху
биологичното разнообразие и
предприемане на мерки за тяхното
ограничаване;
б) Оценка на влиянието на
опустиняването и деградацията на
почвите върху биологичното
разнообразие и ограничаване на
последствията от тях.
Да подпомогне ефективното
прилагане на Конвенцията чрез
стратегически подход, съдържащ
комбинация от мисия и
стратегически цели и резултати,
които да предизвикат
широкомащабни действия във
всички Страни и заинтересовани
лица.
Да осигури гъвкава рамка за
определянето на националните и
регионални цели при осигуряване
на последователност в прилагането
на разпоредбите на Конвенцията за
биологично разнообразие.
Мисията на Стратегическия план е
“да се предприемат ефективни и

2. Широка издателска и рекламна дейност,
провеждане на периодични информационни
кампании чрез медиите, в информационните
центрове и др. за значението на
биологичното разнообразие;
Информационни системи и бази данни:
1. Осигуряване и/или улесняване достъпа
или трансфера на технологии, които са от
значение за опазването и устойчивото
използване на биологичното разнообразие
или използват генетични ресурси;
2. Улесняване обмена на информация;
3. Информиране на обществото по
въпросите за биологичното разнообразие
(CHM);
4. Обмен на информация в областта на
биологичната сигурност .

Към Стратегическа цел А
Цел 1: До 2020 г., но не по-късно, хората да
са информирани, относно ценностите на
биоразнообразието и стъпките, които могат
да предприемат за неговото опазване и
устойчиво използване.
Цел 2: До 2020 г., но не по-късно, ценностите
на биоразнообразието да са интегрирани в
стратегии и процеси на планиране за
национално и местно развитие и за
намаляване на бедността, и да са включени в
националната отчетност, когато е
необходимо, и системите за докладване.
Цел 3: До 2020 г., но не по-късно, стимулите,
включително вредните за биоразнообразието
субсидии да са елиминирани, поетапно
отменени или изменени, с цел да се

Индикаторите за резултат са
заложен и в специфичните цели
и определените към тях мерки.
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спешни мерки, за спиране на
загубата на биологично
разнообразие, за да се гарантира до
2020 г.
Стратегическа цел А – Справяне с
основните причини за намаляване
на биоразнообразието, чрез
интегриране на биоразнообразието
в работата на правителството и
обществото.
Стратегическа цел В – Да се
намали прекият натиск върху
биоразнообразието и да се
насърчава устойчивото ползване.
Стратегическа цел С – Да се
подобри състоянието на
биоразнообразието, чрез опазване
на екосистемите, видовете и
генетичното разнообразие.
Стратегическа цел D – Да се
увеличат ползите от
биоразнообразието и
екосистемните услуги за всички.
Стратегическа цел Е –
Подобряване на прилагането чрез
обществено планиране, управление
на знанията и укрепване на
капацитета.

минимизира или избегне тяхното негативно
въздействие и да бъдат създадени и
приложени положителни стимули за
опазването и устойчивото използване на
биоразнообразието.
Цел 4: До 2020 г., но не по-късно,
правителствата, бизнесът и всички
заинтересовани страни на всички нива, да са
предприели стъпки за постигането, или вече
да са приложили планове за устойчиво
производство и потребление и да са запазили
нивата на вредното въздействие от
използването на природни ресурси в рамките
на безопасните екологични ограничения.
Към Стратегическа цел В
Цел 5: До 2020 г., темпото на загубата на
естествените местообитания, включително
горите, да се намали най-малко наполовина.
Цел 6: До 2020 г., запасите от риба,
безгръбначни животни и водни растения да
се управляват и събират устойчиво,
законосъобразно и да се прилагат
екосистемни подходи, така че прекомерният
риболов да бъде избягван, да се въведат
планове и мерки за възстановяване на
изчезващите видове.
Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони,
водните стопанства и горите да се управляват
устойчиво, като се гарантира запазването на
биоразнообразието.
Цели 8: До 2020 замърсяването, включително
от излишни хранителни вещества, да се сведе
до ниво, безопасно за функционирането на
екосистемите и биоразнообразието.
Цел 9: До 2020 г. да се идентифицират и да
се поставят като приоритет инвазивните
видове и популации, приоритизираните
видове да бъдат контролирани или
унищожени.
Към Стратегическа цел С
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Цел 11: До 2020 г. да бъдат съхранени поне
17% от сухоземните и вътрешните водни
площи, както и 10% от крайбрежните и
морски райони, особено тези, с особена
важност за биоразнообразието и
предоставянето на екосистемни услуги.
Цел 12: До 2020 г. да бъде предотвратено
изчезването на познатите застрашени видове,
а състоянието на тяхното опазване, особено
на тези пред изчезване, да се подобри и
поддържа.
Цел 13: До 2020 г. да се запази генетичното
разнообразие на култивираните растения,
селскостопанските и домашни животни и на
техните диви родственици, включително и на
ценните от социално-икономическа и
културна гледна точка видове, като се
разработят и приложат стратегии за свеждане
до минимум на генетичната ерозия, и
опазване на тяхното генетично разнообразие.
Към Стратегическа цел D
Цел 14: До 2020 г. да бъдат възстановени и
опазвани екосистемите, които предоставят
жизненоважни услуги, включително такива,
свързани с вода, които допринасят за
здравето, прехраната и благосъстоянието,
като се вземат предвид нуждите на жените,
коренните и местни общности, бедните и
уязвимите слоеве от населението.
Цел 15: До 2020 г. да бъдат повишени
устойчивостта на екосистемите и приносът
на биоразнообразието към натрупването на
въглеродни запаси, чрез запазване и
възстановяване, включително
възстановяването на поне 15% от
деградиралите екосистеми.
Цел 16: До 2015 г. да влезе в сила
Протоколът от Нагоя за Достъп до
генетичните ресурси и честното и
справедливо разпределяне на ползите от
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6.Програма
за дейността
на МОСВ
юлидекември
2010 г.

Краткосрочен,
секторен,
планов
документ
06-12.2010г.

Ограничаване и спиране загубата
на биоразнообразие

тяхното използване.
Към Стратегическа цел Е
Цел 17: До 2015 г. всяка Страна да
разработи, приеме, като политически
инструмент и започне прилагането на
ефективна, обществена и осъвременена
национална стратегия за биоразнообразието
и план за действие.
Цел 18: До 2020 г. традиционните знания,
нововъведения и практики на коренните и
местните общности, отнасящи се до
опазването и устойчивото използване на
биоразнообразието, както и обичайното
използване на биологичните ресурси, да се
почитат, да са предмет на националното
законодателство и съответни международни
ангажименти, и напълно да се интегрират и
отразят при прилагането на Конвенцията.
Цел 19: До 2020 г. да се подобрят, споделят
широко и да се предадат и приложат,
познанията.
Цел 20: До 2020 г., но не по-късно,
значително да се увеличи спрямо текущите
нива, мобилизирането на финансови ресурси,
за ефективното прилагане на Стратегическия
план за биоразнообразието 2011-2020.
1. Разработване ЗИД на Закона за лечебните
растения и ЗЗТ;
2. Разработване и приемане на наредба за
извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми и проекти и
инвестиционни предложения с предмета и за
целите на опазване на защитените зони.
3. Обявяване на 13 защитени зони за
опазване на дивите птици;
4. Подготовка на заповеди за обявяване на 50
защитени зони по Директивата за опазване на
местообитанията на видове от дивата флора
и фауна;
5. Стартиране на процедурата по подготовка
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7.Цели на
МОСВ за
2010 г. 240

Секторен,
краткосрочен
планов
документ

1. Обезпечаване на ефективна
защита на видове и местообитания
с европейско и национално
значение
2. Усъвършенстване на подходите и
методите за осигуряване на
устойчиво управление на
биологичното разнообразие в
съответствие с националните и
международни условия и стандарти
3. Устойчиво използване на
природните ресурси

Приоритет –
прекратяване загубата
на биологично
разнообразие

8.Предизвикателства и
приоритети
в
националната политика
по опазване
на околната
среда през
2011 г.

Секторен
краткосроче
н планов
документ.

Приоритетите са формулирани по
политики и области

Най-важният
приоритет
в
дейността на МОСВ е
изграждането
на
Екологичната мрежа
„НАТУРА 2000”. Той
произтича пряко от
изискванията
на
европейското
и
националното
законодателство.
Срокът за това е
определен до 2013 г.

240

на 13 плана за управление на защитени зони.
1. Разширяване на мрежата от защитени
територии чрез издаване на заповеди за
обявяване и промени в площта на ЗТ;
2. Приемане на планове за управление на
ЗТ и планове за действие за застрашени
видове
3. Пълно транспониране на Директива
92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна
4. Разработване и внедряване на
национална информационна система на
защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000
5. Разработване на националноинформационна и комуникационна
стратегия за мрежата на Натура 2000
6. Ефективен контрол по спазване на
условията на издадените разрешения за
ползване на природни ресурси в ЗТ
1. Да се ускори разработването и издаването
на заповеди за обявяване на защитените зони
през 2011 г. и да се определят
забранителните режими за различни
дейности в тях.
2. Да се опазват редките и защитени
растителни и животински видове и техните
местообитания, които са от национална
значимост.
3. Да се приемат планове за управление на
защитените територии и планове за действие
за растителни и животински видове.
4. Да се продължи изпълнението на проект
„Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природните
местообитания и видове – фаза 1”.
5. Да се извършват наблюдения на видовете,

7. Брой издадени заповеди
за промяна/обявяване на ЗТ;
8. Брой приети планове за
управление на ЗТ и планове за
действие на видове
9. ЗИД на ЗЗТ и ЗБР
10. Разработена
комуникационна стратегия за
мрежата на Натура 2000
11. Брой извършени
проверки и осъществен контрол
по спазване условията и
режимите в ЗТ

Данните са извлечени от отчет за изпълнение на целите на МОСВ З 2010 г. http://www.moew.government.bg/?show=144
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9.Цели на
МОСВ за
2011 г.

241

Секторен
Краткосроч
ен планов
документ 241

1. Доизграждане на Националната
екологична мрежа (ЗТ и Натура
2000) в съответствие с
ангажиментите на страната,
произтичащи от европейската
законодателство
2. Разработване на ПУ на ЗТ и
планове за действие за видове
3. Изпълнение на проектите,
финансирани по ОПОС ос 3,
свързани с развитие на
националната информационна
система за защитените зони от
екологичната мрежа Натура 2000;
картиране на ЗТ и разработване на
комуникационна стратегия за
мрежата Натура 2000
4. Ефективен мониторинг на

които са обект на Националната система за
мониторинг на биологичното разнообразие
на основните биологични групи: бозайници
(16 вида, включително кафява мечка, дива
коза), птици (127 вида), земноводни и
влечуги (12 вида, включително два вида
сухоземни костенурки), риби (15 вида),
мъхове (5 вида, 3 вида торфени и 2 вида
листнати мъхове), гъби (7 вида, включително
хлебна манатарка), висши растения (101
вида, включително Родопски крем, Водна
лилия, Витошко лале, Планински крем). Ще
се набира актуална информация за
разпространението и числеността им и
изготвяне на оценки за тяхното състояние.
6. Значително да се увеличат финансовите
ресурси през 2011 г. Те могат да бъдат от
различни източници, насочени към защита на
природата.
1. Разработване и издаване на заповеди
за обявяване на нови ЗТ или промяна в
територията на съществуващи ЗТ
2. Осигуряване на нормативни
предпоставки за подпомагане на
собствениците на земеделски земи чрез
стартиране на плащанията по Мярка 213
„Плащания по Натура 2000 и плащания
свързани с изпълнението на Директива
2000/60 ЕС“ по ПРСР
3. Създаване на възможности за
устойчиво развитие на туризма в ЗТ
4. Усъвършенстване на бази данни за
биоразнообразието
5. Подготовка на проектно
предложение за финансиране по ОПОС за
оценка на състоянието и видове хабитати на
територията на България

1. Обявяване на 80 зони за
опазване на природни
местообитания
2. 12 нави защитени зони за
опазване на местообитанията
на водолюбиви птици;
3. 20 нови заповеди за
обявяване на ЗТ по ЗЗТ
4. Заповед за директно
предоставяне на БФП по
разработените проектни
предложения

Информацията е извлечена от отчет на МОСВ за 2011 г. http://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Priorities/Priorities_2012/Otchet_2011_MOSV.pdf
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10.Цели на
МОСВ за
2012 г.

Краткосроч
ен,
секторен,
планов
документ

11.Приорите
ти на МОСВ
за 2012 г.

Секторен
краткосроче
н планов
документ.

биологичното разнообразие
1. Доизграждане на Националната
екологична мрежа от защитени
територии Натура 2000
2. Улесняване достъпа на
обществеността до актуална и
навременна информация за
околната среда, прилагайки
съвременни информационни
средства
3. Формиране на отговорно
отношение на обществото към
околната среда и провокиране на
екологосъобразно поведение

Политика: Ограничаване и спиране
на загубата на биологично
разнообразие

1. Осигуряване на ефективна защита на
природни местообитания и застрашени
видове от национално и европейско
консервационно значение
2. Подобряване на информационното
осигуряване и мониторинга на дейностите по
опазване на околната среда
3. Промяна в общественото поведение в
посока отговорно отношение към околната
среда

1. Да продължим ускореното разработване и
издаване на заповеди за обявяване и промяна
в границите на защитени територии и
защитени зони и определяне на
ограничителни режими за различни дейности
в тях.
2. Да се разработят и приемат планове за
управление на защитените територии и

1. Издаване на 50 нови
заповеди за обявяване на нови
защитени зони
2. Стартиране на процедура за
промени в площта на 30
обявени защитени територии
по ЗЗТ
3. Одобряване на 7 бр. планове
за действие за видове
4. Одобряване на 4 бр. ПУ на
ЗТ
5. Усъвършенстване на базите
данни за биоразнообразието в
страната като основа за вземане
на управленски решения
6. Създадена мрежа за
мониторинг на инвазивни
видове
7. Разработени нови модули в
НСМБР
8. Осигурена актуална
информация за
разпространението и
числеността на наблюдаваните
в НСМБР видове
9. Изградени стационари за
осъществяване на горски
мониторинг
10. Бр. осъществени
информационни кампании, вкл.
от информационните центрове.
1. Обезпечаване на ефективна
защита на природни
местообитания и видове с
европейско и национално
значение в Националната
екологична мрежа и извън нея.
2. Осигуряване на нормативни
предпоставки за подпомагане на
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планове за действие за растителни и
животински видове.

12.Директив
а
2009/147/ЕО
относно
опазването
на дивите
птици

Документ
на
Европейски
я
Парламент
и Съвета
30.11.2009г.

Основна цел на опазването е
дългосрочна защита и управление
на природните ресурси като
неразделна част от наследството на
народите на Европа.
1. Настоящата директива се отнася
до опазването на всички видове
естествено живеещи в диво
състояние птици на европейската
територия на държавите-членки, за
които се прилага Договорът. Тя има
за цел защитата, управлението и
регулирането на тези видове и
урежда тяхното използване.
2. Настоящата директива се
прилага за птиците, както и за
техните яйца, гнезда и
местообитания.

1. Запазването, поддържането и
възстановяването на биотопите и
местообитанията включват основно следните
мерки:
а) създаване на защитени зони;
б) поддръжка и управление в съответствие с
екологичните нужди на местообитанията във
и извън защитените зони;
в) възстановяване на разрушените биотопи;
2. Държавите-членки вземат подобни мерки
за редовно срещащите се мигриращи видове,
които не са посочени в приложение I, като
вземат предвид нуждите им от защита в
сухоземната и морската географска зона на
прилагане на настоящата директива, по
отношение на техните райони на
размножаване, смяна на перата и зимуване и
междинните зони по време на техните

собственици на земеделски земи
чрез директни плащания по
новата Мярка 213 „Плащания по
Натура 2000 и плащания,
свързани с Директива
2000/60/ЕС” по Програмата за
развитие на селските райони.
3. Усъвършенстване на
подходите и мерките за опазване
и устойчиво управление на
биологичното разнообразие, в
съответствие с актуалните
национални и международни
условия.
4. Създаване на възможности за
развитието на туризма, вкл. на
всички форми на
специализирания туризъм, както
и за прилагане на устойчиви
практики за ползване на
природните ресурси
От 2005 г. Европейската
комисия работи съвместно с
Европейската агенция за
околната среда за разработване
на набор от европейски
индикатори на биологичното
разнообразие — известни като
индикатори SEBI 2010 — за
измерване на напредъка при
постигане на целта
да се спре загубата на
биологично разнообразие в
Европа до 2010 г.
Индикатори:
Състояние и тенденции на
компонентите на
биологичното разнообразие
1. Изобилие и разпределение на
избрани видове (напр. птици,
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миграционни маршрути.
3. За тази цел държавите-членки придават
особено значение на защитата на влажните
зони и особено на влажните зони от
международно значение.
4. В защитените зони, посочени в параграфи
1 и 2, държавите-членки вземат подходящи
мерки за избягване на замърсяването или
влошаване на условията в местообитанията,
или всякакво обезпокояване на птиците,
доколкото те имат съществено значение за
постигане целите на настоящия член. Извън
тези защитени зони държавите-членки също
така се стремят да избягват замърсяването и
влошаването на местообитанията.
5. По отношение на лова, улавянето или
убиването на птици в рамките на настоящата
директива държавите-членки забраняват
използването на всички средства,
съоръжения и методи, и по-специално
изброените в приложение IV, буква а), които
се използват за широкомащабно или
неизбирателно улавяне или убиване на
птици, или такова, което би предизвикало
изчезване в даден район на даден вид.
6. Държавите-членки предават на Комисията
на всеки три години, считано от 7 април 1981
г., доклад за прилагането на съответните
национални разпоредби, приети по силата на
настоящата директива.

пеперуди)
2. Изменение на състоянието на
застрашените видове
3. Изменение на състоянието на
защитените видове от интерес
за Европа
4. Тенденции в обема на
екосистемите
5. Тенденции в
местообитанията от интерес за
Европа
6. Тенденции в генетичното
разнообразие на домашните
видове (животни, култури)
7. Обем на национално
определените защитени зони
8. Обем на териториите по
Натура 2000
Заплахи за биологичното
разнообразие
9. Критични натоварвания за
прекомерни отлагания на азот
10. Тенденции в инвазивните
видове в Европа
11. Въздействие на
изменението на климата върху
чувствителните към
температурата видове
Цялост на екосистемите,
стоки и услуги
12. Морски трофичен индекс на
европейските морета
13. Разпокъсване на
естествените и
полуестествените зони
14. Разпокъсване на речните
системи
15. Ниво на хранителните
елементи в преходните,
крайбрежните и морските води
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13.Регламен
т (ЕО) №
338/97
относно
защитата на
видовете от
дивата
флора и
фауна чрез
регулиране
на

На Съвета
на ЕО от
9.12.1996 г.

Предмет на настоящия регламент е
защитата на видовете от дивата
флора и фауна и гарантирането на
тяхното опазване чрез регулиране
на търговията с тях в съответствие
със следващите разпоредби.

Косвено засяга НП, поради което в
настоящото приложение не са представени
детайлно мерките за регулиране на износа и
реекспорта на видове.

16. Качество на сладката вода
Устойчиво използване
17. Горска площ под устойчиво
управление
18. Количество на изсъхнали
дървета в горите
19. Баланс на азота в селското
стопанство
20. Зони, управлявани по
начин, който потенциално
подкрепя биологичното
разнообразие
21. Състояние на рибните
запаси с търговско значение
в Европа
22. Качество на отпадъчните
води от рибовъдни
стопанства за костни риби
23. Екологичен отпечатък на
европейските държави
върху останалия свят
Други
24. Заявления за патент на
базата на генетични ресурси
25. Финансиране на
управлението на биологичното
разнообразие
26. Осведоменост и участие на
широката общественост
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търговията с
тях
14.Конвенция
за
биологичното
разнообразие

Международно
споразумение,
ратифицирано
със закон,
приет от 37-о
НС на
29.02.1996 г.
(ДВ, бр. 22 от
15.03.1996г.)

Опазване на биологичното
разнообразие, устойчиво
използване на неговите компоненти
и справедлива и разумна подялба
на ползите, произтичащи от
използването на генетични ресурси
чрез съответен трансфер на
необходими технологии, вземайки
предвид всички права върху тези
ресурси и технологии, и чрез
подходящо финансиране.

1. Всяка договаряща страна съобразно
собствените си условия и възможности:
а) разработва национални стратегии,
планове или програми за опазването и
устойчивото използване на биологичното
разнообразие или адаптира за целта
съществуващи стратегии, планове или
програми, които отразяват мерките,
постановени от тази конвенция и отнасящи
се за всяка договаряща страна; и
b) интегрира, доколкото е възможно и
подходящо, опазването и устойчивото
използване на биологичното разнообразие в
съответните секторни или междусекторни
планове, програми и политика.
2. Всяка договаряща страна, доколкото е
възможно и подходящо и особено за целите
на членове от 8 до 10:
а) идентифицира компонентите на
биологичното разнообразие, които са важни
за неговото опазване и устойчиво
използване, като се има предвид списъка с
категориите в приложение I;
b) наблюдава и контролира чрез
вземане на проби и други методи
идентифицираните компоненти на
биологичното разнообразие;
c) идентифицира процеси и категории
дейности, които имат или могат да имат
значително вредно въздействие върху
опазването и устойчивото използване на
биологичното разнообразие, и наблюдава и
контролира последствията чрез вземане на
проби и други средства;
3. Всяка договаряща страна, доколкото е
възможно и подходящо:
а) създава система от защитени
територии или територии, където е
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необходимо да се вземат специални мерки за
опазване на биологичното разнообразие;
b) разработва, където е необходимо,
указания за избор, установяване и
управление на защитени територии или
териториите;
c) регулира или управлява
биологичните ресурси във или извън
защитените територии с цел да се осигури
тяхното опазване и устойчиво използване;
d) осигурява опазването на
екосистемите, естествените местообитания и
поддържане на ценните популации от видове
в естествената им среда;
e) осигурява екологосъобразно и
устойчиво развитие в територии, съседни на
защитените, с цел бъдещо разширяване на
тези територии;
f) възстановява деградиралите
екосистеми и осигурява възстановяването на
застрашените видове чрез разработване и
прилагане на планове или стратегии за
управление;…………………………..
h) предотвратява интродуцирането на
чуждоземни видове, които заплашват
екосистемите, местообитанията или
видовете, и контролира и унищожава тези
чуждоземни видове;……………………
k) развива и поддържа необходимото
законодателство или други регулативни
мерки за опазване на застрашените видове и
популации;
l) където са установени значителни
вредни въздействия върху биологичното
разнообразие, съгласно чл. 7 регулира или
управлява съответните процеси и категории
дейности; …………………………..
4. Всяка договаряща страна, доколкото е
възможно и подходящо и преди всичко като
допълнение на мерките "in-situ":…………….
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b) изгражда и поддържа съоръжения за
"еx-situ" опазване и научни изследвания на
растенията, животните и микроорганизмите,
за предпочитане в страната, от която
произхождат генетичните ресурси;
c) взима мерки за възстановяване на
застрашените видове и за тяхното повторно
интродуциране в естествените им
местообитания при подходящи условия;
d) регулира и управлява събирането на
биологични ресурси от естествените им
местообитания за целите на "еx-situ"
опазването, така че да не се застрашават
екосистемите и популациите …………….
5. Договарящите страни, отчитайки
специфичните нужди на развиващите се
страни:
а) разработват и поддържат програми за
научно и техническо обучение и практика по
вземане на мерки за определяне, опазване и
устойчиво използване на биологичното
разнообразие и неговите компоненти
b) подпомагат и насърчават
изследванията, които допринасят за
опазването и устойчивото използване на
биологичното разнообразие…………
6. Договарящите страни:
а) подпомагат и насърчават
осъзнаването на важността на опазването на
биологичното разнообразие и необходимите
за това мерки, както и пропагандирането им
чрез медиите и включването на темата в
образователните програми;
b) си сътрудничат по подходящ начин с
други страни и международни организации
при разработването на програми за обучение
и осведомяване на обществеността по
отношение опазването и устойчивото
използване на биологичното разнообразие.
7. Всяка договаряща страна, доколкото е
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15.Конвенция

Международно

Страните не разрешават търговията
с екземпляри от видовете,

възможно и подходящо:
а) въвежда подходящи процедури,
изискващи оценка за въздействие върху
околната среда от страна на предложени
проекти, които биха могли да имат
значително вредно въздействие върху
биологичното разнообразие, за да се избегне
или сведе до минимум това въздействие, и
където е възможно, осигурява участие на
обществеността в тези процедури;
b) въвежда подходящи мерки, с които
да се осигури своевременно отчитане на
екологичните последици на програмите и
политиките, които биха могли да имат
значително вредно въздействие върху
биологичното разнообразие;
c) подпомага на базата на взаимност
уведомяването, обмена на информация и
консултации по дейностите под тяхна
юрисдикция или контрол, които биха могли
да нанесат значителни вреди на
биологичното разнообразие на други
държави или територии извън границите на
националната юрисдикция, чрез насърчаване
на сключването на съответни двустранни,
регионални или многостранни споразумения;
8. Обмен на информация
1. Договарящите страни улесняват
обмена на информация от всички обществено
достъпни източници, отнасяща се до
опазването и устойчивото използване на
биологичното разнообразие, ……………..
2. Подобен обмен на информация
включва обмен на резултати от технически,
научни и социално икономически
проучвания, както и информация за програми
за обучение и наблюдение, специализирани
знания, местни и традиционни знания, …….
Мерки, предприемани от страните
1. Страните вземат подходящи мерки за
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по международната
търговия със
застрашени
видове от
дивата
фауна и
флора

16.Конвенци
ята за
влажните
зони от
международно значение,
поспециално
като
Местообитание за
водолюбиви
птици
(Рамсарска
конвенция)

споразумение,
ратифицира
но с
Решение на
Великото
НС от
12.12.1990г.
(ДВ, бр. 103
от 1990г.) В
сила за
Република
България от
16.04.1991г.
Международно
споразумение
одобрено на
2.02.1971г.
Решение №
389 на МС
от
18.11.1974г.
В сила за
България от
24.01.1976г.

включени в Приложения I, II и III,
освен в съответствие с
разпоредбите на тази конвенция.

прилагане разпоредбите на тази конвенция и
за забрана на търговията с екземпляри в
нарушението й. Тези мерки включват:
а) наказания за търгуване с такива
екземпляри или връщането им; и
б) конфискация на такива екземпляри или
връщането им в държавата износителка.
………

Опазване и широко ползване на
всички влажни зони чрез местни,
регионални и национални действия
и международно сътрудничество,
като принос към устойчивото
развитие на Земята”. Влажните
зони са области, като блата,
тресавища, торфени блата или вода
независимо дали са естествени или
изкуствени, постоянни или
временни, с вода, която е статична
или течаща, прясна, възсолена или
солена, включително области с
морска вода, чиято дълбочина при
отлив не превишава шест метра.
Водолюбиви птици са птици,
екологически зависими от
влажни зони.

1. Всяка договаряща страна стимулира
запазването на влажни зони и водолюбиви
птици чрез създаването на естествени
резерви от влажни зони, независимо дали те
са включени или не в списъка, и осигурява
тяхното адекватно опазване.
2. Когато договаряща страна, следвайки
свой спешен национален интерес, заличи или
ограничи границите на дадена влажна зона,
включена в списъка, тя, доколкото е
възможно, компенсира всякаква загуба на
ресурси от влажни зони, и по-специално
създава допълнителни естествени резерви за
водолюбиви птици и за защитата в същата
област или на друго място на адекватен
относителен дял от оригиналните
местообитания.
3. Договарящите страни стимулират
изследванията и обмяната на данни и
публикации относно влажните зони и
тяхната флора и фауна.
4. Договарящите страни полагат усилия да
увеличат чрез управление популациите от
водолюбиви птици на подходящи влажни
зони.
5. Договарящите страни стимулират
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17. Конвенция
за опазване на
мигриращите
видове диви
животни

Ратифицира
на със
закон,
приет от 38
НС на
23.07.1999г.
(ДВ, бр. 69
от
3.08.1999г.)

1. Страните признават значението
на опазването на мигриращите
видове и на съгласието на
държавите в региона да
предприемат действия с тази цел,
когато това е възможно и
подходящо, като отделят специално
внимание на мигриращите видове,
чийто природозащитен статус е
неблагоприятен, и като
самостоятелно или в
сътрудничество вземат
подходящите и необходими мерки
за опазването на такива видове и
техните местообитания.
2. Страните признават
необходимостта от предприемане
на действия, за да се избегне
превръщането на мигриращите
видове в застрашени.

обучението на кадри, компетентни в областта
на изследванията, управлението и опазването
на влажни зони.
1. Страните, които са държави в региона за
даден мигриращ вид, включен в
приложение I, полагат усилия:
а) да опазват и, където е възможно и
подходящо, да възстановяват онези
местообитания на вида, които са от значение
за отстраняване на опасността от изчезване
на този вид;
b) да предотвратяват, отстраняват,
компенсират или свеждат до минимум,
според случая, неблагоприятните ефекти от
дейности или обстоятелства, които сериозно
затрудняват или спират миграцията на
видовете; и
с) доколкото е възможно и подходящо, да
предотвратяват, намаляват или контролират
факторите, които застрашават или които има
вероятност да застрашат вида, включително
стриктно да контролират въвеждането на
екзотични видове, и да контролират или
елиминират вече въведени екзотични видове.
2. Страните, които са държави в региона за
даден мигриращ вид, включен в
приложение I, забраняват улова на животни,
принадлежащи към този вид. Изключения
при тази забрана могат да се правят само ако:
а) уловът е за научни цели;
b) уловът е с цел нарастване на
размножаването или възможността за
оцеляване на засегнатия вид;
с) уловът е за нуждите на хора, ползващи
съответния вид за традиционно препитание;
d) когато извънредни обстоятелства налагат
това; при условие че подобни изключения са
точно определени по съдържание и
ограничени в пространството и времето.
Такъв улов не трябва да наврежда на дадения
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18. Конвенция за
опазване на
дивата
европейска
флора и
фауна и
природните
местообитан
ия (Бонска
Конвенция)

Ратифицира
на от
Великото
НС с от
25.01.1991г.
(ДВ, бр. 13
от 1991 г.)
В сила за
Република
България от
1.05.1991 г.

1. Целите на тази конвенция са
запазването на дивата флора и
фауна и техните местообитания и
по-специално на тези видове и
местообитания, чието запазване
изисква сътрудничеството на
няколко държави, както и
подпомагането на това
сътрудничество.
2. Специално внимание се отделя
на застрашените и уязвими видове,
включително застрашените и
уязвими мигриращи видове.
…………………….

19.Стратегия
на ЕС за
биологичното
разнообразие

Приета с
Решение на
Съвета на
3.05.2011г.

Визия за 2050 г.
До 2050 г. биологичното
разнообразие в ЕС и услугите от
екосистеми, които то

вид.
1. Всяка договаряща страна взема
съответните и необходимите законодателни
и административни мерки за осигуряване
запазването на природните местообитания на
дивите видове от флората и фауната, особено
на тези, които са изброени в приложения ¹ I и
II, както и да осигури запазването на
застрашените от изчезване природни
местообитания……………….
2.
Всяка
договаряща
страна
взема
съответните необходими законодателни и
административни мерки за осигуряване на
специална защита на видовете от дивата
фауна, изброени в приложение ¹ II. По
отношение на тези видове следните дейности
подлежат на специална забрана:
а) всички форми на умишлено залавяне,
задържане и убиване;
б)
умишленото
повреждане
или
унищожаване на места за размножаване или
почивка;
в) умишленото обезпокояване на дивата
фауна,
особено
през
периода
на
размножаване, отглеждане на малките и
зимуване, доколкото това обезпокояване има
значение, предвид целите на тази конвенция;
г) умишленото унищожаване или вземане на
яйца от дивите животни или задържането на
тези яйца, дори ако те са празни;
д) притежаването или вътрешната търговия с
тези животни, живи или мъртви,
включително препарирани животни и лесно
разпознаваема част или произведен продукт
от тях, когато това допринася за ефективното
действие на този член…………………..
1. Завършване на изграждането на
мрежата Натура 2000 и гарантиране на добро
управление
2. Осигуряване на адекватно
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до 2020 г.

предлага — неговият природен
капитал — са защитени, ценени и
подходящо възстановени заради
непреходната стойност и
съществения принос на
биологичното разнообразие за
човешкото благоденствие и
икономически разцвет така, че се
избягват катастрофални промени,
предизвикани от загубата на
биологично разнообразие.
Водеща цел за 2020 г.
Да спре загубата на биологично
разнообразие и влошаването на
услугите от екосистемите в ЕС до
2020 г., да ги възстанови,
доколкото това е възможно, като се
увеличи приносът на ЕС за спиране
на загубата на биологично
разнообразие в световен мащаб.
Цел 1 Да спре влошаването на
състоянието на всички видове и
местообитания, включени в
законодателството на ЕС за
природата и да постигне
значително и измеримо
подобрение в състоянието им така,
че в сравнение с настоящите
оценки: (i) броят на
оценките, показващи подобрен
природозащитен статус съгласно
директивата за местообитанията да
се увеличи със 100 % за
местообитанията и с 50 % за
видовете;
и (ii) броят на оценките, показващи
сигурен или подобрен статус
съгласно директивата за птиците да
се увеличи с 50% до 2020 г.
Цел 2 До 2020 г. екосистемите и

финансиране за териториите от Натура 2000
3. Повишаване на осведомеността и
участието на заинтересованите страни и
подобряване на прилагането
4. Подобрение и рационализиране на
мониторинга и отчетността
5. Разширяване на познанията за
екосистемите и техните услуги в ЕС
6. Определяне на приоритети за
възстановяване и поощряване на
използването на екологична инфраструктура
7. Гарантиране на нулева нетна загуба
на биологично разнообразие иуслуги от
екосистеми
8. По-добро насочване на развитието на
селските райони към опазване на
биологичното разнообразие
9. Опазване на земеделското генетично
разнообразие на Европа
10. Насърчаване на горските стопани да
опазват и подобряват биологичното
разнообразие на горите
11. Интегриране на мерките в областта
на биологичното разнообразие в плановете
за управление на горите
12. Елиминиране на неблагоприятните
въздействия върху рибните запаси, видове,
местообитания и екосистеми
13. Укрепване на режимите на ЕС
относно здравето на растенията и животните
14. Създаване на специален инструмент
относно агресивните екзотични видове
15. Ограничаване на непреките фактори
за загуба на биологично разнообразие
16. Мобилизиране на допълнителни
ресурси за опазване на биологичното
разнообразие в световен мащаб
17. Проверка на пригодността на
политиката на ЕС за сътрудничество в
областта на развитието за целите на

216

115

техните услуги да се поддържат и
подобряват чрез създаване на
зелена инфраструктура и
възстановяване на поне 15 % от
нарушените екосистеми.
Цел 3* А) Селско стопанство: в
сравнение с базовия сценарий на
ЕС за 2010 г., до 2020 г. да се
увеличат максимално земеделските
райони, както пасища, така и
обработваеми земи и трайни
насаждения, които са обхванати от
мерки, свързани с биологичното
разнообразие в рамките на ОСП, за
да се гарантира опазването на
биологичното разнообразие и да се
доведе до измеримо подобрение (*)
в природозащитния статус на
видове и местообитания, които
зависят или са засегнати от
селскостопанската дейност и
предоставянето на услуги от
екосистемите, за да се подобри
устойчивото управление.
Б) Гори: до 2020 г. да се въведат
планове за управление на горите
или равностойни инструменти в
съответствие с политиката за
устойчиво управление на горите
за всички гори, които са публична
собственост или за горски
стопанства над определен размер,
които получават финансиране в
рамките на политиката за развитие
на селските райони на ЕС, …..
Цел 5: До 2020 г., инвазивните
чужди видове и техните пътища да
се установят и подредят
приоритетно, видовете с приоритет
да се контролират или унищожават,

биологичното разнообразие
18. Регулиране на достъпа до генетични
ресурси и честното и справедливо споделяне
на ползите, произтичащи от употребата им.
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а пътищата да се управляват с цел
да се предотврати въвеждането и
установяването на нови инвазивни
чужди видове.
Цел 6: До 2020 г. ЕС да засили
приноса си за предотвратяване на
глобалната загуба на биологично
разнообразие.
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Приложение № 4
Функции и задачи на органите, отговорни за управлението на националните паркове, съобразно актовете, в които са определени (извлечение)
Функции и Глава Четвърта на ЗЗТ
Устройствен правилник на
ПУДДНП, действащ през
ПУДДНП в сила от 01.03.2013 г.
задачи на:
МОСВ
одитирания период
Чл.46. (1) Министерството на околната
Чл. 2. (1) Министерството на
МОСВ и
околната среда и водите е
регионал- среда и водите и неговите регионални
органи провеждат и осъществяват:
юридическо лице на бюджетна
ните му
1. управлението и контрола в
издръжка със седалище София и
органи
защитените територии;
адрес: бул. Мария-Луиза 22.
2. (изм.- ДВ, бр.28 от 2000 г.)
(2) Министерството на околната
управлението, възлагането на
среда и водите е администрация,
дейностите по поддържането и
която подпомага министъра на
възстановяването, възлагането на
околната среда и водите при
туристически дейности, охраната и
осъществяване на правомощията
контрола в горите, земите и водните
му, осигурява технически
площи в защитените територии дейността му и извършва дейности
изключителна държавна собственост.
по административното обслужване
Чл.54. (Изм.- ДВ, бр.23 от2002 г.)(1)
на гражданите и юридическите
Министерството на околната среда и
лица.
водите създава специализирани карта,
регистър и информационна система на
защитените територии.
(2) Съдържанието на специализираните
карта, регистър и информационната
система на защитените територии,
както и редът за създаването и
поддържането им, се определят с
наредба на министъра на околната
среда и водите и министъра на
регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 3. (1) Министърът на околната
Министър Чл. 47. В изпълнение на своите
правомощия министърът на околната
среда и водите, наричан по-нататък
на
"министъра", ръководи
околната среда и водите:
1. разработва стратегии, планове,
разработването и провеждането на
среда и
програми, законопроекти и подзаконови държавната политика в областта на
водите
нормативни актове за развитието на
околната среда и водите в
системата от защитени територии;
изпълнение
2. изгражда системата от защитени
на Конституцията и законите, като:
територии;
1. разработва с компетентните
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3. (изм.- ДВ, бр.23 от2002 г.) организира
набирането, поддържането в актуално
състояние и съхраняването на данните
за защитените територии по чл. 32, ал.
1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър за създаването на
специализирани карта, регистър и
информационна система за тях;
4. възлага изработването и внася за
утвърждаване в Министерския съвет
плановете за управление на
националните и природните паркове;
5. възлага изработването и утвърждава
плановете за управление на останалите
защитени територии, извън посочените
в т. 4, и съгласува устройствените и
технически планове и проекти
за защитени територии, които не са
изключителна държавна собственост;
6. подпомага дейности на собственици
или ползватели, сдружения,
неправителствени организации и други,
насочени към опазването,
поддържането или възстановяването на
защитени територии;
7. организира контрол върху дейността
на всички собственици и ползватели в
защитените територии;
8. координира дейностите на други
министерства, ведомства, общини,
обществени организации, научни и
академични институти и други,
свързани със защитените територии;
9. представлява държавата пред
международни институции и
организации в областта на защитените
територии;
10. прави предложения пред
международни институции за
включване на защитени територии в

органи на изпълнителната власт (в
секторните политики - транспорт,
енергетика, строителство, селско
стопанство, туризъм,
промишленост, образование и
други) политиката и стратегията за
опазване на околната среда в
Република България;
2. ръководи чрез Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС)
Националната система за
мониторинг на околната среда;
3. контролира състоянието на
околната среда на територията на
страната;
4. координира контролните
правомощия на другите органи на
изпълнителната власт по
отношение на околната среда;
5. издава заповеди, разрешителни,
инструкции и утвърждава
методики;
6. съвместно със заинтересуваните
органи на изпълнителната власт:
а) издава норми за максимално
допустими емисии по видове
замърсители и норми за
максимално
допустими концентрации на
вредни вещества по компоненти на
средата по райони;
б) утвърждава методики за оценка
на въздействието върху околната
среда (ОВОС);
в) издава норми за рационално
използване на възобновими и
невъзобновими природни ресурси;
г) осигурява събирането и
предоставянето на информация за
състоянието на околната среда;
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"Листата на биосферните резервати", в
"Списъка на световното наследство", в
"Списъка на влажните зони с
международно значение" и други;
11. организира охраната на защитените
територии - изключителна държавна
собственост;
12. разпорежда изграждането и
поддържането на посетителски
центрове в защитените територии с
информационни и образователни цели;
13. създава специализирани структури
за управление на защитените
територии.
Дирекция
НСЗП

д) утвърждава методики за контрол
на компонентите на околната
среда;
7. ежегодно внася в Министерския
съвет доклад за състоянието на
околната среда, който след
приемането му се публикува като
Национален доклад за състоянието
и опазването на околната среда;
8. организира и координира
дейностите по финансовия
инструмент на Европейската
комисия за околна среда (LIFE+).
(2) Министърът ръководи и
представлява Министерството на
околната среда и водите…..
Чл. 35. Дирекция "Национална
служба за защита на природата":
1. подготвя проекти на нормативни
актове в областта на защита на
природата и генетично
модифицирани организми ГМО);
2. провежда процедури за обявяване
и промени на защитени територии и
защитени зони;
3. провежда процедури по
възлагането, приемането или
утвърждаването на планове за
управление на защитени територии
и защитени зони;
4. провежда процедури по оценка за
съвместимост на инвестиционни
предложения, проекти, планове и
програми;
5. прилага съгласувателни и
разрешителни режими за
строителство и дейности в
защитени територии,
когато компетентен е министърът;
6. провежда процедури по

Чл. 3. (2) Дейността на дирекциите на
националните паркове се координира от
дирекция "Национална служба за защита на
природата" (НСЗП) при МОСВ.
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възлагането и утвърждаването на
планове за действие за растителни и
животински видове;
7. подготвя обявяването на
защитени видове растения и
животни;
8. разработва и координира
контрола по спазването на
ограничителни режими за уязвими
биологични ресурси;
9. организира контрола по спазване
на минималните изисквания и
условия, при които могат да се
отглеждат животните в
зоологическите градини, цирковете
и други организации;
10. прилага лицензионния режим за
зоологическите градини;
11. прилага процедурите за
издаване на разрешения за дейности
с ГМО в контролирани условия и
при освобождаването им в околната
среда;
12. организира работата на
Консултативната комисия по ГМО
към министъра на околната среда и
водите;
13. издава разрешителни и
сертификати, свързани с
международната търговия със
застрашени видове от дивата флора
и фауна;
14. организира набирането,
поддържането в актуално състояние
и съхраняването на данни за
Националната екологична мрежа и
създаването на специализирани
карти, регистри и информационна
система въз основа на тези данни;
15. организира създаването и
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поддържането на национална
информационна система и публичен
регистър за работа с ГМО и
освобождаването им в околната
среда;
16. поддържа регистър на
организациите и лицата, които
притежават и поддържат колекции
от диви видове от местната или
чуждата флора и фауна;
17. организира и участва в работата
на Националния съвет по
биологично разнообразие и на
Висшия експертен екологичен съвет
- специализиран състав за
разглеждане на планове за
управление на защитени територии;
18. организира прилагането на
международни конвенции в
областта на защита на природата;
19. предоставя информация за
Националната екологична мрежа;
20. подготвя доклади за
прилагането на директивите на ЕС в
сектори "Защита на природата" и
"ГМО";
21. участва в работни групи и
комисии на международни
конвенции и на Европейската
комисия (ЕК);
22. подпомага методически
дейността на регионалните органи
по отношение на контрола по
защитените територии, защитените
зони, биологичното разнообразие и
ГМО;
23. поддържа връзки и координация
с други ведомства и организации по
въпросите на защитените
територии, защитените зони,
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ДНП

Чл.49. Дирекциите на националните
паркове са самостоятелни юридически
лица на бюджетна издръжка и на пряко
подчинение на Министерството на
околната среда и водите.

опазването на биологичното
разнообразие и ГМО.

Чл. 2. (1) Дирекциите са
Чл. 2. (1) Дирекциите на националните
специализирани регионални органи
паркове са административни структури към
на Министерството на околната
министъра на околната среда и водите,
среда и водите (МОСВ) за
осигуряващи провеждането на държавната
управление и контрол на
политика за управление и опазване на
националните паркове.
поверените им защитени територии.
(2) Дирекциите са самостоятелни
(2) Дирекциите на националните паркове са
юридически лица на бюджетна
юридически лица на бюджетна издръжка.
издръжка.
(3) Директорите на дирекциите на
Чл. 4. Дирекциите:
националните паркове са органи на
1. участват в процеса на
изпълнителната власт и второстепенни
разработването на планове за
разпоредители с бюджетни кредити към
управление и устройствени и
министъра на околната среда и водите.
технически планове
Чл. 5. (1) При провеждане на своята дейност
и проекти, като:
ДНП осигурява провеждането на държавната
а) изготвят и внасят в МОСВ
политика по опазване и поддържане на
предложения за финансирането на
разнообразието от екосистеми и естествените
планове и проекти;
процеси, протичащи в тях, защита на дивата
б) възлагат разработването на
природа, опазване и поддържане на
технически проекти за осъществяване биологичното разнообразие и предоставяне на
на поддържащи или възстановителни възможности за развитието на научни,
дейности, предвидени в ПУ и
образователни и рекреационни дейности в
устройствените планове;
поверените й защитени територии.
в) предоставят наличната
(2) Дирекцията има контролни, охранителни,
информация, необходима за
регулиращи и информационни функции.
разработването на плановете и
(3) При осъществяване на функциите по ал. 2
проектите;
ДНП изпълнява произтичащите от законовите
г) подготвят становища по плановете и подзаконовите нормативни актове задачи,
и проектите и участват в процеса на
включително като:
тяхното приемане;
1. изготвя задания за планове за управление и
2. прилагат плановете и проектите по ги внася за утвърждаване от министъра на
т. 1, като:
околната среда и водите;
а) възлагат изпълнението на
2. възлага разработването на планове за
дейности и проекти, свързани със:
управление;
научноизследователска работа;
3. прилага плановете за управление;
залесяване и борба с ерозията;
4. участва в разработването на плановете за
управление и устройствените и техническите
поддържане и възобновяване на
горите; изграждане и поддържане на
планове и проекти,
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туристическа инфраструктура маршрути, маркировка и
обозначения, заслони и места за
почивка и други; поддържане или
възстановяване популациите на
растителни и животински видове или
условията в техни местообитания;
издаване на информационни,
рекламни, образователни и други
популярни материали;
б) разработват, организират и
координират провеждането на
образователни и просветни програми
за посетители на парковете и
местното население;
в) организират изграждането и
функционирането на посетителски и
информационни центрове;
г) реализират предвидените
противопожарни мероприятия;
д) контролират спазването на
нормите, режимите и условията,
залегнали в плановете за управление
за различните зони на парковете;
е) осъществяват общ контрол по
спазване на екологичното
законодателство;
3. издават разрешителни за паша,
събиране на билки, горски плодове,
гъби и др., както и за поддържащи и
възстановителни дейности в горите;
4. контролират съответните органи,
организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на
договори за възлагане на дейности по
т. 2, буква "а";
б) условията на концесионни
договори;
в) разрешителните по т. 3;
г) решения по ОВОС;

като:
а) изготвя и внася в МОСВ предложения за
финансирането на планове и проекти;
б) възлага разработването на технически
проекти за осъществяване на поддържащи
или възстановителни дейности, предвидени в
плановете за управление и устройствените
планове;
в) предоставя наличната информация,
необходима за разработването на планове и
проекти;
г) подготвя становища по плановете и
проектите и участва в процеса на тяхното
приемане;
5. прилага плановете и проектите по т. 4, като
възлага или контролира изпълнението на
дейности и проекти, свързани със:
а) научноизследователски работи;
б) възстановяване на екосистеми и
съобщества и борба с ерозията;
в) поддържане и възобновяване на горите;
г) поддържане и/или възстановяване на
популациите на растителни и животински
видове или условията в техните
местообитания;
д) изграждане и поддържане на
посетителската инфраструктура - маршрути,
маркировки и обозначения,
заслони и места за почивки и др.;
е) издаване на информационни, рекламни,
образователни и други материали за
популяризиране на дейността на ДНП;
6. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
посетителите и местното население в
поверените й защитени територии;
7. организира изграждането и
функционирането на посетителски и
информационни центрове;
8. реализира и контролира изпълнението на
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5. охраняват парковете, вкл.
опазването им от пожари, като:
а) организират охраната по
охранителни участъци;
б) организират подвижна охрана в
определени райони и сезони;
в) осигуряват функционирането на
контролни пунктове;
г) осигуряват специализирано
наблюдение в пожароопасния сезон;
6. осъществяват мониторинг върху:
а) състоянието на природни
екосистеми и съобщества, както и
върху състоянието на популациите
на защитени и редки растителни и
животински видове;
б) състоянието на други компоненти
на околната среда - въздух, води,
почви;
в) туристическото натоварване;
7. организират и поддържат база
данни за: горите; растителните и
животинските видове и хабитати под
специален режим; флористичното,
растително и фаунистично
разнообразие; туристическото
натоварване и потенциал; културноисторическите и други обекти и
дейности на територията на
парковете и прилежащите им райони;
8. предоставят информация за парка
на заинтересувани организации и
лица;
9. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила
от 20.11.2009 г.) изготвят становища
по ОВОС, по искания за
строителство и други дейности в
парковете в случаите, когато
компетентен орган за произнасяне е
министърът на околната среда и

противопожарни мероприятия;
9. контролира спазването на нормите,
режимите и условията съгласно Закона за
защитените територии (ЗЗТ), заповедите за
обявяване и плановете за управление;
10. осъществява общ контрол по спазване на
законодателството в областта на опазването
на околната среда,
биологичното разнообразие и защитените
територии.
11. издава разрешителни за:
а) паша в националния парк в съответствие с
плановете и проектите по глава четвърта от
ЗЗТ;
б) ползване на дървесина от местното
население в рамките на поддържащите и
възстановителните дейности в
горите на територията на националния парк в
съответствие с плановете и проектите по
глава четвърта от ЗЗТ;
в) събиране в търговски количества на гъби,
лечебни растения и диворастящи плодове,
които не са лечебни
растения, на територията на националния
парк в съответствие с плановете и проектите
по глава четвърта от
ЗЗТ и Закона за лечебните растения;
12. контролира съответните органи,
организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на договори за
възлагане на дейности по т. 5;
б) условията на концесионни договори;
в) условията в разрешителните по т. 11;
г) условията в решения по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
екологична оценка (ЕО) и
оценка за съвместимост (ОС);
13. охранява поверените й защитени
територии, като:
а) организира охраната по сектори, паркови
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Директор
на ДНП

Чл.50. В изпълнение на своите
правомощия директорите на
регионалните органи на
Министерството на околната среда и
водите в защитените територии в своите

водите;
10. санкционират нарушители в
предвидените от закона случаи.
Чл. 15. Дирекциите участват с
представители във:
1. Висшия експертен екологичен
съвет на МОСВ при приемане на
научни разработки и планове за
управление за парковете;
2. Висшия експертен екологичен
съвет на МОСВ при разглеждане на
ОВОС на обекти в парковете;
3. специализирани съвети и
съвещателни органи в общини и
други местни организации, когато се
разглеждат въпроси, пряко или
косвено свързани с парковете;
4. лесоустройствени съвещания при
устройването на държавни
лесничейства, включващи територии
около парковете.
Чл. 16. (1) Дирекциите поддържат
връзки с висши учебни заведения,
институти на БАН, лесозащитни,
семеконтролни и опитни станции,
обществени организации, физически
и юридически лица, заинтересувани
или специализирани в областта на
опазване на биоразнообразието,
културно-историческото наследство,
рекреацията и туризма.
(2) Дирекциите поддържат връзки с
администрациите на други
национални и природни паркове в
страната и в чужбина.
Чл. 7. Директорът:
1. ръководи, контролира и отговаря
за цялостната дейност на дирекцията;
2. е второстепенен разпоредител с
бюджетните и други целеви средства

участъци и охранителни участъци;
б) организира подвижна охрана;
в) осигурява изграждането и
функционирането на контролни пунктове и
противопожарни депа;
г) осигурява специализирано наблюдение
през пожароопасния сезон;
14. осъществява мониторинг върху:
а) състоянието на природни местообитания,
както и върху състоянието на популациите на
растителни и
животински видове;
б) състоянието на други компоненти на
околната среда - води, почви;
в) броя на посетителите;
г) въздействието на посетителския поток
върху състоянието на екосистемите;
15. организира и поддържа база данни за:
горските екосистеми, природните
местообитания, растителните и
животинските видове, посетителския поток,
културно-историческите обекти, обектите на
капиталното строителство и други обекти и
дейности на територията на поверените й
защитени територии;
16. предоставя информация за поверените й
защитени територии на заинтересовани
организации и лица;
17. изготвя становища във връзка с процедури
по ОВОС, ЕО и ОС, по искания за
строителство и други дейности в парковете;
18. санкционира нарушителите в
предвидените от закона случаи.
Чл. 7. (1) Директорът на ДНП организира,
ръководи и контролира цялостната дейност на
ДНП, в т.ч.:
1. осъществява и организира управлението на
поверените му защитени територии;
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райони:
1. осъществяват или организират
управлението на защитените територии;
2. организират разработването на
планове за управление;
3. прилагат плановете за управление в
защитени територии- изключителна
държавна собственост, и осъществяват
охраната в тях;
4. (изм.- ДВ, бр.28 от 2000 г.) възлагат
изпълнението на поддържащи,
направляващи, регулиращи или
възстановителни дейности,
туристически дейности в защитените
територии-изключителна държавна
собственост;
5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) издават
годишни разрешителни за паша и
разрешителни за ползване на дървесина
от местното население в рамките на
поддържащите и възстановителните
дейности в горите, в националните
паркове и поддържаните резервати, в
съответствие с плановете и проектите
по глава четвърта;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.)
издават разрешителни за събиране с
търговски цели на гъби и диворастящи
плодове, с изключение на такива от
лечебните растения в националните
паркове в съответствие с плановете и
проектите по глава четвърта;
7. контролират дейностите на
собствениците или ползвателите на
гори, земи и водни площи;
8. координират и контролират
прилагането на плановете за управление
в областта на научноизследователската
работа, поддържащите и
възстановителните мерки за застрашени

на дирекцията;
3. сключва договори за възлагане на
дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а"
съгласно Правилника по чл. 46, ал.
2 от Закона за защитените територии;
4. спира дейности, извършвани в
нарушение на установените режими
на парковете;
5. се разпорежда с ДМА и други
основни средства на дирекцията;
6. се разпорежда с конфискуваните
вещи съгласно наредбата по чл. 84,
ал. 2 ЗЗТ ;
7. представлява дирекцията пред
централни и местни държавни
органи, организации и лица в
страната и в чужбина;
8. отчита ежегодно дейността на
дирекцията пред МОСВ;
9. издава наказателни постановления
за налагане на глоби и определяне на
обезщетения в предвидените
от закона случаи;
10. издава заповеди за налагане на
имуществени санкции в
предвидените случаи;
11. представлява дирекцията пред
съдебните органи.

2. организира разработването на планове за
управление;
3. прилага плановете за управление в
поверените му защитени територии;
4. възлага изпълнението на поддържащи,
направляващи, регулиращи или
възстановителни дейности, както и
дейности за поддържане на инфраструктурата
в поверените му защитени територии;
5. издава годишни разрешителни за паша и
разрешителни за ползване на дървесина от
местното население в рамките на
поддържащите и възстановителните дейности
в горите на територията на националния парк
в съответствие с утвърдените планове и
проекти;
6. издава разрешителни за събиране с
търговски цели на гъби и диворастящи
плодове, с изключение на такива
от лечебните растения, на територията на
националния парк в съответствие с
утвърдените планове и проекти;
7. контролира дейностите на собствениците
или ползвателите на обекти, гори, земи и
водни площи;
8. координира и контролира
научноизследователската работа,
поддържащите и възстановителните мерки за
видове и природни местообитания,
просветните и образователните програми и
други природозащитни дейности,
осъществявани от други държавни органи,
общини, неправителствени организации и
лица;
9. организира мониторинг върху състоянието
на природни местообитания, популации на
растителни и животински видове, както и
върху качествата на други компоненти на
околната среда - води, почви, въздух;
10. организира мониторинг върху
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видове и местообитания, просветните и
образователните екологични програми
и други природозащитни дейности,
осъществявани от други държавни
органи, общини, неправителствени
организации и лица;
9. организират мониторинг върху
качествата на компонентите на
околната среда;
10. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.)
11. организират функционирането на
посетителски центрове;
12. санкционират нарушители в
предвидените случаи.

посетителския поток и въздействието му
върху състоянието на екосистемите;
11. организира функционирането на
посетителски центрове;
12. след съгласуване с дирекция "НСЗП" при
МОСВ, ежегодно до 31 януари представя за
утвърждаване от
министъра на околната среда и водите
годишен план за оперативната и контролната
дейност на ДНП за
настоящата година, както и до 30 август план за дейности в защитени територии изключителна държавна
собственост, за следващата година;
13. ежегодно до 31 януари представя на
министъра на околната среда и водите
годишни отчети за изпълнението на
годишните планове за оперативната и
контролната дейност и на годишните планове
за дейностите в поверените му защитени
територии - изключителна държавна
собственост;
14. осъществява общ контрол по спазване на
екологичното законодателство;
15. организира охраната на поверените му
защитени територии, вкл. опазването им от
пожари, като:
а) организира охраната по сектори, паркови
участъци и охранителни участъци;
б) организира подвижна охрана в определени
райони и сезони;
в) осигурява функционирането на контролни
пунктове;
г) осигурява специализирано наблюдение в
пожароопасния сезон;
16. координира с други регионални звена
действията си при възникнали пожари и други
аварийни ситуации;
17. предоставя информация в случай на
възникнали пожари и други аварийни
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ситуации;
18. оправомощава длъжностни лица от ДНП
да съставят предупредителни и констативни
протоколи, както и актове за установяване на
административни нарушения в рамките на
предоставените му компетенции;
19. санкционира нарушители в предвидените
случаи чрез издаване на наказателни
постановления за налагане
на глоби или имуществени санкции и
определя обезщетения;
20. спира дейности, извършвани в нарушение
на установените режими на поверените му
защитени територии;
21. издава индивидуални административни
актове в предвидените от закона случаи, в
това число предписания, заповеди за налагане
на принудителни административни мерки;
22. разпорежда се с бюджетните средства на
ДНП;
23. изготвя и внася в МОСВ и други
институции програми и предложения за
финансирането на планове и
проекти;
24. възлага разработването на технически
проекти за осъществяване на поддържащи
или възстановителни дейности, предвидени в
плановете за управление и устройствените
планове и проекти;
25. контролира съответните органи,
организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на договори за
възлагане на дейности;
б) условията на концесионни договори;
в) разрешителни;
г) условия в решения по ОВОС, ОС и ЕО;
26. организира и поддържа база данни за:
горите, растителните и животинските видове
и природните местообитания, туристическия
поток, туристическото въздействие, културно-
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историческите обекти, обектите на
капиталното строителство и други обекти и
дейности на територията на поверените му
защитени
територии и прилежащите им райони;
27. организира предоставянето на
информация за поверените му защитени
територии на заинтересовани
организации и лица;
28. издава становища в рамките на своята
компетентност;
29. издава становища във връзка с процедури
по ОВОС, ОС и ЕО, по искания за
строителство и други дейности в националния
парк;
30. участва във Висшия експертен екологичен
съвет на МОСВ при приемане на научни
разработки и планове
за управление за поверените му защитени
територии и при разглеждане на ОВОС и ЕО
на обекти на територията на националния
парк;
31. участва лично или чрез упълномощени
служители на ДНП в специализирани съвети
и съвещателни органи
в общини и други местни организации, когато
се разглеждат въпроси, пряко или косвено
свързани с поверените му защитени
територии;
32. участва лично или чрез упълномощени
служители на ДНП в процедурите по
приемането на областни планове за развитие
на горските територии и горскостопански
планове на горски и ловни стопанства,
включващи територии, граничещи с
поверените му защитени територии;
33. координира дейностите с ведомства,
общини, обществени организации, научни и
академични институти, физически и
юридически лица, заинтересовани или
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Служител
от
парковата
охрана

Чл. 69. (1) Охраната в защитените
територии- изключителна държавна
собственост, се
осъществява от паркова охрана.
(2) Служителите от парковата охрана са
на пряко подчинение на директорите на
регионалните органи на
Министерството на околната среда и
водите.
(3) Всеки служител от парковата охрана
отговаря за определения му
охранителен участък, носи униформено
облекло с отличителни знаци и
огнестрелно оръжие.
(4) Служителите по ал. 1 трябва да имат
най-малко средно образование.
(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Права
по ал. 3 имат и други служители на
регионалните органи на

Чл. 8. При изпълнение на
задълженията си по контрола и
охраната определени от директорите
служители на дирекциите имат
право:
1. да извършват проверки, да
изискват справки и писмени
обяснения за всички дейности в
парковете, извършвани от физически
и юридически лица;
2. на свободен достъп до всички
обекти в парковете във връзка с
извършването на проверки или
взимане на проби за установяване на
увреждане или замърсяване на
околната среда;
3. да изискват съдействие от други
държавни органи;
4. да съставят актове за нарушения

специализирани в областта на опазване на
биоразнообразието, културно-историческото
наследство, рекреацията, туризма и други;
34. подпомага разработването на
нормативните и подзаконовите нормативни
актове, национални и регионални програми и
стратегии в областта на околната среда;
35. представлява ДНП пред всички
министерства, ведомства, организации и лица
в страната и в чужбина.
(2) Директорът на ДНП изпълнява и други
задачи от текущ характер, възложени му от
министъра на околната среда и водите,
ресорния заместник-министър, главния
секретар, директори на дирекции в МОСВ.
(3) Директорът на ДНП в предвидените в
закон случаи може да оправомощава
длъжностни лица от ДНП във връзка с
волеизявления и действия, които са част от
съответното производство по издаване на
административни актове и документи.
(4) При изпълнение на задълженията си по
контрола и охраната, определени от
директора на националния
парк, служители на дирекцията имат право:
1. да извършват проверки, да изискват
справки и писмени обяснения за всички
дейности на територията на
националния парк, извършвани от физически
и юридически лица;
2. на свободен достъп до всички обекти на
територията на националния парк във връзка
с извършването на
проверки или вземане на проби за
установяване на увреждане или замърсяване
на околната среда;
3. да изискват съдействие от други държавни
органи;
4. да носят униформено облекло и
огнестрелно оръжие в предвидените от закона
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Министерството на околната среда и
водите, прилагащи Закона за
защитените територии, определени със
заповед на министъра на околната среда
и водите.
Чл. 70. (1) (Предишен текст на чл. 70 –
ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Служителите от
парковата охрана в поверените им
райони:
1. охраняват горите, земите и водните
площи от незаконни ползвания и
дейности;
2. следят за спазването на режима в
защитените територии, определен със
заповедта за
обявяване и с плана за управление;
3. проверяват всички документи,
разрешаващи ползвания, дейности и
движение в защитената територия;
4. следят за спазване на
противопожарните изисквания, като
при пожар участват в
потушаването му;
5. следят за опазването на водите и
терените от замърсяване с битови,
промишлени и други отпадъци;
6. следят за състоянието на горите и при
нужда уведомяват директора на
регионалния орган на Министерството
на околната среда и водите;
7. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г.);
8. опазват флората и фауната;
9. съпровождат посетителски групи,
предоставят информация и оказват
съдействие на посетителите;
10. поддържат връзка и взаимодействие
с органите на Планинската
контролно-спасителна служба,
противопожарната охрана и
Министерството на вътрешните

на действащите нормативни актове в
областта на околната среда;
5. да конфискуват вещите и
предметите на нарушение по реда на
ЗЗТ;
6. да носят униформено облекло и
огнестрелно оръжие в предвидените
случаи;
7. да спират МПС в парковете и
контролните пунктове за проверка.

случаи.
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Дирекция
/отдел
„Охрана
и
контрол“

работи;
11. участват при изпълнението на
дейности, свързани с възстановяването
на животински и растителни видове, на
техните местообитания, както и на
забележителни обекти на неживата
природа;
12. извършват дейности, свързани с
мониторинга върху качествата на
компонентите на околната среда;
13. съставят актове за констатирани
нарушения;
14. задържат вещите, предмет на
нарушение, както и вещите, които са
послужили за неговото извършване.
(2) (Нова- ДВ, бр.28 от 2000 г.)
Служителите по ал.1 могат да спират и
проверяват превозните средства,
транспортиращи дървени материали,
горски и земеделски продукти и други
в защитената територия, в прилежащите
населени места и техните землища.
(3) (Нова- ДВ, бр. 28 от 2000 г.)
Органите на Министерството на
вътрешните работи са
задължени да оказват съдействие при
проверките по ал. 2.

Чл. 15. (1) Дирекция "Контрол и охрана":
1. организира и извършва охраната на горите,
земите и водните площи в поверените на ДНП
защитени територии от незаконни действия,
включително от пожари;
2. разработва планове и графици за ефективна
охрана, контрол и борба с възникнали
пожари;
3. организира и извършва контрол по спазване
режима на поверените защитени територии,
други условия, посочени в устройствените и
техническите планове и проекти;
4. организира и извършва контрол над
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дейността на други ведомства, организации и
лица на територията на поверените на ДНП
защитени територии;
5. организира и извършва контрол над
съответните органи, организации и лица по
спазване на условията и изпълнението на
договори за възлагане на дейности, условията
на концесионни договори, разрешителни,
условията в решения по ОВОС, ЕО и ОС;
6. организира и извършва контрол по
спазването на противопожарните изисквания
в поверените на ДНП защитени територии,
като при пожар участва в потушаването му;
7. извършва проверки на обекти, съоръжения
и дейности и на всички документи,
разрешаващи ползване, дейности и движение;
8. съставя актове за установени нарушения и
предупредителни и констативни протоколи;
9. извършва ревизии на охранителните
участъци;
10. извършва дейности по прилагането на
принудителни административни мерки;
11. спира и проверява превозни средства,
транспортиращи дървен материал, горски и
земеделски продукти и други в границите на
поверените на ДНП защитени територии, в
прилежащите им населени места и техните
землища;
12. поддържа връзки с органите на
Министерството на вътрешните работи
(МВР), Главна дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението" към
МВР и Планинската спасителна служба;
13. задържа вещите, предмет на нарушение,
както и вещите, които са послужили за
неговото извършване;
14. участва при изпълнение на дейности,
свързани с възстановяването на животински и
растителни видове, на
техните местообитания, както и на
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забележителни обекти на неживата природа;
15. извършва дейности, свързани с
мониторинга върху качествата на
компонентите на околната среда;
16. участва в изпълнението на дейности,
свързани с развитие на посетителската
инфраструктура;
17. съпровожда посетителски групи,
предоставя информация и оказва съдействие
на посетителите;
18. участва в разпространението на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали.
(2) За осъществяване на функциите и задачите
на дирекцията територията на националния
парк се разпределя
на сектори, паркови участъци и охранителни
участъци.
(3) Границите и обхватът на секторите,
парковите участъци и охранителните
участъци по ал. 2 се определят
със заповед на директора на ДНП.
(4) При необходимост дирекция "Контрол и
охрана" може да организира охрана на
поверените и защитени територии и чрез
подвижна охрана и охрана на контролни
пунктове.
(5) Служителите на дирекцията могат да
осъществяват правомощията си и извън
поверените им сектори, паркови и
охранителни участъци, както и извън
установеното им работно време.
(6) При изпълнение на служебните си
задължения служителите на дирекцията се
легитимират със служебни карти.
Правомощия на контролните органи на ИАГ, осъществяващи контрол в горските територии (извлечение от Закона за горите)
Чл. 197. Служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и
определените със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите:
1. имат право на достъп до съответната документация и до обектите, подлежащи на контрол по този закон;
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2. имат право да изискват документи и да получават информация, необходима за изпълнението на контролните им функции;
3. имат право да спират превозните средства, които превозват дървесина и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход;
4. имат право да задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване;
5. дават консултации и правят предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
6. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения на този закон, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за
защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на
селскостопанското имущество и подзаконовите актове по прилагането им;
7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в
горите, и съдействат за тяхното разкриване;
8. контролират спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
9. контролират спазването на противопожарните правила;
10. контролират спазването на режимите в защитените територии и защитените зони;
11. извършват експертизи, анализи и оценки на извършените лесовъдски дейности в горските територии;
12. имат правата по чл. 67, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча;
13. съставят актове за констатирани нарушения, както и за неизпълнение на задължения на длъжностни лица по този закон;
14. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии;
15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) имат правата по чл. 200, ал. 1, т. 5 и 6.
Чл. 198. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, извършвани в горските територии, се осъществява от горски инспектори - служители на Изпълнителната
агенция по горите и нейните структури.
(2) За горски инспектор може да бъде назначено лице, което:
1. има придобито:
а) висше лесовъдско образование;
б) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) средно лесовъдско образование;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с
налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. отговаря на изискванията за носене и съхранение на оръжие, както и за психо-физическа годност и професионална подготовка за заемане на длъжността.
(3) Условията и редът за назначаване на горски инспектори, както и специфичните изисквания за психо-физическа годност и професионална подготовка по ал. 2 се
определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.
Чл. 199. (1) Горските инспектори с висше лесовъдско образование имат правомощията по чл. 197.
(2) Горските инспектори със средно лесовъдско образование имат правомощията по чл. 197, с изключение на това по т. 11.
Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори имат право да:
1. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи;
2. използват физическа сила и помощни средства само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин, при:
а) противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
б) задържане на правонарушител;
в) нападения срещу служителите или граждани;
г) групови нарушения на обществения ред;
3. задържат лице, което:
а) не се подчинява на законно разпореждане;
б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане;
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4. използват при установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му технически средства или системи, заснемащи или записващи:
а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението;
5. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
6. носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.
(2) При задържане на правонарушител по ал. 1, т. 3 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
(3) При предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи.
Протоколът съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
2. дата на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания;
8. подпис на горския инспектор.
(4) Преди предаване на лицето и съставянето на протокола по ал. 3 на задържаното лице се извършва медицински преглед.
(5) Горските инспектори използват физическа сила и помощни средства по ал. 1, т. 2 след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.
Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като
горските инспектори са длъжни:
1. по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
2. да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.
(6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.
(7) След използване на физическа сила и помощни средства горските инспектори изготвят доклад до ръководителя си.
(8) Помощни средства са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на
здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на
превозни средства.
(9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, ал. 5 може да се използва единствено при неизбежна отбрана, когато използването му се явява абсолютно необходимо. За всеки
случай на използване на оръжие се изготвя писмен доклад, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.
(10) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори, както и
организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните
работи се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.

Приложение № 5
238

137

Анализ и оценка на Плановете за управление (ПУ) на НП „Пирин“, НП „Рила“ и НП „Централен Балкан“
ПУ на НП „Пирин“
№
1.

2.

3.

4.
5.

5.1.

5.2

Въпрос

Да

Планът приет/одобрен или
утвърден ли е, съобразно
предвидения ред?
МОСВ организирало ли е на
всеки четири години публично
обсъждане на изпълнението на
плана?
Посочени ясно и добре
обосновани ли са причината и
целта за създаване на национален
парк?

Да
(РМС №646 от
06.08.2004)

Планът съдържа ли специфични
цели за изпълнение ?
Определените в ПУ на НП цели,
отговарят ли на изискванията
SMART 242:
- Да са ясно и недвусмислено
формулирани (конкретни),
специфични и характерни за
лицето, отговорно за
изпълнението на ПУ (в случая
ДНП);
- Да са измерими, мотивиращи и
управляеми (Да са обвързани с
индикатори за измерване и
оценка)

ПУ на НП „Рила“
Не

Не

Да

Да
Да
(РМС №522 от
04.07.2001 г.)

ПУ на НП „Централен Балкан“
Не

Да

Не

Да
(РМС №522 от 04.07.2001 г.)
Не

Не

Да

Да
(Заповед № 114 от
24.03.1992 г на
министъра на околната
среда и водите)
Да

Да
(Заповед № РД-506 от
29.12.1998 г., изменена със
Заповед № РД-75 от
03.02.2006 г.)
Да

Да

Да

Да

Да
(стр. 236 от ПУ)

Да
(Приложение № 32 от
ПУ)

Да

242

S – specific, significant, stretching
M – measurable, meaningful, motivational, manageable
A – attainable, achievable, acceptable, ambitious, action-oriented, agreed upon
R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented
T – timely, time bound, tangible, trackable
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5.3

5.4

5.5

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

- Да са актуални, постижими,
приемливи, амбициозни и
обвързани с мерки и действия;
- Да са обвързани с конкретни
срокове за постигането им и
проследими във времето;
- Да са реалистични, отговорни,
съотносими и резултатноориентирани.
Идентифицирани ли са найважните заплахи за дивата
природа и биологичното
разнообразие?
Планът съдържа ли начините за
облекчаване или отстраняване на
съществуващи заплахи, справяне
с последствията, методите за
опазване, прилагани в зоните с
ограничен достъп, мерките за
опазване в екосистемите (горски,
Негорски, земни, водни, др.)
Дефинирани ли ясно защитените
зони?
Определени ли са ясно
приоритетите?

Да

Формулирани ли са задачите за
опазване и защита на околната
среда?
Принципите за опазване на
околната среда и употребата на
негорска земя дефинирани ли са,
отчитайки вида на собственост
(държавен или частен)?
Планирани ли са дейности по
опазване на определени
изчезнали и застрашени,

Да

Да
Не

Да
Не

Не

Да

Да

Да

Да
таблица 30 (стр.
173) от ПУ

Да
(Раздел II. Предписания,
част 2.0 „Заплахи и
ограничения“)
Да
(В Раздел II.
Предписания, част 4.0
„Зониране и режими на
НП „Рила”)

Да
Вж. т. 34 и 35

Да

Да

Да

Да
(стр. 234 от ПУ)

Да
(Глава последна от
раздел “Предписания”
от ПУ съдържа
тригодишен план за
действие)
Да

Да

Да
таблица 30 (стр.
173) от ПУ

Не

Да

Да

Да
Не

Да

Не

Да
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

ендемични видове?
Определени ли са задачите по
премахване на нахлуването на
инвазивни видове?

Дефинирани ли са мерките по
опазване на природата (inanimate
nature) и почвите?
Има ли показатели, приложими
за оценка на биоразнообразието,
здравословното състояние на
екосистемата и единствени по
рода си местообитания?
Описани ли са:
- основанието за разработване на
плана; - процеса на разработване
– участници, обществени
обсъждания;
- предназначение и особености на
плана.
Описани ли са:
- местоположението и границите
на парка;
- площта на парка и на
включените в Него защитени
територии;
- фондовата и административна
принадлежност;
- законовия статут;
- собствеността.
Описана ли е управленската
структура:
- организационна структура и
администрация;
- персонал – функции;
- материално – техническо
обезпечаване.

Да
(стр. 138 от ПУ)

Да
(Разработена е Програма
за намаляване и контрол
над неместните видове
(5.1.10) (Раздел II.
Предписания, част 5.0
Програми и проекти)
Да

Да
(Разработена е Програма за
контрол на Неместните
видове (5.1.10) (Раздел II.
Предписания, част 5.0
Програми и проекти)

Да
(стр. 234 от ПУ)

Да
(Приложение № 32 към
ПУ)

Да

Да

Да
С изключение на
информация за
проведените
обществени
обсъждания

Да
С изключение на информация
за проведените обществени
обсъждания

Да

Да
(В раздел I. Описание,
част 1.0 „Национален
парк Рила – общо
описание” от ПУ)

Да
(В Раздел I, т. 1.1, 1.2., 1.3.
1.4. и общ преглед)

Да
С изключение на
материалнотехническото
обезпечаване на
управленската
структура

Да
(т.1.5, раздел I.
„Описание“, част 1.0
„Национален парк Рила
– общо описание”)
С изключение на
материално-

Да
(В Раздел I, т. 1.5.)
С изключение на материалнотехническото обезпечаване
на управленската структура

Да
(стр. 131 от ПУ)

Да
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19.

Описани ли са съществуващи
проектни разработки ?

Да

20.

Описано ли е съществуващото
функционално зониране и
режими на парка?

Да
(таблица № 8 на стр.
48 от ПУ)

21.

Описани ли са:
- факторите за формиране на
местния климат;
- елементите на климата.

Да

22.

Описани ли са:
- геоложкия строеж,
морфоструктури и морфометрия;
- геоморфологията на релефа.

Да
(Табл. 11; стр. 53)

23.

Описани ли са:
- хидрологията и хидрография;
- хидрохимия.

Да
(Табл. № 16; стр. 60)

техническото
обезпечаване на
управленската
структура
Да
(В раздел I „Описание“,
част 4.0 „Хората и
националния парк”, в т.
4.3 „Научни
изследвания”)
Да
(В раздел II.
Предписания , т. 4.0
Зониране и режими на
НП “Рила”)
Да
(В раздел I. Описание,
част 1.0 „Национален
парк Рила – общо
описание”, т. 2.0
„Физикогеографска
характеристика“, точка
2.1 „Климат в района на
НП “Рила”)
Да
(В раздел I. Описание,
част 1.0 „Национален
парк Рила – общо
описание”, т. 2.0
„Физикогеографска
характеристика“, т. 2.2
„Геоложки и
геоморфоложки
строеж”)
Да
(В раздел I. Описание,
част 1.0 „Национален
парк Рила – общо
описание”, т. 2.0
„Физикогеографска

Не

Да
(В Раздел II, т. 4.0.)

Да
(В Раздел I, т. 2.1.)

Да
(В Раздел I, т. 2.2.)

Да
(В Раздел I, т. 2.3.)

242

141

24.

Съдържа ли се информация за:
- разпространение и
характеристика на почвите и
- почвените процеси.

Да

25.

Да

26.

Описани ли са екосистемите и
биотопите?
Направена ли е класификация на
растителността и характеристика
на горскодървесната
растителност?

27.

Описани ли са нисшите растения
и гъби и висшите растения?

Да

28.

Описани ли са безгръбначните
животни, рибите, земноводни и
влечуги, птици и бозайници?

Да

Да
(табл. № 18, стр. 70)

характеристика“, т. 2.3
„Хидрология)
(В Приложение №5 е
описано качеството на
повърхностните води.)
Да
(В раздел I. „Описание”,
част 1.0 „Национален
парк Рила – общо
описание”, т. 2.0
„Физикогеографска
характеристика“, т. 2.4
„Почви и почвени
процеси”.
Да
(В раздел I. „Описание”)
Да
(В раздел I. „Описание”,
част 3.0 Биотична х-ка,
точки 3.2 Растителни
съобщества и 3.3
Характеристика на
горския фонд;
Приложения
№№8,9,10,11)
Да
(В раздел I. „Описание”,
част 3.0 Биотична х-ка,
т. 3.4 Флора, 3.5
Лечебни растения, 3.6
Макромицети;
Приложения №№12.1,
12.2, 12.3 и 12.4)
Да
(В раздел I. „Описание”,
част 3.0 Биотична
характеристика, т. 3.7
Фауна;
Приложения
№№14,15,16,17,18,19.1)

Да
(В Раздел I, т. 2.4.)

Да
(В Раздел I, т. 3.1.
Да
(В Раздел I, т. 3.1. и 3.3.)

Да
(Флора В Раздел I, т. 3.4., 3.5.
и 3.6.)

Да
(Фауна В Раздел I, т. 3.7.)
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Включена ли е информация за:
- населението и демографска
характеристика (вкл. трудова
заетост и образователна
структура);
- селищна мрежа;
- техническа инфраструктура,
застроени площи, сгради;
- селско стопанство;
- горско стопанство;
- лов, риболов, събиране на
природни продукти;
- туризъм, рекреация, спорт,
услуги;
- промишленост;
- информираност на
обществеността за обекта и
отношението към Него.
Описано ли е настоящето
ползване на прилежащите
територии?

Да

Да
(раздел I. „Описание”:
7.0 Национален парк
“Рила” в регионален
контекст, т. 7.1
Демографски
тенденции, 7.2 Влияние
на промишлените
обекти, 7.3 Културноисторическо наследство,
7.4 Отдих и туризъм, 7.5
Информираност на
обществеността за парка
и отношение към Него)

Да

Да
(стр. 119 от ПУ)

Да
(В Раздел I, т. 7.1.)

31.

Описано ли е културноисторическото наследство?

Да

32.

Има ли информация за
структурата на ландшафта и
естетическите му качества?

Да

33.

Описано ли е състоянието на
компонентите на околната среда ?
Има ли екологична оценка по
отношение на:
- уязвимост;
- рядкост;
- естественост;

Да
(стр. 134 от ПУ)
Да
(СВИТЪК І Приложения 4.5,
4.10., 4.11., 5.2., 6.3.,
и 6.4)

Да
(Раздел I. „Описание”, т.
7.6 „НП „Рила” и
регионалното развитие“)
Да
(Раздел I. „Описание”, т.
7.3 Културноисторическо наследство)
Да
(Раздел I. „Описание”,
част 8.0 Първа оценка,
т.8.2 Значение на
ландшафта; Приложение
№ 27 „Основни групи
ландшафти в НП „Рила”)
Да
(Раздел I. „Описание”)
Да
В раздел I. „Описание”,
част 8.0 Първа оценка е
включена информация за
значението на

29.

30.

34.

Да
(В Раздел I, т. 7.3.)
Да
(В Раздел I, т. 6.0.)

Да
Да
(Раздел II, т.8.0.)
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- типичност;
- размери;
- биологично разнообразие;
- стабилност и Нестабилност.
35.

36.

Има ли социална и икономическа
оценка по отношение на:
- урбанизираната среда (оценка
на функционалното зониране,
застроените територии,
техническата инфраструктура,
културно-историческото
наследство, санитарнохигиенните условия)
- социално-икономическите
условия (оценка на
рекреационната дейност и на
дейностите по ползване на
ресурсите)
- собствеността,
- управлението,
- формирането на основните и
специфичните проблеми на
територията.
Записана ли е потенциална
стойност на защитената
територия?

Да
(стр. 157 от ПУ)

биологичното
разнообразие (8.1),
Значение на ландшафта
(8.2) и за системата от
защитени територии (8.3)
Да
В раздел I. „Описание”,
част 8.0 Първа оценка е
включена информация
за историческо и
културно значение (8.4)
и значението за хората,
местните общности и
обществото като цяло
(8.5)

Да
(Раздел II, т.8.0.)

Да
Но не като
стойност а като
ценност и
възможности
Да

Да
Но не като стойност а
като ценност и
възможности

Да
(в първата оценка)
Но не като стойност а като
ценност и възможности

Да
Да
(Раздел II. Предписания,
част 2.0, т. 2.3
„Ограничения”)
Да
(Оценено е значението
на ограниченията за
парка)

Да
(Дългосрочни цели В Раздел
II, т. 3.0.)
Да
(В Раздел II, т. 2.3.)

37.

Определени ли са главните и
второстепенни цели?

38.

В ограниченията записани ли са
тенденции от естествен и
антропогенен характер?

Да
(стр. 173 от ПУ;
таблица № 30)

39.

Изследван ли е ефектът на
ограниченията върху
дългосрочните цели?

Да

Да
(В раздел II, т.2.0.)
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40.

Описани ли са потенциални
възможности на защитената
територия?

Да

41.

Направено ли е зониране и
функционално предназначение на
зоните?

Да
(табл. 8, стр. 48 от
ПУ)

42.

Определени ли са режими и
норми:
- по ползване на ресурсите;
- строителство и инфраструктура;
- други.
Определени ли са приоритети?
Разработени ли са програми,
проекти, оперативни задачи и
работен план?

Да
(табл. 8, стр. 48 от
ПУ)

45.

Предвидено ли е преразглеждане
на целите и задачите?

Да

46.

Включени ли са библиография,
списъци, таблици, картен
материал, речник, други
приложения?
Изпълнено ли е предвиденото
преразглеждане на ПУ

Да
(стр. 242 от ПУ)

43.
44.

47.

Да
(Раздел II. Предписания,
част 4.0 Зониране и
режими на НП „Рила”)
Да
(Раздел II. Предписания,
част 4.0 Зониране и
режими на НП „Рила”)

Да
Да

Не
(В рамките на
предвидените
проекти е
предвидено
тяхното
изследване)

Да
(В Раздел II, т. 4.0.)
Да

Да
Да
(Раздел II. Предписания
, част 5.0 „Програми и
проекти“;
включен е тригодишен
план за действие по
Плана за управление на
НП “Рила” (т. 6.0))
Да
(Раздел II.
„Предписания“, част 7.0
„Преглед на
изпълнението на целите
и задачите“;
Приложение №32)
Да

Не

Не

Да
Да
(В Раздел II, т. 5.0.)

Да
(В Раздел II, т. 7.0.)

Да

Не

Не
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В утвърдените Планове за управление са установени следните пропуски:
• Не е спазено изискването за организиране от страна на МОСВ на публично обсъждане на изпълнението на ПУ на НП на всеки 4 години съгласно чл. 60, ал. 3 от
ЗЗТ (т.2).
• Определените в ПУ на НП специфични цели не са с конкретни срокове за постигането им и Не са проследими във времето (т.5.4).
• В ПУ на НП Рила и ПУ на НП Централен Балкан Не е включена информация за проведени обществени обсъждания (т.16).
• Не е изпълнено предвиденото преразглеждане на целите на ПУ и на трите парка (т.47)
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Приложение № 6
Сравнителна таблица за съдържанието и вида на някои от основните документи, ползвани в ДНП за документиране и отчитане на извършената охранителноконтролна дейност от служителите по паркова охрана
Показател
1. Съдържание
на личните
дневници на
служителя по
паркова охрана

- ДНП Пирин
- Маршрут, по който извършват обход на
парковия район (пеш или с МПС);
- Метеорологична обстановка;
- Наблюдения върху посетителския поток;
(брой туристи, маршрут и движение);
- Санитарно-хигиенното състояние на
наблюдавания район;
- Състояние
на
туристическата
инфраструктура,
парковите
и
архитектурните елементи;
- Административна дейност (констатации,
издадени
предписания,
констативни
протоколи, актове, разрешителни документи,
взаимодействие с други институции)
- Наблюдение върху биоразнообразието
(гори, флора и фауна);

2. Видове
регистри за
управление на
АНП в ДНП.

- Регистър на
административнонаказателното
производство (АНП) - до средата на 2011 г. е
на хартиен носител, а след м юни 2011 г. и
на електронен носител;
- Регистър на издадените предупредителни
протоколи (ПП)- в електронен вариант. В
регистъра се попълва и информация, по кой
от ПП в последствие има издаден АУАН и
НП или приложена ПАМ;
- Регистър на издадените констативни
протоколи с общ характер - в електронен
вариант;

- ДНП Рила
- Дата;
- Маршрут, по който извършват обход на
парковия район (пеш или с МПС);
- Следи от човешка дейност;
- Следи от присъствие на диви животни;
- Вид растение, обект на комплексен екологичен
мониторинг (фаза на развитие, площ, която заема
насаждението и др.)
- Състояние на гората
- Следи от стопанска дейност (съобразно
разрешително или за лични нужди);
- Необичайно състояние на туристическата
пътека;
- Информация за туристи;
- Констатирани нарушения ;
- Други.
- Наименованието на парковия участък;
- Номера на определения по заповедта на
директора на ДНП Рила охранителен участък и
неговата площ;
- Името, фамилията и длъжността на специалиста
по парковата охрана.
- Дневник за регистриране на съставените актове
и издадени НП или заповеди за прилагане на ПАМ на хартиен носител;
- Дневник на контролната дейност – на хартиен
носител;
- Регистър за КП, АУАН и издадени НП или
заповеди за прилагане на ПАМ – на хартиен
носител;
- Регистър на съставените КП по извършени
проверки в района на НП Рила – на хартиен носител.
От 2012 г. в дирекцията се поддържат основно два
регистъра:
- Дневник на контролната дейност, в който се

ДНП Централен Балкан
- Името, фамилията и длъжността на
служителя паркова охрана.
- Месеца, през който се извършва дейността;
- Наименованието на охранителния участък
или на КИП-а;
- Наименованието на парковия участък.
- Поставена задача;
- Доклад за изпълнение на поставената
задача;
- Подписи на служителя по паркова охрана,
инспектора, ръководещ ПУ и дата;

- Регистър на издадените наказателни
постановления. Регистърът се води на хартиен
носител в тетрадка, която е прошнурована и
номерирана;
- Регистър на контролно-охранителната
дейност (електронен, базиран на деловодната
система, в която се архивират електронни
копия на всички документи постъпили или
създадени от ДНП)
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- Регистър на издадените констативни
протоколи
за
установяване
на
административни нарушения - в електронен
вариант.

вписват КП, съставени в резултат от осъществен
контрол,
при
който
не
са
установени
административни
нарушения,
поддържан
от
началника на отдел „Охрана и контрол“;
- Регистър за КП, АУАН и издадени НП или
заповеди за прилагане на ПАМ, поддържан от
служител в отдел „Административно-правно
обслужване,
финанси
и
управление
на
собствеността“.

249

148

Приложение № 7
Сравнителна таблица за начина на организация на управлението, отчитането, контрола и документирането на дейностите по ползване на природни ресурси в
националните паркове
Показател
1. Регулиране
на пашата
на
домашни
животни

ДНП Пирин
2. План за управление, т. IV.7. „Паша на
територията на парка“ от ПУ на НП Пирин;
3. Инструкция за реда и начина на подаване
на заявления и издаване на разрешителни за
паша на домашни животни на територията на
ДНП Пирин, утвърдена през 2010 г. от
директора на парка;
4. Годишен план за паша на домашни
животни в ДНП Пирин, утвърден от директора
на ДНП до 30.03 на съответната година;
5. Предварителна оценка на биологичните
ресурси на парка и определените норми за едър
и дребен рогат добитък на 1 хектар площ;
6. Заповед на директора на ДНП за реда за
подаване на заявления за издаване на
разрешителни за паша след утвърждаване и
оповестяване на годишния план за паша.
7. Образци на заявления за издаване на
разрешителни за паша и образци на
разрешителни за паша;
8. Регистър на подадените заявления и на
издадените разрешителни за паша
9. За осъществения контрол за спазване на
условията на издадените разрешителни се
извършват регулярни проверки от
специалистите по паркова охрана,
документирани с КП.
10. Броят на издадените разрешителни се
отчита в изготвяните годишни отчети за
дейността на дирекцията

ДНП Рила
1. План за управление Приложение № 28
„Паша на домашни животни, сенокос,
прокари”
2. Инструкция за реда и начина на
подаване на заявления и издаване на
разрешителни за паша на домашни животни на
територията на НП Рила, утвърдена от
директора на ДНП през 2013 г.
3. Ресурсна оценка
4. Годишен план за пашата на домашни
животни и ползване на сено на територията на
НП Рила през съответната година
5. Заповед на Директора за утвърждаване
на лицата, на които ще се издават
разрешителни за паша на домашни животни и
добив на сено;
6. Образци на заявления за издаване на
разрешителни за паша и образци на
разрешителни за паша;
7. Регистър на подадените заявления за
издаване на разрешения за паша (на хартиен
носител по ПУ)
8. Заповед на директора на ДНП за
разрешаване или отказ на пашуването
9. Регистър на издадените разрешителни
за паша
10. ПП към всяко издадено разрешително
за паша, в което се определят изискванията,
които пашуващите следва да спазват;
11. Месечни описи, изготвени от
специалистите по паркова охрана за местата за
паша, броя и вида на пашувалите в парка
домашни животни, местата, количеството сено
и събраните тарифни такси
12. Броят на издадените разрешителни се
отчита в изготвяните годишни отчети за

ДНП Централен Балкан
1. Плана за управление, Приложение №27
„Територии, разрешени за паша и пасищен
режим”
2. Годишен план за пашата и ползването на
сено в НПЦБ
3. План за пренасочване на пашата
(утвърден със заповед на директора на ДНП
ЦБ), неразделна част от текущите планове за
паша и ползване на сено ;Заповед на директора
на ДНП за утвърждаване на годишен план за
паша и ползване на сено.
4. Заповед на Директора за
разрешаване/отказ от паша и/или добив на
сено;
5. Образци на заявления за издаване на
разрешителни за паша и образци на
разрешителни за паша;
6. Регистър на подадените заявления за
издаване на разрешения за паша и издадените
заповеди за разрешаване/отказ от паша
(електронен, в рамките на деловодната
система)
7. Отчет за издадените разрешителни за
паша и ползване на сено.
8. Броят на издадените разрешителни се
отчита в изготвяните годишни отчети за
дейността на дирекцията
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2. Регулиране
на събирането
на билки от
лечебни
растения

1.
2.
3.

План за управление - Част ІV.3. Събиране
на гъби, билки, диворастящи плодове
Годишен план за ползване на лечебни
растения
Броят на издадените разрешителни се
отчита в изготвяните годишни отчети за
дейността на дирекцията

3. Регулиране на
събирането на
гъби

1. План за управление – част ІV.3.
Събиране на гъби, билки, диворастящи
плодове
За периода 2010 г. – 2012 г. не са изготвяни
планове за събиране на гъби, не са подавани
заявления и не са издавани разрешителни за
събиране на гъби.

4. Регулиране на
поддържащи и
възстановителни
дейности в
горите

1.

1.

Инструкция за реда и начина на
извършване на поддържащи и
възстановителни дейности със съпътстващ
добив на дървесина от местното население
и възлагане на дърводобив на територията
на ДНП Пирин, заедно с подробни указания
за реда и начина на ползване на
дървесината от поддържащи и
възстановителни дейности

дейността на дирекцията
1. План за управление - Приложение №30
Видове лечебни растения в НП “Рила”
2. Годишен план за ползване на лечебни
растения
3. Регистър на постъпилите заявления /
списъци на желаещите да събират билки
от лечебни растения в ДНП Рила (черна
боровинка)
4. Броят на издадените разрешителни се
отчита в изготвяните годишни отчети за
дейността на дирекцията

План за управление - раздел II, т. 4.0,
подточка III - 2.3
2. Годишен план за ползване на гъби за
стопански цели на територията на НП Рила
3. Заповед на директора на ДНП за
определяне на служителите, които издават
разрешителни за събиране на гъби по
паркови участъци на дирекцията
4. Регистър на постъпилите заявления /
списъци на желаещите да събират гъби по
чл. 50, т. 6 от ЗЗТ на ДНП „Рила”
През 2010 г., 2011 г. и 2012 г. не са издавани
разрешителни за събиране на гъби за
стопански цели
1. План за управление на НП Рила
2. Заповед на директора на ДНП за оценка на
санитарното състояние на горите и се
инвентаризира сухата и паднала маса в НП
„Рила”
3. Обобщен доклад за състоянието на горите
4. Оперативен годишен план за извършване
на поддържащи санитарното състояние на
гората дейности и противопожарни
1.

План за управление - Приложение № 26
(Списък на разрешените за ползване
лечебни растения и билки от тях)
2. „Устройствен проект за лечебни растения и
диворастящи плодове, разрешени за
събиране на територията на НПЦБ,
утвърден със Заповед № РД
482/16.07.2009 г. на министъра на околната
среда и водите
3. Годишен план за ползване на лечебни
растения и на диворастящи плодове освен
тези от лечебни растения в НП Централен
Балкан
4. Броят на издадените разрешителни се
отчита в изготвяните годишни отчети за
дейността на дирекцията
1. План за управление - Част ІV.3. Събиране
на гъби, билки, диворастящи плодове, т. 34
За периода 2010 г. – 2012 г. не са изготвяни
планове за събиране на гъби, не са подавани
заявления и не са издавани разрешителни за
събиране на гъби.
1.

1.
2.

3.

План за управление на НП ЦБ
План-извлечение и оперативен план за
извършване на поддържащи и
възстановителни дейности.
Заповеди на директора на ДНП относно
принципи, процедури, формуляри и
правила при провеждане на поддържащи и
възстановителни дейности в горите в НП
ЦБ.
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2.
3.

Обобщен доклад за фитосанитарното
състояние на горските насаждения
План – извлечение за инвентаризираната
дървесина

5.

мероприятия със съпътстващ добив на
дървесина
Заповед на директора за определяне на
служителите, които имат право да издават
разрешителни за ползване, извоз и
транспортиране на дървесина от местно
население за нуждите на ДНП Рила и чрез
възлагане по паркови участъци, номер на
маркировъчния чук и отдели

4.

5.

6.
7.

Заповед на директора за определяне на
служителите, на които се зачисляват ценни
книжа за издаване на разрешителни за
ползване и извоз на дървесина в
съответните ПУ
Заповед №149/10.11.2004 г и годишните
заповеди за провеждане на поддържащи и
възстановителни дейности в горите на
парка
Протокол за приключване на обекти
Годишен доклад за ползване на
дървесината през годината
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Кореспонденция, относно наличието на проблеми свързани с правото на собственост
върху територията на НП „Пирин“ и реализираното строителство
№
1.

2

Дирекция НП „Пирин“
Министерство на
регионалното развитие
 Приложения:
1.
2.
3.
4.

Наименование
Съпроводително писмо Изх.№484/17.09.2014 г.
Писмо от МРР с изх. №92-00-342/12.09.2014 г.

Писмо с вх. №90-05-295/07.03.2014 г на МОСВ.
Заповед №РД-38/20.01.2014 г. на МОСВ;
Писмо с вх. №90-05-295(2)21.03.2014 г.
Писмо с вх. №90-05-295(3)17.07.2014 г.
Писмо с изх.№ АР-01-0639/10.04.2014 г. на МЗХ5.
областна дирекция „Земеделие4
6.
Писмо с вх. №90-05-295(4)21.08.2014 г. на МРР
7.
Писмо вх. №90-05-2364(2)/21.01.2014 от МОСВ
8.
Писмо с изх. №90-05-2364/10.08.2014 до МОСВ
9.
Писмо с вх. №90-05-2364/ 30.08.2014 от МОСВ
Писмо с изх.№90-05-2364/16.09.2014 до Районен съд
10.
град Разлог
Писмо с изх.№90-05-2364/18.10.2010 до СГКК – град
11
Благоевград
Определение №4593/21.09.2010 г. на Районен съд
12.
град Разлог;
Писмо с вх. №90-05-2364(7)/03.11..2010 от СГКК
13.
град Благоевград и скица
Определение №5762/01.12.2010 г. на Районен съд
14.
град Разлог;
15.
Копие на АИДС №3/16.01.1997 г.
Общински служби „Земеделие“
Възстановено право на собственост и процедури в
ОСЗ град Банско
изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
Възстановено право на собственост и процедури в
ОСЗ град Гоце Делчев
изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
Възстановено право на собственост и процедури в
ОСЗ град Кресна
изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и приложения 2 бр.
констативни протоколи
Възстановено право на собственост и процедури в
ОСЗ град Симитли
изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
Възстановено право на собственост и процедури в
ОСЗ град Разлог
изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
Дирекция НП „Пирин“
Съпроводително писмо вх. №ПУ-102/18.09.2014 г

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company
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3.

Община Разлог
 Приложения

4.

Дирекция НП „Пирин“

5.

Дирекция НП „Пирин“
Дирекция НП „Пирин“

6

Община Банско

7.

 Приложение
Областна администрация
 Приложения

АПОС № 357/05.05.1998 г.
Заповед № РД -15-212/19.03.2013 г.
Писмо от МОСВ изх. №08-00-152/11.03.2013г.
Обекти – държавна собственост, не докомплектувани
със строителни книжа ИЗХ. №510/1/30.06.2014 г.
• Д НП „Пирин“ не е страна по спорове с предмет –
вещни права;
• Списък на обекти с проблеми за актуване; Изх.
№510830.09.2014 г.
Съпроводително писмо№ПУ-105/29.09.2014 г
Акт за публична общинска собственост изх. №12-004736/17.09.2014 г
Копие на АПОС №1052/25.06.2013 г.
Изх. №24- 00-17/3/23.01.2015 г.
АДС №102/15.05.2004 г.
АДС №365/09.11.2000 г.
АДС №95/2312.1953 г.
Заповед ДИ-223/18.07.2001 г.

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

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

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.“

Заповеди за определяне границите на санитарно-охранителни зони около
водоизточници и информация по хидробиология
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование
Речно водохващане „Бъндерица“
Заповед № МОСВ РД - 2/04.01.2012 г.
Речно водохващане „Бялата река“
Заповед № МОСВ № РД - 200/10.04.2008 г.
Речно водохващане на река
Заповед № МОСВ № РД - 872/19.12.2009г.
Невразумска
Речно водохващане „Плавилото“
Заповед № МОСВ № РД – 562/24.08.2009г.
Речно водохващане „Улуко“
Заповед № МОСВ № РД – 903/29.12.2009г.
Водовземно съоръжение „Усипо“
Заповед № МОСВ № РД – 133/27.02.2008г.
Каптаж „Мотиката“ и дренажно
Заповед №МОСВ № РД – 570/29.07.2011 г.
водохващане на р. Глазне
Водовземна система „Засеците“
Заповед № МОСВ № РД – 115/13.02.2009г.
Тръбен кладенец - ЕТ „Пещерите
Заповед № СОЗ–М-227/28.05.2014 г.
Водовземна система
Заповед МОСВ № РД-391/16.06.2009 г.
„Карантията 1 и 2“
Водовземно съоръжение
Заповед МОСВ № РД-406/18.06.2007 г.
„Липев пожар“
Водовземно съоръжение
Заповед МОСВ № РД-444/18.06.2007 г.
„Свети Иван“
Водовземни съоръжения
Заповед МОСВ № РД-481/07.08.2008 г.
„Караманица“
Каптаж „Серафимов чарк“
Заповед МОСВ № РД-511/24.08.2009 г.
Водовземна система „Извора“
Заповед № СОЗ – М – 14/25.08 2005 г.
Водовземни съоръжения
Заповед № СОЗ – М – 15/27.09.2005 г.
„Калугерица“

17.

Водовземно съоръжение „Реката“

Заповед № СОЗ – М –30/29.06.2006 г.

18.
19.

Речно водохващане “Туфча“
Каптажи „Пепев кладенец 1 и 2“
Тръбни кладенци
„Мъртва поляна“
Водовземни съоръж.„Ливадите“
Водовземно съоръжение
„Циганско кладенче“
Речно водохващане
„Стружка река“
Находище на минерална вода
“Добринище“
ПУ-154/16.01.2015

Заповед № СОЗ – М –31/18.07.2006 г.
Заповед № СОЗ – С –12/04.10.2005 г.

20.
21.
22.
23.
24.
25

Заповед № СОЗ – С –18/31.01.2006 г.
Заповед № СОЗ – С –22/06.03.2006 г.
Заповед № СОЗ – С –24/09.02.2006 г.
Заповед № СОЗ – С –78/10.03.2008 г.
Заповед №РД-821/21.10.2014 г.
Хидробиология
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

ЗАПОВЕД
№ СОЗ-M-227
oт 28.05.2014 .
На основание чл.119, ал.4, т.2 и чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.37, т.1 от
Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, наричана накратко Наредба №3 и
представения проект
ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец, в землището на гр. Банско,
ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване на заведение за обществено хранене - собственост на ЕТ „Пещерите –
Мария Джолева”, съгласно Разрешително за водовземане №41510410/14.05.2013 г.,
издадено от Директора на БДЗБР – Благоевград и охранителен режим в санитарноохранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I попада в поземлен имот № 02676.174.10 по картата на възстановената
собственост на землището на гр. Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград.
Представлява четириъгълник с площ F= 0,006 дка и с координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
№
1
2
3
4

X
4505021,79
4505021,546
4505019,058
4505019,302

Y
8509954,324
8509956,812
8509956,568
8509954,08

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейно-битово
водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона.
гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/88 947 103, тел. Факс 073/88 947 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/88 947 130
Подпис на длъжностното лице:
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Заповед за определяне на СОЗ около тръбен кладенец, в землището на гр. Банско, община
Банско за самостоятелно питейно-битово водоснавдяване на заведение за общестевно храненесобстеност на ЕТ „Пещерите – Мария Джолева”
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на гр. Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F=1,76 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
4505021,79
4505021,546
4505019,058
4505019,302
4505030,412
4505023,483
4504995,357
4504972,686
4504983,536
4505000,308
4505024,71

Y
8509954,324
8509956,812
8509956,568
8509954,08
8509957,16
8509969,338
8509977,012
8509967,171

8509943,55
8509930,508
8509940,39

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;
2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната
повърхност и водното ниво;
3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/88 947 103, тел. Факс 073/88 947 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/88 947 130
Подпис на длъжностното лице:
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Заповед за определяне на СОЗ около тръбен кладенец, в землището на гр. Банско, община
Банско за самостоятелно питейно-битово водоснавдяване на заведение за общестевно храненесобстеност на ЕТ „Пещерите – Мария Джолева”
3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се намира в землището на гр. Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F=3,317 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система
1970 година”, както следва:
№
5
6
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
4505030,412
4505023,483
4504972,686
4504983,536
4505032,061
4505024,078
4505010,108
4504995,357
4504951,678
4504907,555
4504915,852
4504946,882
4504967,015
4505000,308

Y
8509957,16
8509969,338
8509967,171

8509943,55
8509962,011
8509977,322
8509984,811
8509977,012
8509958,052
8509918,916
8509903,554
8509906,635
8509914,22
8509930,508

Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води;
2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/88 947 103, тел. Факс 073/88 947 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/88 947 130
Подпис на длъжностното лице:
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Заповед за определяне на СОЗ около тръбен кладенец, в землището на гр. Банско, община
Банско за самостоятелно питейно-битово водоснавдяване на заведение за общестевно храненесобстеност на ЕТ „Пещерите – Мария Джолева”
4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната
повърхност и водното ниво;
4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

IV. Условия:
1. Водоползвателят в едномесечен срок от получаването на заповедта за определяне на
санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І, ІІ и ІІІ пояс в кадастралните карти,
лесоустройствените планове и плановете за земеразделяне на землището на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията,
съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Водоползвателят да предприеме действия за прекатегоризиране на горските площи,
попадащи в пояс ІІ и III на санитарно-охранителната зона в гори със специално предназначение,
съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Водоползвателят в срок до една година от определянето на санитарно-охранителната
зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на зоната, съгласно чл.41, ал.3
от Наредба №3.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова дирекция
Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и маркиране
поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3, както и да спази
сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарно-охранителната
зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и ІІІ в
картата на възстановената собственост, инвеститорът на проекта да уведоми в едномесечен
срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски
район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната по чл.43 от
Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при
доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да декларират,
че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Водоползвателят да организира експлоатацията на санитарно-охранителната зона,
охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на забранителните и ограничителните
режими, въведени с определяне на зоната на основание чл.51 от Наредба №3.

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/88 947 103, тел. Факс 073/88 947 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/88 947 130
Подпис на длъжностното лице:
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Заповед за определяне на СОЗ около тръбен кладенец, в землището на гр. Банско, община
Банско за самостоятелно питейно-битово водоснавдяване на заведение за общестевно храненесобстеност на ЕТ „Пещерите – Мария Джолева”
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РЗИ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Водоползвателят да провежда мониторинг на водите по отношение на качеството и
количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на Наредба №2
от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2
от Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването,
съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и/или в
14-дневен срок пред Благоевградски административен съд, чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

ИНЖ. ЧАВДАР МОЛОВ
Директор на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград

Съгласували:
инж.Олга Тунева
Директор на дирекция „Планове и разрешителни”
Илияна Димова
Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД”
Инж. Лазар Бангьозов
Главен експерт в отдел „Специализирани карти, база данни и ГИС”
Изготвил:
инж. Стоимен Везенков
Старши експерт в отдел „Специализирани карти, база данни и ГИС”

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/88 947 103, тел. Факс 073/88 947 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/88 947 130
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
МОСВ №................../...............2008 г.

от ЗВ

На основание чл.151, ал.2, т.2, ”у”, “бб” от Закона за водите и във връзка с чл.119, ал.3, т.2

ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около речно водохващане ”Улуко” на р.Валевица на
кота 1425,0 м, гр.Разлог, EKATTE 61813, община Разлог, област Благоевград, за питейнобитово водоснабдяване на гр.Симитли и с.Градево, община Симитли, област Благоевград,
съгласно Разрешително за водовземане №41110005/26.03.2007 г., издадено от Директора на
БДЗБР – Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I е поземлен имот №000876 по картата на възстановената собственост на землището
на гр.Разлог, ЕКАТТЕ 61813, община Разлог, област Благоевград. Представлява неправилна
фигура с площ F=88,858 дка и има координати на определящите точки в “Координатна система
1970 година” както следва:
№ на точка
12
14
11
10
9
13
8
7
6
5
4
3
15
2
1
16

X
4511760.340
4511684.490
4511585.660
4511560.520
4511556.710
4511518.420
4511481.995
4511379.800
4511331.000
4511271.300
4511288.723
4511510.890
4511626.130
4511694.690
4511883.460
4511901.640

Y
8496946.289
8496941.820
8496941.617
8496908.039
8496922.813
8496970.039
8497017.031
8497047.141
8497049.867
8497144.109
8497177.109
8497176.922
8497103.188
8497058.617
8497126.344
8497018.813

Mинистерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград
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1

Заповед за определяне на СОЗ около речно водохващане ”Улуко” на р.Валевица на кота 1425,0 м,
гр.Разлог, община Разлог
52137
4511912.060
8497000.750
54504
4511882.090
8496998.594
54503
4511835.190
8496983.188
54502
4511766.910
8496948.906
Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2. Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейно-битово
водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от Наредба №3.
3. Пояс I на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което собственикът на водовземните съоръжения е длъжен да спазва режима
предвиден в Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за
управление на Национален парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от
20.08.2004 г./ и Наредба №3 от 16.10.2000 г.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1.Пояс II се намира в землището на гр.Разлог, ЕКАТТЕ 61813, община Разлог, област
Благоевград. Представлява неправилна фигура с площ F=2606,06 дка и има координати на
определящите точки в “Координатна система 1970 година” както следва:
№ на точка
3
4
5
6
7
8
13
9
10
11
14
12
17
18
19
20
21
22
23
24

X
4511510.89
4511288.72
4511271.30
4511331.00
4511379.80
4511481.99
4511518.420
4511556.71
4511560.52
4511585.66
4511684.490
4511760.340
4511491.79
4511459.24
4511413.78
4511381.94
4511337.95
4511177.60
4511153.21
4511103.01

Y
8497176.92
8497177.10
8497144.10
8497049.86
8497047.14
8497017.03
8496970.039
8496922.81
8496908.03
8496941.61
8496941.820
8496946.289
8497194.97
8497213.16
8497225.19
8497226.96
8497221.39
8497254.87
8497254.40
8497245.02
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Заповед за определяне на СОЗ около речно водохващане ”Улуко” на р.Валевица на кота 1425,0 м,
гр.Разлог, община Разлог
25
4511030.99
8497225.76
26
4510988.76
8497207.00
27
4510917.45
8497168.05
28
4510882.74
8497187.75
29
4510849.60
8497222.57
30
4510822.85
8497254.01
31
4510782.98
8497342.23
32
4510749.66
8497361.00
33
4510726.21
8497359.59
34
4510572.01
8497315.50
35
4510511.49
8497305.18
36
4510411.82
8497298.14
37
4510321.28
8497308.46
38
4510197.14
8497330.07
39
4510101.44
8497335.70
40
4510047.95
8497324.91
41
4510026.52
8497312.68
42
4510009.63
8497292.03
43
4509973.50
8497230.56
44
4509950.05
8497207.57
45
4509797.81
8497114.01
46
4509730.25
8497064.27
47
4509680.99
8497012.65
48
4509615.98
8496930.78
49
4509535.76
8496860.86
50
4509489.78
8496837.87
51
4509394.32
8496809.68
52
4509342.72
8496802.64
53
4509297.68
8496790.90
54
4509224.25
8496754.21
55
4509159.04
8496704.46
56
4509102.74
8496674.43
57
4509070.83
8496668.33
58
4508895.25
8496669.21
59
4508909.97
8496650.43
60
4508938.19
8496559.63
61
4508940.47
8496519.84
62
4508909.69
8496431.25
63
4508905.69
8496400.53
64
4508906.44
8496355.64
65
4508946.19
8496251.13
66
4508951.19
8496216.84
67
4508967.97
8496155.25
68
4509045.97
8496056.53
69
4509082.28
8496002.03
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Заповед за определяне на СОЗ около речно водохващане ”Улуко” на р.Валевица на кота 1425,0 м,
гр.Разлог, община Разлог
70
4509122.44
8495935.75
71
4509268.19
8495922.53
72
4509498.91
8495890.34
73
4509643.50
8495857.25
74
4509723.19
8495837.25
75
4509819.91
8495827.25
76
4509848.59
8495837.63
77
4509907.41
8495877.43
78
4509935.50
8495878.13
79
4509984.81
8495860.93
80
4510009.41
8495865.13
81
4510075.41
8495902.68
82
4510155.19
8495940.59
83
4510236.41
8495970.18
84
4510427.30
8496063.68
85
4510646.19
8496177.09
86
4510720.09
8496219.81
87
4510796.50
8496255.81
88
4510843.59
8496291.68
89
4510916.81
8496333.18
90
4511034.81
8496394.81
91
4511118.09
8496423.81
92
4511242.09
8496458.09
93
4511353.50
8496520.59
94
4511425.91
8496578.81
95
4511480.69
8496649.59
96
4511522.81
8496719.59
97
4511627.81
8496847.09
98
4511690.31
8496900.90
Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения;
2.2. Създаване нови и разширяване съществуващи селищни територии за постоянно и
сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на
техническите изисквания;
2.3. Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични вещества;
2.4. Изграждане на сервизи, автомивки и паркинги;
2.5. Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване
съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата;
2.6. Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества;
2.7. Животновъдни ферми (без свинекомплекси);
2.8. Свинекомплекси;
2.9. Наторяване с течен оборски тор;
2.10. Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове и пестициди;
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Заповед за определяне на СОЗ около речно водохващане ”Улуко” на р.Валевица на кота 1425,0 м,
гр.Разлог, община Разлог
2.11. Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене;
2.12. Къмпинги и ваканционни лагери;
2.13. Почивни станции и други подобни;
2.14. Пране с химически препарати и/или избелващи средства.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Добив на подземни богатства;
3.2. Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с изключение на
реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения;
3.3. Прокарване пътища и магистрали;
3.4. Наторяване с оборски тор и/или компост;
3.5. Наторяване с неорганични торове;
3.6. Използване препарати за растителна защита;
3.7. Изграждане силажни ями;
3.8. Напояване и наторяване с отпадъчни води;
3.9. Промишлено риборазвъждане;
3.10. Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.
4. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Полагане водопроводи, несвързани с водоснабдителната система;
4.2. Лични животновъдни стопанства.
5. Пояс II на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което собственикът на водовземните съоръжения е длъжен да спазва режима
предвиден в Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за
управление на Национален парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от
20.08.2004 г./ и Наредба №3 от 16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
Пояс III не се обособява, тъй като цялата площ на водосбора на реката над водохващането е
обхваната от пояс II.
IV. Условия:
1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от получаването на
заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І и ІІ пояс в
кадастралните карти, лесоустройствените планове и плановете за земеразделяне на гр.Разлог,
община Разлог, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и
ограниченията, съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в пояс ІІ на санитарно-охранителната зона в гори
със специално предназначение, съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от определянето на
санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на
зоната, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на
ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд за І пояс на зоната.
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4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова дирекция
Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и маркиране
поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3, както и да спази
сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарно-охранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояс ІІ в картата на
възстановената собственост, собственикът на водовземните съоръженията да уведоми в
едномесечен срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната
по чл.43 от Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при
доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да декларират, че
имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на санитарноохранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на забранителните
и ограничителните режими, въведени с определяне на зоната на основание чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите по
отношение на качеството и количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на Наредба №2 от
16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
12. Собственикът на водовземните съоръжения при изграждане и маркиране на санитарноохранителната зона, да се съобрази с изискванията на Национален парк “Пирин”.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2 от
Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването, съгласно
чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и/или в 14дневен срок пред Благоевградски административен съд, чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
МОСВ №.

./

.2009 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, б.”у”, “бб” от Закона за водите и във връзка с чл.119,
ал.3, т.2 от ЗВ
ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около водовземна система “Карантията 1 и 2”,
гр. Банско ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, за питейно-битово
водоснабдяване на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград, съгласно
Разрешително за водовземане № 41510238/30.06.2008 г., издадено от Директора на БДЗБР
– Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. 1. Пояс І около каптаж “Карантията 1” обхваща поземлен имот № 000723 по
картата на възстановената собственост на землището на гр. Банско, EKATTE 02676, община
Банско, област Благоевград. Представлява четириъгълник с площ F=0,121 дка и с координати
на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
N
1
2
3
4

X
4504423.76
4504423.76
4504433.76
4504433.76

Y
8511367.16
8511379.21
8511379.21
8511367.16

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
1. 2. Пояс І около каптаж “Карантията 2” обхваща поземлен имот № 027053 по
картата на възстановената собственост на землището на гр. Банско, EKATTE 02676, община
Банско, област Благоевград. Представлява четириъгълник с площ F=0,101 дка и с координати
на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
N
26
27
28
29

X
4504613.75
4504615.10
4504625.08
4504623.73

Y
8511383.81
8511373.90
8511375.26
8511385.17

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
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Заповед за учредяване на СОЗ около водовземна система “Карантията 1 и 2”, гр. Банско,
община Банско
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
3. Пояс I на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. 1. Пояс ІІ около каптаж “Карантията 1” представлява многоъъгълник с обща площ
F=15,580 дка и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
N
1
2
3
4
11
12
17
18
19
20

X
4504423.76
4504423.76
4504433.76
4504433.76
4504400.57
4504429.18
4504464.39
4504383.82
4504280.32
4504329.86

Y
8511367.16
8511379.21
8511379.21
8511367.16
8511334.48
8511357.70
8511371.99
8511460.52
8511373.40
8511287.06

Забележка: Приложение № 2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
1. 2. Пояс І около каптаж “Карантията 2” представлява многоъъгълник с обща площ
F=28,662 дка и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
N
26
27
28
29
1
5
6
7
13
14
15
16

X
4504613.75
4504615.10
4504625.08
4504623.73
4504672.80
4504545.94
4504611.36
4504641.99
4504727.97
4504579.24
4504468.69
4504470.09

Y
8511383.81
8511373.90
8511375.26
8511385.17
8511389.91
8511374.08
8511372.11
8511376.50
8511434.99
8511539.09
8511470.21
8511372.36

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
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2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните

2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
4. Пояс IІ на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III около водовземна система “Карантията 1 и 2”се намира в землището на
гр. Банско, EKATTE 02676, община Банско, област Благоевград. Представлява конфигуриран
от математически модел неправилен многоъгълник с площ F=75,315 дка и с координати на
определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
N
13
14
15
16
17
18

X
4504727.97
4504579.24
4504468.69
4504470.09
4504464.39
4504383.82

Y
8511434.99
8511539.09
8511470.21
8511372.36
8511371.99
8511460.52
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19
20
21
22
23
24
25

4504280.32
4504329.86
4504709.71
4504607.77
4504353.26
4504135.82
4504260.16

8511373.40
8511287.06
8511497.65
8511602.87
8511585.73
8511474.72
8511273.92

Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните
2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:

3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5. Пояс IІІ на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
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IV. Условия:
1. Водоползвателят в едномесечен срок от получаването на заповедта за определяне на
санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І, ІІ и ІІІ пояс в кадастралните карти,
лесоустройствените планове и плановете за земеразделяне на гр. Банско, община Банско,
област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията,
съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Водоползвателят да предприеме действия за прекатегоризиране на горските площи,
попадащи в пояси ІІ и ІІІ на санитарно-охранителната зона в гори със специално
предназначение, съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Водоползвателят в срок до една година от определянето на санитарно-охранителната
зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на зоната, съгласно чл.41,
ал.3 от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на ползване и сервитути
върху гори и земи от горския фонд за І пояс на зоната.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3,
както и да спази сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарноохранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и ІІІ в
картата на възстановената собственост, инвеститорът на проекта да уведоми в едномесечен
срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски
район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната по чл.43 от
Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Водоползвателят да организира експлоатацията на санитарно-охранителната зона,
охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на забранителните и
ограничителните режими, въведени с определяне на зоната на основание чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Водоползвателят да провежда мониторинг на водите по отношение на качеството и
количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
Наредба №2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от
земеделските източници.
12. Инвеститорът на проекта при изграждане и маркиране на санитарно-охранителната
зона, да се съобрази с изискванията на Национален парк “Пирин”.

Mинистерство на околната среда и водите

484

5

Заповед за учредяване на СОЗ около водовземна система “Карантията 1 и 2”, гр. Банско,
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V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2
от Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването,
съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и/или в
14-дневен срок пред Благоевградски административен съд, чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

Зам.министър:
ИД директор “ПНАО”:
ИД директор “Води”:
Н-к отдел “ПВ”:
Н-к сектор “МВ”:
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
МОСВ № РД................../...............2007 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, б.”у-бб” от Закона за водите и във връзка с чл.119, ал.3,
т.2 от ЗВ
ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение “Липев пожар”,
с.Добринище, ЕКАТТЕ 21498, община Банско, област Благоевград, за питейно-битово
водоснабдяване на с.Добринище, община Банско, област Благоевград, съгласно
Разрешително за водоползване №400294/25.04.2005 г., издадено от Директора на БДЗБР –
Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I попада в поземлен имот №000723, като засяга отдел 224 , подотдели “в”, “г” и
“1” по картата на възстановената собственост на землището на с.Добринище, EKATTE 21498,
община Банско, област Благоевград. Представлява неправилен многоъгълник с площ
F=6702,45 m2 и с координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
точка №1
точка №2
точка №3
точка №4
точка №5
точка №6
точка №7
точка №8
точка №9

– Y=8515069.145
– Y=8515125.100
– Y=8515126.000
– Y=8515124.000
– Y=8515110.500
– Y=8515105.000
– Y=8515096.000
– Y=8515056.697
– Y=8515044.500

X=4499856.700
X=4499856.200
X=4499806.100
X=4499793.600
X=4499754.000
X=4499750.100
X=4499750.500
X=4499775.000
X=4499821.792

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
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Заповед за учредяване на СОЗ около водовземно съоръжение “Липев пожар”, с.Добринище,
община Банско
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване, експлоатацията на водовземните съоръжения и на охранителната зона.
3. Пояс I на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на с.Добринище, EKATTE 21498, община Банско,
област Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен
многоъгълник с площ F=77608,64 m2 и с координати на определящите проектни точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №1 – Y=8515069.145
точка №2 – Y=8515125.100
точка №3 – Y=8515126.000
точка №4 – Y=8515124.000
точка №5 – Y=8515110.500
точка №6 – Y=8515105.000
точка №7 – Y=8515096.000
точка №8 – Y=8515056.697
точка №9 – Y=8515044.500
точка №11 – Y=8515065.000
точка №12 – Y=8514886.000
точка №13 – Y=8514822.000
точка №14 – Y=8514980.000
точка №17 – Y=8514765.000

X=4499856.700
X=4499856.200
X=4499806.100
X=4499793.600
X=4499754.000
X=4499750.100
X=4499750.500
X=4499775.000
X=4499821.792
X=4499547.500
X=4499545.500
X=4499843.000
X=4499862.000
X=4499836.000

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните

2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
Mинистерство на околната среда и водите
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2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5. Пояс II на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се намира в землището на с.Добринище, EKATTE 21498, община Банско,
област Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен
многоъгълник с площ F=176603,50 m2 и с координати на определящите проектни точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №10 – Y=8515167.000
точка №11 – Y=8515065.000
точка №12 – Y=8514886.000
точка №13 – Y=8514822.000
точка №15 – Y=8514908.000
точка №16 – Y=8514530.000
точка №17 – Y=8514765.000

X=4499754.500
X=4499547.500
X=4499545.500
X=4499843.000
X=4499129.500
X=4499548.000
X=4499836.000

Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните
2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
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3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5. Пояс III на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
IV. Условия
1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от получаването на
заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І, ІІ и ІІІ
пояс в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на землището на с.Добринище,
община Банско, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и
ограниченията, съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в пояси ІІ и ІІІ на санитарно-охранителната
зона в гори със специално предназначение, съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от учредяването на
санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на
зоната, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на
ползване и сервитути върху гори и земи от горски фонд за І пояс на зоната.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3,
както и да спази сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарноохранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и ІІІ в
картата на възстановената собственост, собственикът на водовземните съоръженията да
уведоми в едномесечен срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на
зоната по чл.43 от Наредба №3.
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6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната на основание
чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите по
отношение на качеството и количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
Наредба №2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от
земеделските източници.
12. Собственикът на водовземните съоръжения при изграждане и маркиране на
санитарно-охранителната зона, да се съобрази с изискванията на Национален парк “Пирин”.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2
от Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването,
съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за административното
производство в 7-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и
в 14-дневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по
административен ред – пред Благоевградски окръжен съд чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
МОСВ № РД................../...............2007 г.
На основание чл.151, ал.2, т.2, б.”у-бб” от Закона за водите и във връзка с чл.119, ал.3,
т.2 от ЗВ
ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение “Свети Иван”,
гр.Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, за питейно-битово
водоснабдяване на с.Баня, община Разлог, област Благоевград, съгласно Разрешително
за водоползване №400282-1/09.08.2005 г., издадено от Директора на БДЗБР – Благоевград
и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I обхваща поземлен имот №000681, по картата на възстановената собственост
на землището на гр.Банско, EKATTE 02676, община Банско, област Благоевград. Представлява
неправилен многоъгълник с площ F=0,40 дка и с координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №1 – Y=8512152.505
точка №2 – Y=8512154.899
точка №3 – Y=8512169.604
точка №5 – Y=8512169.403
точка №6 – Y=8512161.676
точка №7 – Y=8512146.034

X=4505587.165
X=4505587.265
X=4505572.265
X=4505568.965
X=4505558.734
X=4505564.727

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
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3. Пояс I на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F= 21,18 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система
1970 година”, както следва:
точка №1 – X=4505529.000
точка №4 – X=4505603.000
точка №9 – X=4505615.000
точка №10 – X=4505627.000
точка №11 – X=4505632.500
точка №12 – X=4505574.000
точка №13 – X=4505553.000
точка №14 – X=4505506.000
точка №15 – X=4505425.500
точка №16 – X=4505444.500
точка №17 – X=4505474.500
точка №18 – X=4505500.500
точка №1 – X=4505587.165
точка №2 – X=4505587.265
точка №3 – X=4505572.265
точка №5 – X=4505568.965
точка №6 – X=4505558.734
точка №7 – X=4505564.727

Y=8512143.000
Y=8512163.000
Y=8512171.000
Y=8512181.000
Y=8512211.000
Y=8512257.000
Y=8512285.000
Y=8512279.000
Y=8512217.000
Y=8512119.000
Y=8512139.000
Y=8512144.000
Y=8512152.505
Y=8512154.899
Y=8512169.604
Y=8512169.403
Y=8512161.676
Y=8512146.034

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните

2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
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3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5. Пояс II на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, община Банско,
област Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен
многоъгълник с площ F= 15,15 дка и с координати на определящите проектни точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №13 – X=4505553.00
точка №16 – X=4505444.50
точка №19 – X=4505544.00
точка №20 – X=4505544.50
точка №21 – X=4505429.00
точка №22 – X=4505378.50
точка №23 – X=4505400.50
точка №14 – X=4505506.00
точка №15 – X=4505425.50

Y=8512285.00
Y=8512119.00
Y=8512312.00
Y=8512357.00
Y=8512306.00
Y=8512186.00
Y=8512102.00
Y=8512279.00
Y=8512217.00

Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните
2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:

3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
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3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5. Пояс III на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
IV. Условия
1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от получаването на
заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І, ІІ и ІІІ
пояс в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на землището на гр.Банско, община
Банско, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията,
съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в пояси ІІ и ІІІ на санитарно-охранителната
зона в гори със специално предназначение, съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от учредяването на
санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на
зоната, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на
ползване и сервитути върху гори и земи от горски фонд за І пояс на зоната.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3,
както и да спази сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарноохранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и ІІІ в
картата на възстановената собственост, собственикът на водовземните съоръженията да
уведоми в едномесечен срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на
зоната по чл.43 от Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
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8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната на основание
чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите по
отношение на качеството и количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
Наредба №2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от
земеделските източници.
12. Собственикът на водовземните съоръжения при изграждане и маркиране на
санитарно-охранителната зона, да се съобрази с изискванията на Национален парк “Пирин”.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2
от Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването,
съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за административното
производство в 7-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и
в 14-дневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по
административен ред – пред Благоевградски окръжен съд чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
Зам.министър:
ИД директор “ПНАО”:
ИД директор “Води”:
Н-к отдел “ПВ”:
Н-к сектор “МВ”:

Mинистерство на околната среда и водите

495

5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
МОСВ №................../...............2008 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, б.”у”, “бб” от Закона за водите и във връзка с чл.119,
ал.3, т.2 от ЗВ
ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около водовземни съоръжения “Караманица”,
гр.Банско ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград за питейно-битово
водоснабдяване на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, съгласно
Разрешително за водовземане №400254/30.03.2005 г., издадено от Директора на БДЗБР –
Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I на водовземните съоръжения е поземлен имот №000699 по картата на
възстановената собственост на землището на гр.Банско, EKATTE 02676, община Банско,
област Благоевград. Представлява неправилен многоъгълник с площ F=16,638 дка и с
координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №4 – X=4500706.29
точка №5 – X=4500606.50
точка №6 – X=4500484.31
точка №13 – X=4500551.50

Y=8509861.09
Y=8509943.00
Y=8509941.40
Y=8509813.00

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
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3. Пояс I на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F=82,12 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система
1970 година”, както следва:
точка №2 – X=4500733.04
точка №3 – X=4500732.00
точка №4 – X=4500706.29
точка №13 – X=4500551.50
точка №6 – X=4500484.31
точка №7 – X=4500290.04
точка №12 – X=4500366.00
точка №11 – X=4500514.00

Y=8509692.00
Y=8509840.00
Y=8509861.09
Y=8509813.00
Y=8509941.40
Y=8509938.86
Y=8509718.00
Y=8509653.00

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните

2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
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3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
4. Пояс II на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F=235,12 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система
1970 година”, както следва:
точка №7 – X=4500290.04
точка №8 – X=4499994.50
точка №9 – X=4500078.00
точка №10 – X=4500327.50
точка №1 – X=4500734.50
точка №2 – X=4500733.04
точка №11 – X=4500514.00
точка №12 – X=4500366.00

Y=8509938.86
Y=8509935.00
Y=8509569.00
Y=8509370.00
Y=8509487.00
Y=8509692.00
Y=8509653.00
Y=8509718.00

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
води;

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните
2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:

3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между
земната повърхност и водното ниво;
3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното
ниво;
3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
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4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5. Пояс III на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което да се спазват ограниченията и забраните предвидени в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален
парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./, както и
Наредба №3 от 16.10.2000 г.
IV. Условия:
1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от получаването на
заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І, ІІ и ІІІ
пояс в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на землището на гр.Банско, община
Банско, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията,
съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в пояси ІІ и ІІІ на санитарно-охранителната
зона в гори със специално предназначение, съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от определянето на
санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на
зоната, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на
ползване и сервитути върху гори и земите от горския фонд за І пояс на зоната.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3,
както и да спази сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарноохранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и ІІІ в
картата на възстановената собственост, собственикът на водовземните съоръженията да
уведоми в едномесечен срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на
зоната по чл.43 от Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на
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забранителните и ограничителните режими, въведени с определяне на зоната на основание
чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите по
отношение на качеството и количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
Наредба №2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от
земеделските източници.
12. Собственикът на водовземните съоръжения при изграждане и маркиране на
санитарно-охранителната зона, да се съобрази с изискванията на Национален парк “Пирин”.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2
от Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването,
съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и/или в
14-дневен срок пред Благоевградски административен съд, чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
Зам.министър:
ИД директор “ПНАО”:
ИД директор “Води”:
Н-к отдел “ПВ”:
Н-к сектор “МВ”:
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
МОСВ №.

от ЗВ

./

2009 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, ”у”, “бб” от Закона за водите и във връзка с чл.119, ал.3, т.2

ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около каптаж “Серафимов чарк”, с.Кремен, ЕКАТТЕ
39614, община Банско, област Благоевград, за питейно-битово водоснабдяване на с.Кремен,
община Банско, област Благоевград, съгласно Разрешително за водоползване
№400291/21.04.2005 г., издадено от Директора на БДЗБР – Благоевград и охранителен режим
в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I е поземлен имот №000642, по картата на възстановената собственост на
землището на с.Кремен, EKATTE 39614, община Банско, област Благоевград. Представлява
неправилен четириъгълник с площ F=1,241 дка и с координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №6 – X=4493790.002
точка №8 – X=4493777.070
точка №9 – X=4493749.188
точка №11 – X=4493759.450

Y=8518480.828
Y=8518520.781
Y=8518507.337
Y=8518471.432

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейно-битово
водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от Наредба №3.
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3. Пояс I на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което водоползвателят е длъжен да спазва режима предвиден в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален парк
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./ и Наредба №3 от
16.10.2000 г.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на с.Кремен, EKATTE 39614, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F=62,227 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка №1 – X=4493897.000
точка №2 – X=4493846.500
точка №3 – X=4493735.500
точка №4 – X=4493560.500
точка №7 – X=4493809.000
точка №8 – X=4493609.000
точка №6 – X=4493790.002
точка №8 – X=4493777.070
точка №9 – X=4493749.188
точка №11 – X=4493759.450

Y=8518378.000
Y=8518484.000
Y=8518513.000
Y=8518422.000
Y=8518247.000
Y=8518274.000
Y=8518480.828
Y=8518520.781
Y=8518507.337
Y=8518471.432

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;
2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между земната
повърхност и водното ниво;
2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното ниво;
2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната
повърхност и водното ниво;
3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
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4. Пояс II на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което водоползвателят е длъжен да спазва режима предвиден в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален парк
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./ и Наредба №3 от
16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се намира в землището на с.Кремен, EKATTE 39614, община Банско, област
Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с
площ F=238,518 дка и с координати на определящите проектни точки в “Координатна система
1970 година”, както следва:
точка №1 – X=4493897.00
точка №4 – X=4493560.50
точка №5 – X=4493162.50
точка №6 – X=4493656.50
точка №7 – X=4493809.00
точка №8 – X=4493609.00

Y=8518378.00
Y=8518422.00
Y=8518001.00
Y=8517718.00
Y=8518247.00
Y=8518274.00

Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води;
2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
–на земната повърхност;
–между земната повърхност и водното ниво;
3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между земната
повърхност и водното ниво;
3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното ниво;
3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната
повърхност;
4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната
повърхност и водното ниво;
4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
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5. Пояс III на санитарно-охранителната зона попада в границите на Национален парк
”Пирин”, поради което водоползвателят е длъжен да спазва режима предвиден в Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, Плана за управление на Национален парк
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г./ и Наредба №3 от
16.10.2000 г.
IV. Условия:
1. Водоползвателят в едномесечен срок от получаването на заповедта за учредяване на
санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І, ІІ и ІІІ пояс в кадастралните карти,
лесоустройствените планове и плановете за земеразделяне на землището на с.Кремен, община
Банско, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията,
съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Водоползвателят да предприеме действия за прекатегоризиране на горските площи,
попадащи в пояси ІІ и ІІІ на санитарно-охранителната зона в гори със специално предназначение,
съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Водоползвателят в срок до една година от учредяването на санитарно-охранителната
зона, да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на зоната, съгласно чл.41, ал.3
от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на ползване и сервитути върху гори
и земи от горски фонд за І пояс на зоната.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова дирекция
Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и маркиране
поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3, както и да спази
сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарно-охранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и ІІІ в
картата на възстановената собственост, инвеститорът на проекта да уведоми в едномесечен срок
от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с
център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната по чл.43 от Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при
доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да декларират, че
имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Водоползвателят да организира експлоатацията на санитарно-охранителната зона,
охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на забранителните и ограничителните
режими, въведени с учредяване на зоната на основание чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Водоползвателят да провежда мониторинг на водите по отношение на качеството и
количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на Наредба №2 от
16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
12. Инвеститорът на проекта при изграждане и маркиране на санитарно-охранителната
зона, да се съобрази с изискванията на Национален парк “Пирин”.
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V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2 от
Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването, съгласно
чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния
кодекс в 14-дневен срок от получаването й пред Върховния административен съд.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

Зам.министър:

/Л. Качакова/

Директор ПНАО:

/Е. Гечева/

Директор “Управление на водите”:
Н-к отдел ОВО:

/Цв. Димитрова/

/Г. Иванов/
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bd-blgr@pirin.com

ЗАПОВЕД
№ СОЗ–М–14
от 25.08.2005г.

На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана
накратко Наредба №3, Решение №4 от 09.06.2005 г. на Басейнов съвет към Басейнова
дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград и представения проект

УЧРЕДЯВАМ

Санитарно-охранителна зона около водовземна система “Извора” в землището
на гр.Разлог, EKATTE 61813, общ. Разлог обл.Благоевград, за водоснабдяване на гр.Разлог
с подземни води от окарстените мрамори на Добростанската свита в Разложкият карстов
басейн, съгласно Разрешително за водоползване № 400288/ 19.04.2005 г. на БДЗБР –
Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителна зона, както следва:

I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I се намира в землището на гр. Разлог, община Разлог, по
съществуващи граници на имот № 57, по плана за земеразделяне на гр. Ралог и обхваща
каптажите “Извора-стар”, “Извора-нов”, “Извора-ЗСР” и хлораторното помещение.
Съгласно скица № 510/04.03.2002г., около тях има изграден общ пояс за строга охрана, с
площ F=46,53 дка. Съгласно Решение №4 от 09.06.2005 г. (т.5) на Басейнов съвет към
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, Пояс I се запазва по
съществуващият вече такъв и представява неправилен многоъгълник с координати на
определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
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точка №1 – X =4509920.344
точка №2 – X =4509902.063
точка №3 – X =4509849.656
точка №4 – X =4509801.063
точка №5 – X =4509934.688
точка №6 – X =4509992.594
точка №7 – X =4510020.813
точка №8 – X =4510062.063
точка №9 – X =4510064.094
точка №10 – X =4510081.000
точка №11 – X =4510086.125
точка №12 – X =4510100.156
точка №13 – X =4510093.469
точка №14 – X =4510092.813
точка №15 – X =4510063.094
точка №16 – X =4510049.094
точка №17 – X =4510048.688
точка №18 – X =4510040.219
точка №19 – X =4510026.813
точка №20 – X =4510044.531
точка №21 – X =4510039.906
точка №22 – X =4510033.844
точка №23 – X =4509922.969

Y =8506841.500
Y =8506832.625
Y =8506896.688
Y =8506999.438
Y =8507089.875
Y =8507112.094
Y =8507063.719
Y =8507092.313
Y =8507093.719
Y =8507093.250
Y =8507093.094
Y =8507092.719
Y =8507071.688
Y =8507069.563
Y =8506975.906
Y =8506978.000
Y =8506994.000
Y =8506994.594
Y =8506977.313
Y =8506947.750
Y =8506925.781
Y =8506921.469
Y =8506842.750

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.

2.В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на
контролните органи.
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани
питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната
по чл.9 от Наредба №3.

с експлоатацията на
представителите на
с добива на вода за
зона и при случаите

II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1.Пояс II обхваща части от земеделски земи и части от Държавния горски
фонд, намиращи се в землището на гр. Разлог и гр. Банско. Пояс II представлява
неправилен четириъгълник с обща площ F=4 561,23 дка (в това число и площта на пояс I )
и координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
Mинистерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград
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точка №53 – Y= 4510410.00
точка №59 – Y= 4509248.00
точка №60 – Y= 4508269.00
точка №56 – Y= 4509722.00

X=8505743.00
X=8505680.00
X=8508877.00
X=8509247.00

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.

2.В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
2.3.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
2.4.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5.Добив на подземни богатсва, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
2.6.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мл/л;
2.7.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването
им с въздухоплавателни средства;
2.8.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

3.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества на
земната повърхност
3.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали
между земната повърхност и водното ниво;
3.3.Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мл/л;
3.4.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния
воден обект.
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III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1.Пояс III обхваща части от земеделски земи и части от Държавния горски
фонд, намиращи се в землището на гр. Разлог и гр. Банско. Пояс III представлява
неправилен четириъгълник с обща площ F=17 253,47 дка (в това число и площта на пояси
I и II ) и координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка №52 – Y= 4510756.00
точка №58 – Y= 4507791.00
точка №57 – Y= 4506037.00
точка №56 – Y= 4509722.00

X= 8503898.00
X= 8503961.00
X= 8508850.00
X= 8509247.00

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.

2.В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:

2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.

3.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
3.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
3.4.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мл/л;
3.5.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването
им с въздухоплавателни средства;
3.6.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
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4.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на
земната повърхност;
4.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали
между земната повърхност и водното ниво;
4.3.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния
воден обект.
5. За частта от пояс III–ти на санитарно-охранителната зона, попадаща в
границите на НП ”Пирин”, предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени
със Закона за защитените територии /обн.,ДВ.БР.133 от 11.11.1998г./, плана за управление
на НП “Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн.ДВ,бр.73/20.08.2004г./, както и с
Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди /Дв бр.88/2000/.
IV.Условия
1.Собственикът на водовземното съоръжение в едномесечен срок от
получаването на заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона да нанесе
границите на пояс I, ІІ и ІІІ в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на
землището на гр. Разлог и гр. Банско и се отбележат в документите за собственост
съгласно чл.41, ал.2. от Наредба №3.
2.Собственикът на водовземното съоръжение в срок до една година от
учредяването на санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП,
обхващащ територията на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба
№3.
3.След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да актуализира
календарния план-график за реализация на проекта съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3 с
конкретни дати и да спази изпълнението на същия по изграждане и маркиране на поясите
на санитарно-охранителната зона, съгласно представения проект.
4. Собственикът на водовземното съоръжение след изграждане и маркиране на
поясите на санитарно-охранителната зона да уведоми Директора на басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на
зоната по чл.43 от Наредба №3.
5.Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са
длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който
попада имотът, съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
6.Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложения №1 и 2 на Наредба №3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
7.Собственикът на водовземното съоръжение да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточника и наблюдава за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната съгласно
чл.51 от Наредба №3.
Mинистерство на околната среда и водите
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8.При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона да се
уведомят незабавно Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Гражданска защита,
ХЕИ и РИОСВ и да се прекрати водоползването, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.

V.Контролиращи органи
1.Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се
осъществява от Басйнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград,
съгласно чл.54, ал.1, т.2 от Наредба №3.
2.Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на
околната среда и водите и в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е
изтекъл срокът за обжалване по административен ред – пред Благоевградски окръжен съд
чрез Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

ДИРЕКТОР:
КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bd-blgr@pirin.com

ЗАПОВЕД
№ СОЗ–М–15
от 27.09.2005г.

На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана накратко
Наредба №3.

УЧРЕДЯВАМ
Санитарно-охранителна зона около водовземни съоръжения “Калугерица”,
намиращи се на около 9,0 км. югозападно от гр. Разлог, EKATTE 61813, община
Разлог, област Благоевград за водоснабдяване на комплекс “Бетоловото-Църнако” и
гр. Разлог, съгласно Разрешително за водоползване от подземни води
№400301/16.05.2005 г. на БДЗБР – Благоевград и охранителен режим в санитарноохранителна зона, както следва:

I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I се намира в имот №001340 по плана за земеразделяне на гр. Разлог,
EKНМ 61813. Имотът е част от горскостопански терен на гр. Разлог, област Благоевград и
представлява четириъгълник с обща площ F=6,816 дка и координати на определящите точки
в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №7 – Y= 8500950.10
точка №8 – Y= 8501073.99
точка №12 – Y= 8500830.00
точка №13 – Y= 8500838.00
точка №14 – Y= 8500881.00
точка №15 – Y= 8500917.00
точка №16 – Y= 8501001.00
точка №17 – Y= 8501067.00

X= 4510396.33
X= 4510265.96
X= 4510374.00
X= 4510258.00
X= 4510225.00
X= 4510236.00
X= 4510191.50
X= 4510214.00
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Заповед за учредяване на СОЗ, около водовземни съръжения “Калугерица ”,
гр. Разлог, община Разлог
Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите
контролните органи.
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода
питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната зона и при случаите
чл.9 от Наредба №3.

на
на
за
по

II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1.Пояс II обхваща част от НП ”Пирин” и част от горскостопанския фонд към
гр.Разлог, община Разлог, EKATTE 61813, област Благоевград. Пояс II представлява
неправилен многоъгълник с обща площ F=219,662 дка и координати на определящите
проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №6 – Y = 8500844.00
точка №7 – Y = 8500950.10
точка №8 – Y = 8501073.99
точка №9 – Y = 8501140.00
точка №10 – Y = 8501127.00
точка №11 – Y = 8500528.00

Х = 4510508.00
Х = 4510396.33
Х = 4510265.96
Х = 4510196.50
Х = 4509897.50
Х = 4510223.50

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
2.3.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
2.4.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5.Добив на подземни богатсва, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
2.6.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мл/л;
2.7.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
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3.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на
земната повърхност;
3.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали
между земната повърхност и водното ниво;
3.3.Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мл/л;
3.4.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния
воден обект.
III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1.Пояс III обхваща части от горскостопански терен, намиращ се в планински
район, над гр. Разлог, който обособен като многоъгълна фигура, с обща площ F=762,975 дка
и координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както
следва:
точка №1 – Y = 8500731.00
точка №2 – Y = 8501197.00
точка №3 – Y = 8501217.00
точка №4 – Y = 8500825.00
точка №5 – Y = 8500170.00

Х = 4510615.50
Х = 4510196.50
Х = 4509847.00
Х = 4509416.50
Х = 4509879.00

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.

3.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
3.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещестева между
земната повърхност и водното ниво;
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3.3.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
3.4.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мл/л;
3.5.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на
земната повърхност;
4.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали
между земната повърхност и водното ниво;
4.3.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния
воден обект.
IV.Условия
1.Собственикът на водовземното съоръжение в едномесечен срок от получаването
на заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона да организира процедурата по
нанасяне границите на пояс I, ІІ и ІІІ в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на
землището на гр. Разлог, община Разлог и се отбележат в документите за собственост
съгласно чл.41, ал.2. от Наредба №3.
2.Собственикът на водовземното съоръжение в срок до една година от
учредяването на санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП,
обхващащ територията на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба
№3.
3.Съгласно чл.43, ал.3 от Наредба №3 след актуването на пояс I инвеститорът да
актуализира календарния план-график за реализация на проекта (чл.32, т.16 от Наредба №3)
с конкретни дати и да спази изпълнението на същия по изграждане и маркиране на поясите
на санитарно-охранителната зона, съгласно представения проект.
4.Собственикът на водовземното съоръжение след изграждане и маркиране на
поясите на санитарно-охранителната зона да уведоми Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на
зоната по чл.43 от Наредба №3.
5.Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложения №1 и 2 на Наредба №3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
6.Собственикът на водовземното съоръжение да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточника и наблюдава за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната съгласно чл.51
от Наредба №3.
7.При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона да се
уведомят незабавно Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Гражданска защита,
РИОКОЗ и РИОСВ и да се прекрати водоползването, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
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8.Оградата на водовземните съръжения да бъде освежена и боядисана в
природосъобразен цвят и постоянно поддържана.
9.ДНП “Пирин” да бъде редовно уведомявана за резултатите по “Плана за
собствен мониторинг”.
10.За частите от пояси ІІ и ІІІ, които попадат в границите на НП “Пирин”,
предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със Закона за защитените
територии /обн.,ДВ.БР.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП “Пирин” /Решение
№646/06.08.2004г. на МС, обн.ДВ,бр.73/20.08.2004г./, както и с Наредба №3 от 16.10.2000 г.
за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /Дв
бр.88/2000.
V.Контролиращи органи
1.Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява
от Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1,
т.2 от Наредба №3.
2.Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на
околната среда и водите и в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е
изтекъл срокът за обжалване по административен ред – пред Благоевградски окръжен съд
чрез Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

ДИРЕКТОР:
КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bdblg@wabd.bg
ЗАПОВЕД
№ СОЗ-М-30
от 29.06.2006г.
На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана накратко
Наредба №3, и представения проект
У Ч Р Е Д Я В А М:
Санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение “Реката”, местност
“Предела”, община Разлог, област Благоевград, за питейно-битово водоснабдяване на комплекс
“Предела”, съгласно Разрешително за водоползване № 400290/19.04.2005г., издадено от
Директора на БДЗБР–Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителна зона, както
следва:
I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I е имот № 001424, землище на гр.Разлог, EKATTE 61813, община Разлог,
област Благоеввград. Пояс I представлява неправилен многоъгълник с обща площ F=0,410 дка и
координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 19 – Y= 8498164,32
точка № 20 – Y= 8498180,04
точка № 21 – Y= 8498181,15
точка № 22 – Y= 8498165,17
точка № 23 – Y= 8498153,50

X= 4512184,69
X= 4512177,33
X= 4512168,12
X= 4512159,83
X= 4512172,18

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните
органи.
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
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II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1.Пояс II се намира в землището на гр.Разлог, EKATTE 61813, община Разлог. Пояс
II представлява неправилен многоъгълник с обща площ F=24,810 дка и координати на
определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 1 – Y= 8498141,00
точка № 2 – Y= 8498171,00
точка № 3 – Y= 8498210,00
точка № 8 – Y= 8498272,00
точка № 9 – Y= 8498235,00
точка № 10 – Y= 8498155,00
точка № 11 – Y= 8498085,00
точка № 12 – Y= 8498047,00
точка № 13 – Y= 8498064,00
точка № 14 – Y=8498127,00

X= 4512199,50
X= 4512185,00
X= 4512150,00
X= 4512096,00
X= 4512066,50
X= 4512043,00
X= 4512050,50
X= 4512138,50
X= 4512226,00
X= 4512206,00

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
2.3.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
2.4.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5.Добив на подземни богатсва, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
2.6.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
2.7.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
повърхност;

3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната

3.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л;
3.4.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
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4.За частите от Пояс II на санитарно-охранителната зона , които попадат в
границите на НП ”Пирин”предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със
Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с
Наредба №3 от 16.10.2000г
III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1.Пояс III се намира в землището на гр.Разлог, EKATTE 61813, общинаРазлог. Пояс
III представлява неправилен многоъгълник с обща площ F=43,286 дка и координати на
определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 8 – Y= 8498272,00
точка № 9 – Y= 8498235,00
точка № 10 – Y= 8498155,00
точка № 11 – Y= 8498085,00
точка № 12 – Y= 8498047,00
точка № 13 – Y= 8498064,00
точка № 18 – Y= 8498015,00
точка № 17 – Y= 8497952,00
точка № 16 – Y= 8498124,00
точка № 15– Y= 8498288,00

X= 4512096,00
X= 4512066,50
X= 4512043,00
X= 4512050,50
X= 4512138,50
X= 4512226,00
X= 4512218,50
X= 4511973,50
X= 4511892,00
X= 4512081,00

Забележка: Приложение № 3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
3.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
3.4.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
3.5.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
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4.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
повърхност;

4.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната

4.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5.За частите от Пояс III на санитарно-охранителната зона , които попадат в
границите на НП ”Пирин”предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със
Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с
Наредба №3 от 16.10.2000г.
IV.Условия
1. Собственикът на водовземните съоръжения, в едномесечен срок от получаването
на акта за учредяване на санитарно-охранителната зона, да нанесе границите на пояси І, ІІ и ІІІ
в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на гр. Разлог и отрази в документите за
собственост забраните и ограниченията, съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения, в срок до една година от
учредяването на санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП, съгласно
чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3 и предприеме действия за учредяване на право на ползване и
сервитути върху гори и земи от горски фонд за І пояс на зоната .
3. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл. 32, т. 16 от Наредба № 3.
4. Инвеститорът на проекта да спази сроковете, зададени в календарния план-график
за реализация на санитарно-охранителната зона, и в едномесечен срок от приключване
дейностите по изпълнението му, да уведоми Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната
(чл. 43 от Наредба № 3).
5. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в ІІ и ІІІ пояс на санитарно-охранителната
зона в гори със специално предназначение, съгласно чл. 53, ал. 2 от Наребда № 3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни
да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона,
са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10,ал.1от Наредба № 3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната (чл. 51 от
Наредба № 3).
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9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона незабавно да
се прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3.
10. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на наредба
№ 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
11. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите
по отношение на качеството и количеството им.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2
от Наредба № 3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за административното
производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и
в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по
административен ред – пред Благоевградски окръжен съд чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район
Изготвил:
инж. Йорданка Коева
Н-к отдел:
инж. Аврам Тодоров
Юрисконсулт:
Надежда Кайнакчиева
ДИРЕКТОР:
КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bdblg@wabd.bg

ЗАПОВЕД
№ СОЗ–М-31
от 18.07.2006 г.
На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000
г.), наричана накратко Наредба №3 и представения проект

УЧРЕДЯВАМ
Санитарно-охранителна зона около водохващане “Туфча” на р.Туфча на
кота 1146,69 м, община Гоце Делчев, област Благоевград, за питейно-битово
водоснабдяване на гр. Гоце Делчев и селища от общината, съгласно Разрешително
за водоползване № 400323/29.06.2005 г., издадено от Директора на БДЗБР –
Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I обхваща имот №012002, в землището на с.Корница, EKATTE 38666,
община Гоце Делчев, област Благоевград. Той е съществуващ и обхваща територия с
площ F=28,76 дка. Представлява неправилна фигура с координати в “Координатна
система 1970 година”, както следва:
точка №1 – Y=8521195.53
точка №2 – Y=8521184.87
точка №3 – Y=8521580.32
точка №4 – Y=8521593.06
точка №5 – Y=8521576.21
точка №6 – Y=8521560.32
точка №7 – Y=8521555.47
точка №8 – Y=8521548.46
точка №9 – Y=8521544.34
точка №10 – Y=8521537.37

X=4487538.15
X=4487505.09
X=4487434.70
X=4487459.37
X=4487465.91
X=4487471.16
X=4487481.31
X=4487513.95
X=4487539.62
X=4487555.35
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точка №11 – Y=8521520.10 X=4487564.46
точка №12 – Y=8521494.15 X=4487573.02
точка №13 – Y=8521480.47 X=4487573.87
точка №14 – Y=8521458.02 X=4487573.86
точка №15 – Y=8521442.14 X=4487569.98
точка №16 – Y=8521421.08 X=4487560.47
точка №17 – Y=8521397.36 X=4487548.24
точка №18 – Y=8521360.12 X=4487542.34
точка №19 – Y=8521323.69 X=4487542.59
точка №20 – Y=8521291.66 X=4487528.32
точка №21 – Y=8521282.58 X=4487524.68
точка №22 – Y=8521263.34 X=4487525.83
точка №23 – Y=8521247.07 X=4487532.88
точка №24 – Y=8521239.66 X=4487536.52
точка №25 – Y=8521219.49 X=4487537.65
точка №26 – Y=8521197.47 X=4487537.74
Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на
контролните органи;
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на с.Корница, EKATTE 38666, както и в
землището на с.Брезница, ЕКАТТЕ 06306, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Границата на пояс II минава по вододела и пресича реката на 3000 м от пояс I. Напречно
на течението на реката границите на пояс II и пояс I съвпадат.
Пояс II обхваща площ F=5513,62 дка и представлява неправилна фигура с
координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
точка №11 – Y=8519102.00
точка №12 – Y=8519236.00
точка №13 – Y=8519687.00
точка №14 – Y=8520251.00
точка №15 – Y=8521092.00
точка №16 – Y=8521437.00
точка №17 – Y=8521580.00
точка №18 – Y=8521593.00
точка №19 – Y=8521580.00
точка №20 – Y=8521374.00
точка №21 – Y=8521015.00
точка №22 – Y=8520719.00

X=4489862.00
X=4489773.50
X=4489128.00
X=4488553.00
X=4488257.50
X=4487926.00
X=4487549.50
X=4487459.50
X=4487434.50
X=4487192.50
X=4487241.00
X=4487171.00
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точка №23 – Y=8519856.00 X=4487192.00
точка №24 – Y=8519372.00 X=4486909.00
точка №25 – Y=8518548.00 X=4487461.00
точка №26 – Y=8518130.00 X=4487245.00
точка №40 – Y=8518612.00 X=4489111.50
точка №41 – Y=8518083.00 X=4487933.00
точка №42 – Y=8518052.00 X=4487691.50
Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения;
2.2.Създаване нови и разширяване съществуващи селищни територии за
постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни
съоръжения, съответстващи на техническите изисквания;
2.3.Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични
вещества;
2.4.Изграждане на сервизи, автомивки и паркинги;
2.5.Изграждане на съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване
съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата;
2.6.Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества;
2.7.Животновъдни ферми (без свинекомплекси);
2.8 Свинекомплекси;
2.9.Наторяване с течен оборски тор;
2.10.Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове и
пестициди;
2.11.Къмпинги и ваканционни лагери;
2.12.Почивни станции и други подобни;
2.13.Пране с химически препарати и/или избелващи средства.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Добив на подземни богатства;
3.2.Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с изключение на
реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения;
3.3.Прокарване пътища и магистрали;
3.4.Наторяване с оборски тор и/или компост;
3.5.Наторяване с неорганични торове;
3.6.Използване препарати за растителна защита;
3.7.Напояване и наторяване с отпадъчни води;
3.8.Промишлено риборазвъждане;
3.9.Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.
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4. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1.Полагане водопроводи, несвързани с водоснабдителната система;
4.2.Лични животновъдни стопанства.
5. За частите от Пояс II на санитарно-охранителната зона, които попадат в
границите на Национален парк ”Пирин”, да се спазват ограниченията и забраните
предвидени в Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, плана за
управление на Национален парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ,
бр.73 от 20.08.2004 г./, както и с Наредба №3 от 16.10.2000 г.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се намира в землището на с.Корница, EKATTE 38666, както и в
землището на с.Брезница, ЕКАТТЕ 06306 община Гоце Делчев, област Благоевград.
Границата на пояс III минава по вододела и обхваща цялата водосборна област над
водохващането. Напречно на течението на реката границите на пояс III и пояс II
съвпадат. Пояс III обхваща площ F= 17656,50 дка и представлява неправилна фигура с
координати на определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
точка №1 – Y=8514427.00
точка №2 – Y=8514768.00
точка №3 – Y=8515292.00
точка №4 – Y=8515849.00
точка №5 – Y=8516315.00
точка №6 – Y=8516938.00
точка №7 – Y=8517381.00
точка №8 – Y=8517891.00
точка №9 – Y=8518421.00
точка №10 – Y=8518687.00
точка №11 – Y=8519102.00
точка №26 – Y=8518130.00
точка №27 – Y=8517751.00
точка №28 – Y=8517453.00
точка №29 – Y=8516924.00
точка №30 – Y=8516271.00
точка №31 – Y=8515896.00
точка №32 – Y=8515643.00
точка №33 – Y=8515247.00
точка №34 – Y=8515232.00
точка №35 – Y=8514975.00
точка №36 – Y=8514758.00
точка №37 – Y=8514684.00
точка №38 – Y=8514553.00
точка №39 – Y=8514537.00
точка №40 – Y=8518612.00
точка №41 – Y=8518083.00
точка №42 – Y=8518052.00

X=4491340.00
X=4491331.50
X=4491142.50
X=4491038.00
X=4491223.00
X=4490997.00
X=4490899.50
X=4490356.00
X=4490302.50
X=4489998.50
X=4489862.00
X=4487245.00
X=4487020.50
X=4486644.00
X=4487030.50
X=4487731.50
X=4487812.50
X=4488217.00
X=4488416.50
X=4489168.00
X=4489702.50
X=4490016.50
X=4490382.00
X=4490634.50
X=4491012.00
X=4489111.50
X=4487933.00
X=4487691.50
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Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.

2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични
вещества;
2.2.Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества;
2.3.Свинекомплекси;
2.4.Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване на торове и
пестициди;
2.5.Пране с химически препарати и/или избелващи средства.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Добив на подземни богатства;
3.2.Животновъдни ферми (без свинекомплекси).
4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1.Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения;
4.2.Създаване нови и разширяване съществуващи селищни територии за
постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни
съоръжения, съответстващи на техническите изисквания;
4.3.Прокарване пътища и магистрали;
4.4.Изграждане сервизи, автомивки и паркинги;
4.5.Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване
съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата;
4.6.Наторяване с течен оборски тор;
4.7.Наторяване с неорганични торове;
4.8.Използване препарати за растителна защита;
4.9.Напояване и наторяване с отпадъчни води;
4.10.Къмпинги и ваканционни лагери;
4.11.Почивни станции и други подобни;
4.12.Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.
5. За частите от Пояс III на санитарно-охранителната зона, които попадат в
границите на Национален парк ”Пирин”, да се спазват ограниченията и забраните
предвидени в Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г./, плана за
управление на Национален парк “Пирин” /Решение №646/06.08.2004 г. на МС, обн. ДВ,
бр.73 от 20.08.2004 г./, както и с Наредба №3 от 16.10.2000 г.
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IV. Условия
1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от
получаването на заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона, да нанесе
границите на пояси І, ІІ и ІІІ в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на
землището на с.Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и отрази в
документите за собственост забраните и ограниченията, съгласно чл.41, ал.2 от Наредба
№3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в ІІ и ІІІ пояс на санитарноохранителната зона в гори със специално предназначение, съгласно чл. 53, ал. 2 от
Наребда № 3.
3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от
учредяването на санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП,
обхващащ територията на зоната, съгласно чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3 и предприеме
действия за учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от горски
фонд за І пояс на зоната .
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за
изграждане и маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл. 32, т. 16
от Наредба № 3, както и да спази сроковете, зададени в календарния план-график за
реализация на санитарно-охранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси ІІ и
ІІІ в картата на възстановената собственост, собственикът на водовземните
съоръженията да уведоми в едномесечен срок от приключване на дейностите Директора
на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на
комисия за приемане на зоната по чл.43 от Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са
длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който
попада имотът, съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10,ал.1от
Наредба № 3 да декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за
спазване на забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната
на основание чл.51 от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона незабавно
да се прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски
район, Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на
водите по отношение на качеството и количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати
от земеделските източници.
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V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява
от Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл. 54,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на
околната среда и водите и в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е
изтекъл срокът за обжалване по административен ред – пред Благоевградски окръжен
съд чрез Басейнова дирекция Западнобеломорски район

ЗА ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВЛАДИМИР ДИНОВ
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bd-blgr@pirin.com
ЗАПОВЕД
№ СОЗ–С– 12
от 04.10.2005г.
На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана накратко
Наредба №3, и представения Проект на санитарно-охранителна зона.
У Ч Р Е Д Я В А М:
Санитарно-охранителна зона около каптаж “Пепев кладенец №1” и каптаж “Пепев
кладенец №2”, изградени в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, общ. Банско,
обл.Благоевград, за водоснабдяване на гр.Банско, съгласно Разрешително за водоползване №
400276/15.04.2005г., изддадено от Директора на БДЗБР–Благоевград и охранителен режим в
санитарно-охранителна зона, както следва:
I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, общ. Банско и
обхваща територия, която попада изцяло в НП “Пирин”, отдел 186 буква “г”. Пояс I
представлява неправилен многоъгълник с обща площ F=6,49 дка и координати на определящите
точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №1003 – Y= 8510991.871
точка №1042 – Y= 8510953.182
точка №1043 – Y= 8510948.841
точка №1044 – Y= 8510968.638
точка №1045 – Y= 8511000.918
точка №1046 – Y= 8511050.021

X= 4505142.231
X= 4505127.921
X= 4505089.918
X= 4505044.856
X= 4505044.353
X= 4505115.002

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните
органи.
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
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3.Пояс I на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените забрани трябва да са съобразени със Закона за защитените
територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП “Пирин” /Решение
№646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба №3 от 16.10.2000г.
за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /обн. ДВ,
бр.88/2000/.
II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1.Пояс II се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, общ. Банско и
обхваща територия, която попада изцяло в НП “Пирин”. Пояс II представлява неправилен
многоъгълник с обща площ F=25,29 дка и координати на определящите проектни точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №1001 – Y= 8510906.831
точка №1002 – Y= 8510941.829
точка №1003 – Y= 8510991.871
точка №1004 – Y= 8511006.745
точка №1005 – Y= 8511055.251
точка №1006 – Y= 8511074.404
точка №1007 – Y= 8511079.640
точка №1047 – Y= 8510928.485
точка №1048 – Y= 8510949.153
точка №1049 – Y= 8510972.303
точка №1050 – Y= 8511005.824
точка №1051 – Y= 8511018.049
точка №1052 – Y= 8511027.970
точка №1053 – Y= 8511038.579
точка №1054 – Y= 8511050.980

X= 4505091.061
X= 4505131.590
X= 4505142.231
X= 4505142.112
X= 4505117.458
X= 4505096.239
X= 4505088.109
X= 4505042.226
X= 4504997.306
X= 4504944.394
X= 4504865.821
X= 4504865.026
X= 4504892.034
X= 4504932.958
X= 4504976.637

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
2.3.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
2.4.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5.Добив на подземни богатсва, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
2.6.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мл/л;
2.7.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
Mинистерство на околната среда и водите
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3.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
повърхност;

3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната

3.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мл/л;
3.4.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
4.Пояс II на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със
Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба
№3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди /обн. ДВ, бр.88/2000/.
III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1.Пояс III се намира в землището на гр.Банско, EKATTE 02676, общ. Банско и
обхваща територия, която попада изцяло в НП “Пирин”. Пояс III представлява неправилен
многоъгълник с обща площ F=63,25 дка и координати на определящите проектни точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка №1001 – Y= 8510906.831
точка №1002 – Y= 8510941.829
точка №1003 – Y= 8510991.871
точка №1004 – Y= 8511006.745
точка №1005 – Y= 8511055.251
точка №1006 – Y= 8511074.404
точка №1007 – Y= 8511079.640
точка №1008 – Y= 8511079.640
точка №1009 – Y= 8511073.026
точка №1010 – Y= 8511064.208
точка №1011 – Y= 8511059.523
точка №1012 – Y= 8511056.768
точка №1013 – Y= 8511051.670
точка №1014 – Y= 8511050.824
точка №1015 – Y= 8511050.824
точка №1016 – Y= 8511050.824
точка №1017 – Y= 8511051.824
точка №1018 – Y= 8511057.824
точка №1019 – Y= 8511066.824
точка №1020 – Y= 8511077.824
точка №1021 – Y= 8511092.896
точка №1022 – Y= 8511113.410
точка №1023 – Y= 8511145.147
точка №1024 – Y= 8511145.346

X= 4505091.061
X= 4505131.590
X= 4505142.231
X= 4505142.112
X= 4505117.458
X= 4505096.239
X= 4505088.109
X= 4505067.441
X= 4505039.883
X= 4504998.408
X= 4504976.637
X= 4504942.603
X= 4504892.034
X= 4504845.821
X= 4504790.321
X= 4504741.821
X= 4504672.821
X= 4504580.321
X= 4504514.321
X= 4504461.821
X= 4504410.828
X= 4504370.434
X= 4504329.813
X= 4504311.452
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точка №1025 – Y= 8511099.738 X= 4504309.478
точка №1026 – Y= 8511086.905 X= 4504318.165
точка №1027 – Y= 8511056.106 X= 4504350.741
точка №1028 – Y= 8511041.693 X= 4504386.673
точка №1029 – Y= 8511027.380 X= 4504436.230
точка №1030 – Y= 8511020.272 X= 4504490.425
точка №1031 – Y= 8511013.362 X= 4504582.232
точка №1032 – Y= 8511006.057 X= 4504647.583
точка №1033 – Y= 8510992.730 X= 4504764.464
точка №1034 – Y= 8510988.087 X= 4504824.297
точка №1035 – Y= 8510979.414 X= 4504869.933
точка №1036 – Y= 8510975.824 X= 4504888.821
точка №1037 – Y= 8510965.824 X= 4504923.821
точка №1038 – Y= 8510952.824 X= 4504966.821
точка №1039 – Y= 8510941.162 X= 4505001.439
точка №1040 – Y= 8510927.824 X= 4505027.821
точка №1041 – Y= 8510900.927 X= 4505084.665
Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
3.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
3.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
3.4.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мл/л;
3.5.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
повърхност;

4.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната

4.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
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5.Пояс III на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със
Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба
№3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди /обн. ДВ, бр.88/2000/.
IV.Условия
1.Собственикът на водовземното съоръжение в едномесечен срок от получаването на
заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона да организира процедурата по
нанасяне границите на пояс I, ІІ и ІІІ в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на
землището на гр.Банско, община Банско и се отбележат в документите за собственост съгласно
чл.41, ал.2. от Наредба №3, както и да уведоми писмено Дирекция Национален парк “Пирин” за
гореспоменатото.
2.Собственикът на водовземното съоръжение в срок до една година от учредяването
на санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията
на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба №3.
3.Съгласно чл.43, ал.3 от Наредба №3 след актуването на пояс I инвеститорът да
актуализира календарния план-график за реализация на проекта (чл.32, т.16 от Наредба №3) с
конкретни дати и да спази изпълнението на същия по изграждане и маркиране на поясите на
санитарно-охранителната зона, съгласно представения проект.
4.Собственикът на водовземното съоръжение след изграждане и маркиране на
поясите на санитарно-охранителната зона да уведоми Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на
зоната по чл.43 от Наредба №3.
5.След изграждане на ограда по границата на пояс I, теренът да бъде почистен от
всякакви строителни отпадъци.
6.Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона,
са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложения №1 и 2 на Наредба №3 да декларират, че
имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
7.Собственикът на водовземното съоръжение да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточника и наблюдава за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната съгласно чл.51 от
Наредба №3.
8.При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона да се уведомят
незабавно Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Гражданска защита, РИОКОЗ и
РИОСВ и да се прекрати водоползването, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
9.ДНП “Пирин” да бъде редовно уведомявана за резултатите по “Плана за собствен
мониторинг”.
10.За частите от пояси ІІ и ІІІ, които попадат в границите на НП “Пирин”,
предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със Закона за защитените
територии /обн.,ДВ.БР.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП “Пирин” /Решение
№646/06.08.2004г. на МС, обн.ДВ,бр.73/20.08.2004г./, както и с Наредба №3 от 16.10.2000 г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
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минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /Дв
бр.88/2000.

V.Контролиращи органи
1.Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2
от Наредба №3.
2.Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за административното
производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и
в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по
административен ред – пред Благоевградски окръжен съд чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район.

ДИРЕКТОР:

КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bdblg@wabd.bg

ЗАПОВЕД
№ СОЗ–С–18
от 31.01.2006
На основание чл.118, ал.1, т. 3 от Закона за водите и чл. 37, т.1 от Наредба № 3
от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ , бр.88/
2000г.) , наричана накратко Наредба № 3 и представения проект

УЧРЕДЯВАМ
Санитарно-охранителна зона около тръбни кладенци “Мъртва поляна”,
гр. Банско, EKATTE 02676 , община Банско, област Благоевград, за питейно-битово
водоснабдяване, съгласно Разрешително за водоползване от подземни води
№400283/15.04.2005 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район –
Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителна зона, както следва:
I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1. Пояс I около ТК 2, ТК 3 и ТК 5 се намира в имот № 000686, гр. Банско,
ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, изцяло попадащ в НП “Пирин” и
представлява неправилен многоъгълник с обща площ F=7,258 кв.м. и координати на
определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 3 – Y=8510344.000
точка № 4 – Y=8510334.000
точка № 5 – Y=8510314.000
точка № 6 – Y=8510292.000
точка № 8 – Y=8510280.000
точка № 12 – Y=8510284.000
точка № 13 – Y=8510290.000
точка № 16 – Y=8510405.000
точка № 17 – Y=8510410.000
точка № 18 – Y=8510400.000
точка № 21 – Y=8510387.000
точка № 22 – Y=8510349.000

X=4505265.500
X=4505266.000
X=4505271.000
X=4505276.500
X=4505278.000
X=4505270.500
X=4505207.000
X=4505218.500
X=4505278.000
X=4505283.000
X=4505278.500
X=4505265.500
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2. Пояс І около ТК 7 се намира в имот № 000704, гр. Банско, ЕКАТТЕ 02676,
община Банско,област Благоевград, изцяло попадащ в НП “Пирин” и представлява
квадрат с дължина на страните 20м, обща площ F=0,400 кв.м. и координати на
определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 1 – Y=8510459.990
точка № 2 – Y=8510479.990
точка № 3 – Y=8510480.010
точка № 4 – Y=8510460.010

X=4505305.010
X=4505304.990
X=4505324.990
X=4505325.010

Забележка: Приложение № 1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
3. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на
контролните органи;
2.2. Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за
питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията на водовземното съоръжение.
4.Пояс I на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените забрани трябва да са съобразени със Закона за
защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с
Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди /обн. ДВ, бр.88/2000/.
II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград и обхваща територия, която изцяло попада в НП “Пирин”. Пояс II
представлява многоъгълник с обща площ F=126288,82 кв.м. и координати на
определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 1 - Y=8510281.182 X=4505198.375
точка № 2 - Y=8510282.332 X=4505223.106
точка № 3 - Y=8510289.810 X=4505230.008
точка № 13 – Y=8510290.000 X=4505207.000
точка № 16 – Y=8510405.000 X=4505218.500
точка № 17 – Y=8510410.000 X=4505278.000
точка № 10 – Y=8510462.068 X=4505329.222
точка № 4 – Y=8510460.010 X=4505325.010
точка № 1 – Y=8510459.990 X=4505305.010
точка № 2 – Y=8510479.990 X=4505304.990
точка № 3 – Y=8510480.010 X=4505324.990
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точка № 11 – Y=8510483.924
точка № 12 – Y=8510502.904
точка № 13 – Y=8510519.009
точка № 14 - Y=8510527.636
точка № 15 - Y=8510538.563
точка № 16 - Y=8510547.191
точка № 17 - Y=8510548.342
точка № 44 - Y=8510536.264
точка № 43 - Y=8510524.761
точка № 42 - Y=8510510.957
точка № 41 - Y=8510481.624
точка № 40 - Y=8510429.284
точка № 39 - Y=8510399.376
точка № 38 - Y=8510376.945
точка № 37 - Y=8510337.835
точка № 36 - Y=8510322.306
точка № 35 - Y=8510294.000
точка № 29 - Y=8510282.333

X=4505327.209
X=4505288.099
X=4505247.838
X=4505208.153
X=4505142.585
X=4505089.384
X=4505040.496
X=4504983.268
X=4504929.778
X=4504856.733
X=4504820.786
X=4504757.806
X=4504695.689
X=4504674.983
X=4504674.983
X=4504714.669
X=4504738.926
X=4504756.656

Забележка: Приложение № 2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
2.2. Добив на подземни богатсва;
2.3. Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над
подземния воден обект.
3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния
воден обект.
4.Пояс II на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на
НП ”Пирин”, поради което предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени
със Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление
на НП “Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както
и с Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /обн. ДВ, бр.88/2000/.
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III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се се намира в землището на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград и обхваща територия, която изцяло попада в НП “Пирин”. Пояс IIІ
представлява многоъгълник с обща площ F= 275554,15 кв.м. и координати на
определящите проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 17 - Y=8510548.342
точка № 18 - Y=8510552.943
точка № 19 - Y=3510556.395
точка № 20 - Y=8510562.721
точка № 21 - Y=8510529.937
точка № 22 - Y=8510425.259
точка № 23 - Y=8510388.448
точка № 24 - Y=8510364.292
точка № 25 - Y=8510300.163
точка № 26 - Y=8510295.562
точка № 27 - Y=8510292.686
точка № 28 - Y=8510288.085
точка № 29 - Y=8510282.333
точка № 35 - Y=8510294.000
точка № 36 - Y=8510322.306
точка № 37 - Y=8510337.835
точка № 38 - Y=8510376.945
точка № 39 - Y=8510399.376
точка № 40 - Y=8510429.284
точка № 41 - Y=8510481.624
точка № 42 - Y=8510510.957
точка № 43 - Y=8510524.761
точка № 44 - Y=8510536.264

X=4505040.806
X=4504826.786
X=4504482.733
X=4504045.475
X=4503837.268
X=4503689.165
X=4503656.956
X=4503655.806
X=4503731.152
X=4503977.894
X=4504184.663
X=4504398.621
X=4504756.656
X=4504738.926
X=4504714.669
X=4504674.983
X=4504674.983
X=4504695.689
X=4504757.806
X=4504820.786
X=4504856.733
X=4504929.778
X=4504983.268

Забележка: Приложение № 3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в
подземните води.
3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над
подземния воден обект.
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4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Добив на подземни богатства.
4.2. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния
воден обект.
5.Пояс III на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на
НП ”Пирин”, поради което предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени
със Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление
на НП “Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както
и с Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /обн. ДВ, бр.88/2000/.
IV. Условия:
1. Собственикът на водовземните съоръжения, в едномесечен срок от
получаването на акта за учредяване на санитарно-охранителната зона, да нанесе
границите на пояси І, ІІ и ІІІ в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на
гр. Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията,
съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения, в срок до една година от
учредяването на санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП,
съгласно чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3.
3. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане
и маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл. 32, т. 16 от Наредба
№ 3.
4. Инвеститорът на проекта да спази сроковете, зададени в календарния планграфик за реализация на санитарно-охранителната зона, и в едномесечен срок от
приключване дейностите по изпълнението му, да уведоми Директора на Басейнова
дирекция Западнобеломорски район – Благоевград за насрочване на комисия за приемане
на зоната (чл. 43 от Наредба № 3).
5. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са
длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който
попада имотът, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3.
6. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или
ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10,ал.1от Наредба
№ 3 да декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
7. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване
на забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната (чл. 51 от
Наредба № 3).
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8. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона
незабавно да се прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция
Западнобеломорски район, Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3.
9. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната
зона задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от
земеделските източници.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на
водите по отношение на качеството и количеството им и мониторинг по отношение
спазването на ограниченията и забраните в санитарно-охранителната зона.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се
осъществява от Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград,
съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на
околната среда и водите и в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е
изтекъл срокът за обжалване по административен ред – пред Благоевградски окръжен съд
чрез Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

Изготвил: инж. Йорданка Коева
Н-к отдел: инж. Аврам Тодоров
Юристконсулт: Надежда Кайнакчиева

ДИРЕКТОР:
КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bdblg@wabd.bg

ЗАПОВЕД
№ СОЗ–С–22
от 06.03.2006г.
На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана накратко
Наредба №3 и представения проект

УЧРЕДЯВАМ
Санитарно-охранителна зона около водовземни съоръжения “Ливадите”,
землище на с. Обидим, EKATTE 53059 , община Банско, област Благоевград, за питейнобитово водоснабдяване, съгласно Разрешително за водоползване от подземни води
№400281/15.04.2005 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и
охранителен режим в санитарно-охранителна зона, както следва:
I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
Пояс I се намира в землището на с. Обидим, ЕКАТТЕ 53059, община Банско, област
Благоевград и се състои от осем отделни пояса, обособени в две отделни групи-източна и
западна.
1. Пояс І около дренажи Д1 и Д2 /западна зона/ представлява четириъгълник с
обща площ F=3156,25 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка № 12
точка № 13
точка № 14
точка № 15
точка № 16

X= 4497577.00
X= 4497550.50
X= 4497526.50
X= 4497505.00
X= 4497514.50

Y= 8517881.00
Y= 8517918.00
Y= 8517961.00
Y= 8517942.00
Y= 8517880.00

2. Пояс І около дренаж Д-3 /западна зона/представлява четириъгълник с обща площ
F=782 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както
следва:
точка № 17
точка № 18
точка № 19
точка № 20

X= 4497519.00
X= 4497506.50
X= 4497491.00
X= 4497490.50

Y= 8518005.00
Y= 8518043.00
Y= 8518038.00
Y= 8518006.00
541

Заповед за учредяване на СОЗ, водовземни съоръжения “Ливадите”, с. Обидим, община Банско
3. Пояс І около дренаж Д-4 /западна зона/представлява многоъгълник с обща площ
F=900 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както
следва:
точка № 26
точка № 27
точка № 28
точка № 29
точка № 30

X= 4497374.50
X= 4497348.50
X= 4497326.50
X= 4497331.00
X= 4497355.50

Y= 8518091.00
Y= 8518099.00
Y= 8518099.00
Y= 8518074.00
Y= 8518073.00

4. Пояс І около дренажи Д-5 и Д-6 /западна зона/представлява четириъгълник с
обща площ F=3203,50 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка № 31
точка № 32
точка № 33
точка № 34

X= 4497296.00
X= 4497191.50
X= 4497192.00
X= 4497290.50

Y= 8518082.00
Y= 8518093.00
Y= 8518053.00
Y= 8518059.00

5. Пояс І около дренаж Д-7 /източна зона/представлява четириъгълник с обща площ
F=684,43 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
точка № 70
точка № 71
точка № 72
точка № 73

X= 4497282.42
X= 4497255.00
X= 4497255.50
X= 4497271.61

Y= 8519081.99
Y= 8519080.00
Y= 8519111.00
Y= 8519112.95

6. Пояс І около дренаж Д-8 /източна зона/представлява четириъгълник с обща площ
F=945 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както
следва:
точка № 62
точка № 63
точка № 64
точка № 65

X= 4497266.00
X= 4497241.50
X= 4497221.00
X= 4497236.50

Y= 8519000.00
Y= 8519022.00
Y= 8519000.00
Y= 8518980.00

7. Пояс І около дренаж Д-9 /източна зона/представлява четириъгълник с обща площ
F=2121 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както
следва:
точка № 54
точка № 55
точка № 56
точка № 57

X= 4497145.50
X= 4497094.50
X= 4497109.50
X= 4497151.50

Y= 8518855.00
Y= 8518844.00
Y= 8518797.00
Y= 8518818.00
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8. Пояс І около дренажи Д-10 и Д-11 /източна зона/представлява четириъгълник с
обща площ F=2942,75 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка № 45
точка № 46
точка № 47
точка № 48

X= 4497311.00
X= 4497330.00
X= 4497289.00
X= 4497282.50

Y= 8518571.00
Y= 8518666.00
Y= 8518656.00
Y= 8518582.00

Забележка: Приложения № 5, № 6 и № 7 с посочените по-горе данни е неразделна
част от настоящата заповед.
9. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
9.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните
органи.
9.2 .Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за
питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9
от Наредба №3.
II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
Пояс II се намира в землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград и
се състои от шест отделни пояса, обособени в две отделни групи - източна и западна.
1. Пояс II около дренажи Д-1, Д-2 и Д-3 /западна зона/ представлява
многоъъгълник с обща площ F=26300,50 кв.м. и координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 4
точка № 8
точка № 9
точка № 10
точка № 11

X= 4497512.00
X= 4497597.50
X= 4497514.50
X= 4497438.00
X= 4497441.50

Y= 8518051.00
Y= 8517834.00
Y= 8517804.00
Y= 8517886.00
Y= 8518074.00

2. Пояс II около дренажи Д-4, Д-5 и Д-6 /западна зона/ представлява
многоъъгълник с обща площ F=35443,5 кв.м. и координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 21
точка № 22
точка № 23
точка № 24
точка № 25

X= 4497420.00
X= 4497177.00
X= 4497111.50
X= 4497112.50
X= 4497335.00

Y= 8518085.00
Y= 8518154.00
Y= 8518120.00
Y= 8517997.00
Y= 8517995.00
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3. Пояс II около дренаж Д-7 /източна зона/ представлява многоъъгълник с обща
площ F=2464 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”,
както следва:
точка № 66
точка № 67
точка № 68
точка № 69

X= 4497291.50
X= 4497269.50
X= 4497240.00
X= 4497245.50

Y= 8519056.00
Y= 8519119.00
Y= 8519124.00
Y= 8519055.00

4. Пояс II около дренаж Д-8 /източна зона/ представлява многоъъгълник с обща
площ F=5760,25 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка № 58
точка № 59
точка № 60
точка № 61

X= 4497300.00
X= 4497238.50
X= 4497186.00
X= 4497186.00

Y= 8518964.00
Y= 8519034.00
Y= 8519004.00
Y= 8519004.00

5. Пояс II около дренаж Д-9 /източна зона/ представлява многоъъгълник с обща
площ F=8929,25 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система 1970
година”, както следва:
точка № 49
точка № 50
точка № 51
точка № 52
точка № 53

X= 4497145.50
X= 4497167.50
X= 4497079.50
X= 4497045.00
X= 4497094.50

Y= 8518758.00
Y= 8518850.00
Y= 8518858.00
Y= 8518809.00
Y= 8818755.00

6. Пояс II около дренажи Д-10 и Д-11 /източна зона/ представлява многоъъгълник с
обща площ F=15471,25 кв.м. и координати на определящите точки в “Координатна система
1970 година”, както следва:
точка № 40
точка № 41
точка № 42
точка № 43
точка № 44

X= 4497319.00
X= 4497333.00
X= 4497279.00
X= 4497219.50
X= 4497252.00

Y= 8518507.00
Y= 8518679.00
Y= 8518693.00
Y= 8518620.00
Y= 8818508.00

Забележка: Приложение №3, № 4 и № 7 с посочените по-горе данни е неразделна
част от настоящата заповед.
7. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
7.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
7.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
7.3.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
7.4.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
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7.5.Добив на подземни богатсва, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
7.6.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
7.7.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
7.8.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
8. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
8.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната
повърхност;
8.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
8.3.Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л;
8.4.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
8.5.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
9. За частите от пояс II на санитарно-охранителната зона , които попадат в
границите на НП ”Пирин предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със
Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба
№3 .
III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
Пояс III се намира в землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград и
се състои от два отделни пояса- източна и западна зона.
1. Пояс IIІ около дренажи Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5 и Д-6 /източна зона/ представлява
многоъгълник с обща площ F=394236,50 кв.м и координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 1
точка № 2
точка № 3
точка № 4
точка № 5
точка № 6
точка № 7

X= 4497426.50
X= 4497596.50
X= 4497603.00
X= 4497512.00
X= 4497193.00
X= 4497904.50
X= 4497796.50

Y= 8517465.00
Y= 8517660.00
Y= 8517831.00
Y= 8518051.00
Y= 8518199.00
Y= 8518276.00
Y= 8517883.00

2. Пояс IIІ около дренажи Д-7, Д-8, Д-9, Д-10 и Д-11 /западна зона/ представлява
многоъгълник с обща площ F=322028,99 кв.м. и координати на определящите точки в
“Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 35
точка № 36
точка № 37
точка № 38
точка № 39

X= 4497272.50
X= 4497382.50
X= 4497253.50
X= 4496722.00
X= 4497042.00

Y= 8518286.00
Y= 8518864.00
Y= 8519146.00
Y= 8518643.00
Y= 8518305.00

Забележка: Приложения №1, № 2 и № 7 с посочените по-горе данни е неразделна
част от настоящата заповед.
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3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
3.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в
подземните води;
3.2.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
4.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
4.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
4.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
4.3.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
4.4.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
4.5.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
4.6.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
5.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
5.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната
повърхност;
5.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
5.3.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
5.4.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
6. За частите от Пояс III на санитарно-охранителната зона , които попадат в
границите на НП ”Пирин” предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със
Закона за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП
“Пирин” /Решение № 646/ 06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с
Наредба №3 .
IV.Условия
1. Собственикът на водовземните съоръжения, в едномесечен срок от получаването
на акта за учредяване на санитарно-охранителната зона, да нанесе границите на пояси І, ІІ и ІІІ
в кадастралните карти и плановете за земеразделяне на гр. Благоевград и отрази в документите
за собственост забраните и ограниченията, съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения, в срок до една година от
учредяването на санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП, съгласно
чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3.
3. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл. 32, т. 16 от Наредба № 3.
4. Инвеститорът на проекта да спази сроковете, зададени в календарния план-график
за реализация на санитарно-охранителната зона и в едномесечен срок от приключване
дейностите по изпълнението му да уведоми Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната (чл.
43 от Наредба № 3).
Mинистерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция – Западнобеломорски район с център Благоевград
546

6

Заповед за учредяване на СОЗ, водовземни съоръжения “Ливадите”, с. Обидим, община Банско
5. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни
да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3.
6. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона,
са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10,ал.1от Наредба № 3, да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
7. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с учредяване на зоната (чл. 51 от Наредба
№ 3).
8. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона незабавно да
се прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3.
9. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на наредба № 2
от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите
по отношение на качеството и количеството им.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2
от Наредба № 3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за административното
производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и
в 14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по
административен ред – пред Благоевградски окръжен съд чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район
Изготвил:
инж. Йорданка Коева
Н-к отдел:
инж. Аврам Тодоров
Юрисконсулт:
Надежда Кайнакчиева
ДИРЕКТОР:
КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. “Митрополит Борис” №18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, 88-947-102,
e-mail: bdblg@wabd.bg
ЗАПОВЕД
№ СОЗ–С–24
от 09.02.2006г.
На основание чл.118, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана накратко Наредба
№3 и представения проект

УЧРЕДЯВАМ
Санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение “Циганско
кладенче”, землище на гр. Банско с EKATTE 02676, община Банско, област Благоевград, за
питейно-битово водоснабдяване, съгласно Разрешително за водоползване от подземни води
№400277-1/07.09.2005 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и
охранителен режим в санитарно-охранителна зона, както следва:
I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I се намира в имот № 000698, гр. Банско с EKATTE 02676, община Банско,
изцяло попадащ в НП “Пирин”. Пояс I представлява многоъгълник с обща площ F=0,226 дка и
координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 1
точка № 2
точка № 3
точка № 4
точка № 5

Y= 8510469.500
Y= 8510485.500
Y= 8510491.300
Y= 8510479.800
Y= 8510472.300

X= 4505053.700
X= 4505053.100
X= 4505043.500
X= 4505038.900
X= 4505041.400

Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.
2.В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на
водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните
органи.
2.2.Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейнобитово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от
Наредба №3.
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3.Пояс I на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените забрани трябва да са съобразени със Закона за защитените
територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП “Пирин” /Решение
№646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба №3.
II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1. Пояс II се намира в землището на гр. Банско с EKATTE 02676, община Банско,
област Благоевград и обхваща територия, която изцяло попада в НП “Пирин”. Пояс II
представлява многоъгълник с обща площ F=39410,59 кв.м. и координати на определящите
проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 20
точка № 21
точка № 22
точка № 23
точка № 24
точка № 32
точка № 33
точка № 34
точка № 35
точка № 36
точка № 37
точка № 38

Y= 8510366.857
Y= 8510451.617
Y= 8510499.379
Y= 8510553.856
Y= 8510632.589
Y= 8510634.081
Y= 8510622.887
Y= 8510557.961
Y= 8510514.677
Y= 8510410.198
Y= 8510388.184
Y= 8510371.766

X=4505012.000
X=4505051.961
X=4505057.558
X=4505053.081
X=4505047.297
X=4504999.535
X=4504971.177
X=4504890.952
X=4504870.803
X=4504871.549
X=4504897.668
X=4504955.132

Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.

води;

2.В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните

2.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
2.3.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
2.4.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
2.5.Добив на подземни богатсва, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
2.6.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
2.7.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
2.8.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
3.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната
повърхност;
3.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л;
3.4.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
3.5.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
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4.Пояс II на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със Закона
за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП “Пирин”
/Решение №646/06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба №3 .
III.Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III се се намира в землището на гр. Банско с EKATTE 02676, община Банско,
област Благоевград и обхваща територия, която изцяло попада в НП “Пирин”. Пояс IIІ
представлява многоъгълник с обща площ F=69930,44 кв.м. и координати на определящите
проектни точки в “Координатна система 1970 година”, както следва:
точка № 1
точка № 2
точка № 3
точка № 4
точка № 5
точка № 6
точка № 7
точка № 8
точка № 9
точка № 10
точка № 11
точка № 12
точка № 13
точка № 14
точка № 15
точка № 16
точка № 17
точка № 18
точка № 19
точка № 20
точка № 38
точка № 37
точка № 36
точка № 35
точка № 34
точка № 33
точка № 32
точка № 24
точка № 25

Y=8510672.142
Y=8510663.933
Y=8510620.648
Y=8510547.887
Y=8510482.960
Y=8510364.676
Y=8510274.857
Y=8510246.857
Y=8510222.137
Y=8510194.524
Y=8510155.719
Y=8510147.510
Y=8510187.062
Y=8510249.749
Y=8510293.406
Y=8510318.033
Y=8510337.437
Y=8510343.857
Y=8510345.646
Y=8510366.857
Y=8510371.766
Y=8510388.184
Y=8510410.198
Y=8510514.677
Y=8510557.961
Y=8510622.887
Y=8510634.081
Y=8510632.589
Y=8510649.007

X= 4504993.938
X= 4504870.429
X= 4504809.235
X= 4504735.354
X= 4504718.189
X= 4504708.487
X= 4504710.500
X= 4504709.500
X= 4504709.980
X= 4504697.293
X= 4504657.741
X= 4504674.159
X= 4504724.159
X= 4504763.712
X= 4504805.130
X= 4504843.937
X= 4504897.668
X= 4504953.000
X= 4504993.192
X= 4505012.000
X= 4504955.132
X= 4504897.668
X= 4504871.549
X= 4504870.803
X= 4504890.952
X= 4504971.177
X= 4504999.535
X= 4505047.297
X= 4505043.565

Забележка: Приложение №3 с посочените по-горе данни е неразделна част от
настоящата заповед.

води;

2.В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1.Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните
2.2.Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.
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3.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
-на земната повърхност;
-между земната повърхност и водното ниво;
3.2.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между
земната повърхност и водното ниво;
3.3.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под
водното ниво;
3.4.Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
3.5.Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с
въздухоплавателни средства;
3.6.Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.
4.В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1.Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната
повърхност;
4.2.Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между
земната повърхност и водното ниво;
4.3.Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;
4.4.Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни
съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.
5.Пояс III на санитарно-охранителната зона попада изцяло в границите на НП
”Пирин”, поради което предвидените ограничения и забрани трябва да са съобразени със Закона
за защитените територии /обн. ДВ, бр.133 от 11.11.1998г./, плана за управление на НП “Пирин”
/Решение № 646/ 06.08.2004г. на МС, обн. ДВ, бр.73 от 20.08.2004г./, както и с Наредба №3 .
IV.Условия
1. Собственикът на водовземните съоръжения, в едномесечен срок от получаването на
акта за учредяване на санитарно-охранителната зона, да нанесе границите на пояси І, ІІ и ІІІ в
кадастралните карти и плановете за земеразделяне на гр. Благоевград и отрази в документите за
собственост забраните и ограниченията, съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения, в срок до една година от учредяването
на санитарно-охранителната зона, да организира актуализация на ПУП, съгласно чл. 41, ал. 3 от
Наредба № 3.
3. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова
дирекция Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и
маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл. 32, т. 16 от Наредба № 3.
4. Инвеститорът на проекта да спази сроковете, зададени в календарния план-график
за реализация на санитарно-охранителната зона, и в едномесечен срок от приключване
дейностите по изпълнението му, да уведоми Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната
(чл. 43 от Наредба № 3).
5. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни
да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3.
6. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона,
са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени
при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10,ал.1от Наредба № 3 да
декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
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7. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и мониторинг на водите по
отношение на качеството и количеството им, както и по отношение спазването на ограниченията
и забраните в санитарно-охранителната зона, въведени с учредяване на зоната (чл. 51 от Наредба
№ 3).
8. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3.
9. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на Наредба № 2
от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2
от Наредба № 3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на
здравеопазването, съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Закона за административното
производство в 7–дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и в
14–дневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по
административен ред – пред Благоевградски окръжен съд чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район

Изготвил:
инж. Йорданка Коева
Н-к отдел:
инж. Аврам Тодоров
Юрисконсулт:
Надежда Кайнакчиева

ДИРЕКТОР:
КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД

п.к. 441, ул. “Св.Димитър Солунски” №66, тел.: 073/88-947-103, тел.факс: 073/88-947-102, e-mail: bdblg@wabd.bg
едно гише: 073/88-947-130

ЗАПОВЕД
№ СОЗ-С-78
от 10.03.2008 г.
На основание чл.119, ал.3, т.2 и чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.37, т.1 от
Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.), наричана накратко
Наредба №3 и представения проект
ОПРЕДЕЛЯМ
Санитарно-охранителна зона около речно водохващане ”Стружка река” на
р.Стружка, с.Градево, EKATTE 17405, община Симитли, област Благоевград, за питейнобитово водоснабдяване на гр.Симитли и с.Градево, община Симитли, област Благоевград,
съгласно Разрешително за водовземане №41110004/26.03.2007 г., издадено от Директора на
БДЗБР – Благоевград и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:
I.Санитарно-охранителна зона – пояс I.
1.Пояс I е поземлен имот №188009 по картата на възстановената собственост на
землището на с.Градево, ЕКАТТЕ 17405 и поземлен имот №000825 по картата на възстановената
собственост на землището на гр.Симитли, ЕКАТТЕ 66460 община Симитли, област Благоевград.
Представляват неправилни фигури с площи съответно F 1 =68,220 дка и F 2 =54,769 дка и имат
координати на определящите точки в “Координатна система 1970 година” както следва:
имот №188009, F 1 =68,220 дка
точка №84578 – Х=4513225.34
точка №84580 – Х=4513101.12
точка №84581 – Х=4512961.06
точка №84582 – Х=4512885.12
точка №82863 – Х=4512965.34
точка №266 – Х=4512974.80
точка №274 – Х=4512991.00
точка №284 – Х=4513011.20
точка №315 – Х=4513063.00

Y=8495941.14
Y=8495718.20
Y=8495584.14
Y=8495489.80
Y=8495439.30
Y=8495453.60
Y=8495475.20
Y=8495490.60
Y=8495540.60
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с.Градево община Симитли
точка №328 – Х=4513095.50
Y=8495582.40
точка №334 – Х=4513107.30
Y=8495594.70
точка №344 – Х=4513131.10
Y=8495611.10
точка №355 – Х=4513145.60
Y=8495625.40
точка №365 – Х=4513173.30
Y=8495649.30
точка №371 – Х=4513193.70
Y=8495670.40
точка №378 – Х=4513206.10
Y=8495688.10
точка №379 – Х=4513222.50
Y=8495714.90
точка №385 – Х=4513237.70
Y=8495743.70
точка №395 – Х=4513248.90
Y=8495767.60
точка №399 – Х=4513262.50
Y=8495791.90
точка №406 – Х=4513273.50
Y=8495816.10
точка №411 – Х=4513279.90
Y=8495835.00
точка №416 – Х=4513288.50
Y=8495854.40
точка №420 – Х=4513298.50
Y=8495863.40
точка №436 – Х=4513315.50
Y=8495872.80
точка №447 – Х=4513329.20
Y=8495875.90
точка №454 – Х=4513342.20
Y=8495878.30
точка №468 – Х=4513360.70
Y=8495878.40
точка №84546 – Х=4513389.74
Y=8495861.07
точка №6
– Х=4513405.11
Y=8495881.10
точка №7
– Х=4513354.62
Y=8495982.31
имот №000825, F 2 =54,769 дка
точка №82863 – Х=4512965.34
точка №224 – Х=4512967.56
точка №225 – Х=4513054.87
точка №226 – Х=4513119.46
точка №227 – Х=4513221.66
точка №228 – Х=4513287.14
точка №229 – Х=4513330.88
точка №230 – Х=4513348.76
точка №231 – Х=4513346.42
точка №214 – Х=4513360.13
точка №213 – Х=4513385.51
точка №212 – Х=4513389.23
точка №84546 – Х=4513389.74
точка №468 – Х=4513360.70
точка №454 – Х=4513342.20
точка №447 – Х=4513329.20
точка №436 – Х=4513315.50
точка №420 – Х=4513298.50
точка №416 – Х=4513288.50
точка №411 – Х=4513279.90
точка №406 – Х=4513273.50
точка №399 – Х=4513262.50
точка №395 – Х=4513248.90
точка №385 – Х=4513237.70
точка №379 – Х=4513222.50
точка №378 – Х=4513206.10

Y=8495439.30
Y=8495437.90
Y=8495391.81
Y=8495468.89
Y=8495564.14
Y=8495633.04
Y=8495694.73
Y=8495729.86
Y=8495789.64
Y=8495816.16
Y=8495850.78
Y=8495860.41
Y=8495861.07
Y=8495878.40
Y=8495878.30
Y=8495875.90
Y=8495872.80
Y=8495863.40
Y=8495854.40
Y=8495835.00
Y=8495816.10
Y=8495791.90
Y=8495767.60
Y=8495743.70
Y=8495714.90
Y=8495688.10
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с.Градево община Симитли
точка №371 – Х=4513193.70
Y=8495670.40
точка №365 – Х=4513173.30
Y=8495649.30
точка №355 – Х=4513145.60
Y=8495625.40
точка №344 – Х=4513131.10
Y=8495611.10
точка №334 – Х=4513107.30
Y=8495594.70
точка №328 – Х=4513095.50
Y=8495582.40
точка №315 – Х=4513063.00
Y=8495540.60
точка №284 – Х=4513011.20
Y=8495490.60
точка №274 – Х=4512991.00
Y=8495475.20
точка №266 – Х=4512974.80
Y=8495453.60
Забележка: Приложение №1 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
2.В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземните
съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;
2.2. Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейно-битово
водоснабдяване, експлоатацията на охранителната зона и при случаите по чл.9 от Наредба №3.
II.Санитарно-охранителна зона – пояс II.
1.Пояс II попада в землищата на с.Градево, ЕКАТТЕ 17405, с.Брежани, ЕКАТТЕ 06238 и
гр.Симитли, ЕКАТТЕ 66460,община Симитли, област Благоевград. Представлява неправилна
фигура с площ F=2220,938 дка и има координати на определящите точки в “Координатна
система 1970 година” както следва:
точка №7
точка №18
точка №19
точка №20
точка №21
точка №22
точка №23
точка №24
точка №25
точка №26
точка №27
точка №28
точка №29
точка №30
точка №31
точка №32
точка №33
точка №34
точка №35
точка №36
точка №37
точка №38

– Х=4513354.62
– Х=4513252.08
– Х=4513196.37
– Х=4513006.67
– Х=4512764.97
– Х=4512709.82
– Х=4512610.80
– Х=4512522.32
– Х=4512303.86
– Х=4512052.00
– Х=4511948.97
– Х=4511890.63
– Х=4511879.52
– Х=4511848.81
– Х=4511777.07
– Х=4511686.42
– Х=4511634.20
– Х=4511580.80
– Х=4511435.30
– Х=4511382.80
– Х=4511302.30
– Х=4511214.17

Y=8495982.31
Y=8496001.01
Y=8495997.19
Y=8495906.89
Y=8495812.15
Y=8495817.60
Y=8495850.50
Y=8495860.80
Y=8495828.01
Y=8495742.96
Y=8495679.93
Y=8495619.25
Y=8495613.95
Y=8495621.07
Y=8495629.25
Y=8495621.83
Y=8495608.01
Y=8495578.58
Y=8495511.96
Y=8495501.08
Y=8495473.33
Y=8495427.08
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точка №39
– Х=4511174.67
Y=8495414.46
точка №40
– Х=4511046.17
Y=8495347.58
точка №41
– Х=4511026.43
Y=8495311.60
точка №42
– Х=4511031.88
Y=8495279.75
точка №43
– Х=4511272.28
Y=8494834.90
точка №44
– Х=4511434.43
Y=8494611.75
точка №45
– Х=4511748.00
Y=8494625.18
точка №46
– Х=4511832.92
Y=8494642.03
точка №47
– Х=4512135.06
Y=8494641.80
точка №48
– Х=4512453.90
Y=8494706.00
точка №49
– Х=4512523.20
Y=8494728.10
точка №50
– Х=4512641.65
Y=8494742.11
точка №51
– Х=4512806.66
Y=8494784.21
точка №52
– Х=4512881.00
Y=8494731.60
точка №53
– Х=4512948.85
Y=8494652.88
точка №54
– Х=4513107.14
Y=8494591.20
точка №55
– Х=4513126.26
Y=8494596.74
точка №56
– Х=4513142.31
Y=8494627.59
точка №57
– Х=4513179.33
Y=8494658.45
точка №58
– Х=4513243.49
Y=8494693.61
точка №59
– Х=4513264.47
Y=8494711.51
точка №60
– Х=4513281.85
Y=8494766.52
точка №61
– Х=4513302.83
Y=8494794.91
точка №62
– Х=4513323.19
Y=8494851.66
точка №63
– Х=4513320.12
Y=8494921.55
точка №64
– Х=4513300.39
Y=8495004.16
точка №65
– Х=4513269.02
Y=8495077.87
точка №66
– Х=4513281.74
Y=8495149.34
точка №67
– Х=4513391.51
Y=8495358.78
точка №68
– Х=4513396.72
Y=8495423.95
точка №69
– Х=4513376.27
Y=8495521.21
точка №230 – Х=4513348.76
Y=8495729.86
точка №229 – Х=4513330.88
Y=8495694.73
точка №228 – Х=4513287.14
Y=8495633.04
точка №227 – Х=4513221.66
Y=8495564.14
точка №226 – Х=4513119.46
Y=8495468.89
точка №225 – Х=4513054.87
Y=8495391.81
точка №224 – Х=4512967.56
Y=8495437.90
точка №82863 – Х=4512965.34
Y=8495439.30
точка №84582 – Х=4512885.12
Y=8495489.80
точка №84581 – Х=4512961.06
Y=8495584.14
точка №84580 – Х=4513101.12
Y=8495718.20
точка №84578 – Х=4513225.34
Y=8495941.14
Забележка: Приложение №2 с посочените по-горе данни е неразделна част от настоящата
заповед.
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2.В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:
2.1. Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения;
2.2. Създаване нови и разширяване съществуващи селищни територии за постоянно и
сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи
на техническите изисквания;
2.3. Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични вещества;
2.4. Изграждане на сервизи, автомивки и паркинги;
2.5. Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване
съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата;
2.6. Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества;
2.7. Животновъдни ферми (без свинекомплекси);
2.8. Свинекомплекси;
2.9. Наторяване с течен оборски тор;
2.10. Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове и пестициди;
2.11. Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене;
2.12. Къмпинги и ваканционни лагери;
2.13. Почивни станции и други подобни;
2.14. Пране с химически препарати и/или избелващи средства.
3.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:
3.1. Добив на подземни богатства;
3.2. Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с изключение на
реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения;
3.3. Прокарване пътища и магистрали;
3.4. Наторяване с оборски тор и/или компост;
3.5. Наторяване с неорганични торове;
3.6. Използване препарати за растителна защита;
3.7. Изграждане силажни ями;
3.8. Напояване и наторяване с отпадъчни води;
3.9. Промишлено риборазвъждане;
3.10. Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.
4.В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана
необходимост:
4.1. Полагане водопроводи, несвързани с водоснабдителната система;
4.2. Лични животновъдни стопанства.
III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.
1. Пояс III съвпада с пояс II на санитарно-охранителната зона.
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IV. Условия:
1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от получаването на
заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона да нанесе границите на І и ІІ пояс в
кадастралните карти, лесоустройствените планове и плановете за земеразделяне на с.Градево,
с.Брежани и гр.Симитли, община Симитли, област Благоевград и отрази в документите за
собственост забраните и ограниченията, съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №3.
2. Собственикът на водовземните съоръжения да предприеме действия за
прекатегоризиране на горските площи, попадащи в пояс ІІ на санитарно-охранителната зона в
гори със специално предназначение, съгласно чл.53, ал.2 от Наребда №3.
3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от определянето на
санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на
зоната, съгласно чл.41, ал.3 от Наредба №3 и предприеме действия за учредяване на право на
ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд за І пояс на зоната.
4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова дирекция
Западнобеломорски район актуализиран календарен план-график за изграждане и маркиране
поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл.32, т.16 от Наредба №3, както и да спази
сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарно-охранителната зона.
5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояс ІІ в картата на
възстановената собственост, собственикът на водовземните съоръженията да уведоми в
едномесечен срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район с център Благоевград за насрочване на комисия за приемане на зоната
по чл.43 от Наредба №3.
6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да
спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът,
съгласно чл.34, ал.1 от Наредба №3.
7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са
длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при
доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 да декларират, че
имотът им е обременен с тежести по реда на същата.
8. Собственикът на водовземните съоръжения да организира експлоатацията на
санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на
забранителните и ограничителните режими, въведени с определяне на зоната на основание чл.51
от Наредба №3.
9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се
прекрати водоползването и се уведомят Басейнова дирекция Западнобеломорски район,
Гражданска защита и РИОКОЗ, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №3.
10. Собственикът на водовземните съоръжения да провежда мониторинг на водите по
отношение на качеството и количеството им.
11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона
задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на
Наредба
№2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделските
източници.
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V. Контролиращи органи:
1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от
Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, съгласно чл.54, ал.1, т.2 от
Наредба №3.
2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарноохранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването,
съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от получаването й пред Министъра на околната среда и водите и/или в
14-дневен срок пред Благоевградски административен съд, чрез Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград.

ИНЖ. ВЛАДИМИР ДИНОВ
Директор на БДЗБР Благоевград

Съгласувал:
инж. Аврам Тодоров
Началник на отдел ВВСК
Съгласувал:
Надежда Кайнакчиева
Старши юрисконсулт
Изготвил:
инж. Красимир Кулев
Старши експерт в отдел ВВСК
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.1.4.7.
№

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Наименование
Страница
Решение № 514 на Министерския съвет от 3.07.2001
г. за предоставяне на концесия върху територия изключителна държавна собственост - "Ски-зона с
628
център Банско" - част от територията на
Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград (обн.ДВ, бр. 61 от 10.07.2001 г.);
Съобщение № 40959 за обявяване на конкурса за на
концесионер за концесия върху територия" част от
НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на
628
"Ски-зона с център - Банско", община Банско,
област Благоевград (обн.в ДВ, бр. 64 от 2001г.);
Решение № 738 на Министерския съвет от 9.11.2001
г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат
за предоставяне на концесия върху територия изключителна държавна собственост, част от
628
Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за
изграждане на "Ски-зона с център Банско", община
Банско, област Благоевград (ДВ, бр. 98 от
16.11.2001 г.);
Договора за предоставяне на концесията от
21.12.2001г. за предоставяне на концесия върху
територия - изключителна държавна собственост,
628
част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха
за изграждане на "Ски-зона с център Банско",
община Банско, област Благоевград;
Доклад от членовете на Междуведомствената
работна група, създадена със Заповед № Р-14 от 21
629
януари 2015г. на министър-председателя на
Република България;
Решение № 836 на МС от 22.12.2014 г. за възлагане
на сключване на допълнително споразумение за
изменение
на
концесионния
договор
за
предоставяне на концесия върху защитена
652
територия - изключителна държавна собственост,
представляваща част от Национален парк "Пирин",
община Банско, област Благоевград, за изграждане
и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско";
Решение № 5 на МС от 08.01.2015 г. за отменяне на
решение на Министерския съвет и за създаване на
657
междуведомствена работна група.
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Следните приложения са публично достояние и могат да се прочетат в цитираните
броеве на Държавен вестник:
Приложение № 1 - Решение № 514 на Министерския съвет от 3.07.2001 г. за
предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община
Банско, област Благоевград (обн.ДВ, бр. 61 от 10.07.2001 г.);
Приложение № 2 - Съобщение № 40959 за обявяване на конкурса за на концесионер за
концесия върху територия" част от НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на
"Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград (обн.в ДВ, бр. 64 от
2001г.);
Приложение № 3 - Решение № 738 на Министерския съвет от 9.11.2001 г. за определяне
на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху територия изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55
ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград
(ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.);
Приложение № 4 – Договора за предоставяне на концесията от 21.12.2001г. за
предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост, част
от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център
Банско", община Банско, област Благоевград (Национален регисър за концесиите към
МС)
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Приложение № 5 към т.1.4.7:
Доклад от членовете на Междуведомствената работна група, създадена със Заповед №
Р-14 от 21 януари 2015г. на министър-председателя на Република България
/препис/
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от членовете на Междуведомствената работна група, създадена със Заповед № Р14 от 21 януари 2015 г. на министър-председателя на Република България
ОТНОСНО: Изпълнение на Заповед № Р-14 от 21 януари 2015 г. на министърпредседателя на Република България
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В изпълнение на Ваша Заповед № Р-14 от 21 януари 2015 г. (Заповедта)
представяме настоящия доклад относно проблемите, свързани с изпълнението на
договор за предоставяне на концесия върху защитена територия - изключителна
държавна собственост, представляваща част от Национален парк (НП) „Пирин“,
община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с
център гр. Банско“ (концесионния договор - КД) и предложени варианти за
разрешаването им.
Настоящият доклад е изготвен въз основа на получените в изпълнение на т. 3, 4
и 5 от Заповедта документи и становища от Министерството на околната среда и
водите (МОСВ), Министерство на финансите (МФ), Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК) и Дирекцията за национален строителен контрол
(ДНСК), както и допълнително представени документи от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на младежта и
спорта (ММС). В хода на изпълнение на задачата на междуведомствената работна
група (МРГ ) са получени и експертни становища от някои от членовете й –
представители на МОСВ, МФ и Министерството на туризма (МТ).
Във връзка с установяване на предвижданията на Териториалноустройствения
план (ТУП) на извънселищна територия „Ски - зона с център гр. Банско“ и
фактическото положение на извършеното строителство в ски-зоната:
1. От кмета на община Банско се изиска да представи заверени копия от:
- оригинали на графичната и текстовата част на ТУП на извънселищна
територия „Ски - зона център гр. Банско“, заедно с копие от Решение № 333 от
23.02.2001 г. на Общинския съвет - гр. Банско за приемане на плана и Заповед № 09-13
от 01.03.2001 г. на кмета на община – гр. Банско за одобряване на ТУП;
- оригинали на графичната и текстовата част на частична актуализация на ТУП
(ЧАТУП) на извънселищна територия „Ски - зона с център гр. Банско“, заедно с копие
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от Решение № 607 от 17.11.2005 г. на Общинския съвет - гр. Банско за приемане на
ЧАТУП;
- документите, с които на концесионера и на трети лица е разрешавано
проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на ски съоръженията и
другите обекти на територията на Ски - зоната, включена в НП Пирин.
С писмо с вх. в Министерския съвет (МС) № 02.04-9 от 02.02.2015 г.
(Приложение № 1) заместник - кметът на община Банско предостави изисканите
документи и информация, които са от съществено значение за установяване на
фактическата обстановка по изграждането на Ски зоната – ски писти, ски трасета и
обслужващите ги лифтове, влекове и други съоръжения и обекти на туристическата и
спортна инфраструктура.
2. От ДНСК предоставиха копия от доклади с изх. № СТ – 1273-02-467 от
17.04.2014 г., изх. № СТ-12-73-03-578 от 13.06.2014 г., вх. № СТ – 1273-15-374 от
19.11.2014 г. на ДНСК за резултатите от извършени проверки през 2014 г. на
извършеното от концесионера строителство върху територията на ски - зоната.
3. На експертите от АГКК се възложи да изготвят Комбинирана карта на
съвместени граници (Приложение № 2). Комбинираната карта е изработена въз основа
на предоставените от община Банско и от МОСВ координатни регистри и включва:
- границите на извънселищна територия „Ски-зона с център гр. Банско“ по
действащия към момента устройствен план - ЧАТУП 2005 г.;
- границите на извънселищна територия „Ски-зона център гр. Банско“ по
действащия устройствен план, попадаща на територията на НП Пирин;
- границите на Зоната за туризъм по Плана за управление на НП Пирин,
съвпадащи с границите на буферната зона определена от ЮНЕСКО по смисъла на
Конвенцията за световното културно и природно наследство;
- разположението на ски писти, ски трасета и обслужващите ги лифтове, влекове
и други съоръжения и обекти на туристическата и спортна инфраструктура според
възложено от МОСВ геодезично заснемане.
Целта на изготвянето на комбинираната карта e да се установи пространственото
разположение:
- като територия и граници на частта от извънселищна територия „Ски - зона с
център гр. Банско“ по действащия устройствен план, която попада на територията на
НП Пирин и
- на съществуващите ски писти, ски трасета и обслужващите ги лифтове, влекове
и други съоръжения и обекти на туристическата и спортна инфраструктура, чрез които
концесионерът предоставя спортни и туристически услуги от обществен интерес.
На членовете на МРГ бяха предоставени на магнитен носител и по електронен
път всички представени от МОСВ и от други министерства и ведомства документи. За
запознаване с документите, получени от община Банско (предвид факта, че същите в
по-голямата си част представляват картен материал) на членовете на МРГ беше
осигурен достъп в сградата на МС.
Бяха проведени общо 3 заседания с участието на всички членове на МРГ и
редица работни срещи в специализиран състав от експерти за разглеждане на отделни
специфични проблеми, свързани с прилагането на КД.
Въз основа на извършеното проучване и анализ на събраните документи и
информация, МРГ установи фактическата обстановка по изпълнението на КД и с
настоящия доклад прави предложения за разрешаване на възникналите проблеми при
изпълнението на концесионния договор.
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І. Информация за фактическата обстановка по изпълнението на Договор за
предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна
собственост, представляваща част от НП Пирин, община Банско, област
Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски - зона с център гр. Банско”
В резултат на извършените преглед и анализ на предоставените й документи
МРГ установи следната фактическа обстановка по изпълнението на КД:
1. „Ски - зона с център гр. Банско“ е разположена върху част от НП Пирин,
който съгласно чл. 5, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) е защитена
територия, а на основание чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ във връзка с Приложение № 1 към ЗЗТ е
изключителна държавна собственост. За НП Пирин е съставен Акт за изключителна
държавна собственост № 3 от 16.01.1997 г. Фактическото ползване на тази част от НП
Пирин като ски - зона се е осъществявала още преди влизането в сила на ЗЗТ и на
отменения Закон за концесиите (ЗК отм.).
2. През 2001 г. със Заповед № 09 - 13 от 01.03.2001 г. на кмета на община Банско
за Ски - зоната е одобрен ТУП 2001. Планът е одобрен след отразяване на Решение по
ОВОС 57 - 13 от 2000 г. на министъра на околната среда и водите.
3. Процедурата за предоставяне на концесията е открита по молба на „Юлен“
АД, вх. № 26 - 00 - 616 от 08.03.2001 г., в качеството му на представляващ ползвателите
на съществуващите ски съоръжения в границите на НП Пирин.
4. Съгласно изискванията на отменения Правилник за прилагане на ЗК отм.
(ППЗК отм.) за обосноваване на основните параметри по предложението за
предоставяне на концесията са изготвени концесионни анализи, включително правен
анализ и финансово - икономически анализ.
5. С Решение № 514 от 3 юли 2001 г. (Решението за предоставяне на концесията)
Министерският съвет е предоставил концесия върху територия - изключителна
държавна собственост - „Ски - зона с център гр. Банско“ - част от територията на
Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград.
5.1. С т. 1 от Решението за предоставяне на концесията е определен предметът на
концесията като „особено право на ползване върху територия - изключителна държавна
собственост - „Ски - зона с център Банско“, част от територията на Национален парк
„Пирин“, община Банско, област Благоевград, определена с ТУП на извънселищната
територия „Ски - зона с център гр. Банско“, одобрен със Заповед № 09-13 на Кмета на
община Банско от 1 март 2001 г.”
5.2. С т. 2 от Решението за предоставяне на концесията МС е определил, че:
- „обща концесионна площ” е в размер на 99,55 ха;
- общата концесионна площ е съгласно ТУП на извънселищна територия „Ски зона с център гр. Банско“;
- извънселищната територия „Ски - зона с център гр. Банско“ е
индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система
„1970“ по чупките на външната граница на ски - зоната, съгласно приложението към
решението;
- от площта на ски - зоната е изключена площ 2,2 ха, върху която са изградени
сгради и съоръжения, собственост на трети лица, заедно с прилежащата им площ,
поименно изброени в т. 2 на Решението за предоставяне на концесията.
6. В изпълнение на Решението за предоставяне на концесията са одобрени
Конкурсни книжа и е проведен присъствен конкурс за определяне на концесионер.
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7. Данни за индивидуализацията на „Ски - зона с център гр. Банско“, както и
данни за общата концесионна площ от 99, 55 хектара, се съдържат в Конкурсните
книжа и документацията на проведения конкурс, както следва:
7.1. На стр. 8 от Конкурсните книжа е записано, че: „Определената площ за
ползване в условията на концесия подлежи на корекция във фаза изготвяне на работни
проекти и изграждане на отделните обекти”.
7.2. На стр. 23 от Комплексния план на „Юлен“ АД, представен при
провеждането на присъствения конкурс е заявено, че „така определената площ за
ползване в условията на концесия подлежи на корекция във фаза изготвяне на
технически проекти и изграждане на отделните обекти“.
7.3. Към документацията на проведения конкурс е приложена и декларация от
Изпълнителния директор на „Юлен“ АД, че е запознат с обекта на концесия и няма
неуточнени въпроси, които да поставят под съмнение изпълнението на поеманите права
и задължения.“.
8. С Решение № 738 от 9 ноември 2001 г. (Решението за определяне на
концесионер) Министерският съвет е определил за концесионер спечелилия конкурса
кандидат – „Юлен“ АД, гр. Банско.
8.1. В т. 1 от Решението за определяне на концесионер е определено, че:
- Министерският съвет определя за концесионер чрез проведен конкурс "Юлен"
- АД, гр. Банско;
- Юлен" - АД, гр. Банско „придобива особено право на ползване върху
територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк “Пирин”, с
площ 99,55 ха“;
- площта 99,55 ха е за изграждане на “Ски - зона с център гр. Банско”;
- изграждането на “Ски - зона с център гр. Банско” трябва да се извърши
„съгласно Решение № 514 на МС от 2001 г.“, т.е. съгласно Решението за предоставяне
на концесията.
8.2. С т. 2 от решението за определяне на концесионер са одобрени постигнатите
при провеждането на конкурса условия, както следва:
„2.1. Еднократно концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в
размер 10 000 лв., платимо от концесионера до един месец от подписването на
концесионния договор.
2.2. Годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика,
представляваща неразделна част от концесионния договор. Размерът на концесионното
възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на концесионното
възнаграждение чрез скала на R-фактор, като процентният размер на концесионното
възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2 на сто.
2.3. Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може
да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет
на инсталираните ски съоръжения. Годишното концесионно възнаграждение съгласно
т. 12.2 от Решение N 514 на Министерския съвет от 2001 г. не може да бъде по-ниско и
от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на
територията на ски - зоната.“
8.3. С т. 3 от Решението за определяне на концесионер, във връзка с т. 4.2 и т.
8.2.4 от Решението за предоставяне на концесията е определено задължението на
концесионера да изгради обекта на концесията, като:
- направи необходимите инвестиции за периода на концесията за изграждане на
новите трасета и съоръжения за ски спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения
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на техническата инфраструктура, както и за общественообслужващи и технологични
сгради за осъществяване предмета на концесията, съгласно предвижданията на ТУП на
извънселищната територия "Ски –зона с център гр. Банско";
- организира и изгради, съгласувано с концедента и в съответствие със Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и ЗЗТ, технологично обвързана техническа и спортна
инфраструктура, както и общественообслужващи и технологични сгради за
реализиране предмета на концесия по одобрения ТУП на извънселищната територия
"Ски - зона с център Банско“;
9. На 21.12.2001 г. между МС – Концедент, представляван от министъра на
околната среда и водите, и „Юлен” АД – Концесионер, е сключен КД. С КД като
условия за осъществяване на концесията са определени следните клаузи, които имат
отношение към обектите, които ще изгради концесионерът:
„1.3.2. Концесионерът да изгради новите трасета и съоръжения за ски спорт и
рекреационна дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната
територия "Ски - зона с център гр. Банско"“ и
„1.3.3. Концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията
съгласувано с концедента.“
10. С Решение № 646 на МС от 06.08.2004 г. (обн. в ДВ, бр. 73 от 20.08.2004 г.) е
приет План за управление на Национален парк Пирин, в който в съответствие с чл. 19
от ЗЗТ е извършено зониране на парка.
11. През 2005 г. от Регионална инспекция по околна среда и води, със седалище
гр. Благоевград е съгласувано частично изменение на ТУП, съгласно което ски - зоната
очертава по-голяма външна граница и предвижда нови съоръжения и трасета за ски
спорт, извън предвидените в ТУП.
12. С Решение № 607 от 17.11.2005 г. на Общинския съвет гр. Банско (обн. в ДВ,
бр. 27 от 30.03.2007 г.), е извършена частична актуализация на ТУП на „Ски - зона с
център гр. Банско“ (ЧАТУП 2005).
13. Строителството на нови обекти в зоната съгласно предвижданията на КД
приключва към 2007 г., като след 2010 г. от МОСВ са съгласувани инвестиционни
предложения на концесионера, свързани със замяна на съществуващи ски съоръжения с
такива с по-голям капацитет, ремонт и реконструкция на съществуващи постройки,
ремонт на съоръжения, рекултивация на нарушени терени.
14. В МОСВ са получени сигнали от неправителствени организации, като
основните твърдения в сигналите са, че площта, върху която са изградени обектите е
два пъти по-голяма от предоставените 99,55 ха, и че се изплаща многократно по-малко
концесионно възнаграждение от фактически дължимото. Жалбите са разгледани на
заседания на Комисията за контрол на концесионните договори, като е преценено, че
има основания за съмнения, че е превишена концесионната площ и, че заложената в
договора методика за изчисление на концесионното възнаграждение е в голяма степен
неприложима по отношение на настоящата концесия.
15. Министерството на околната среда и водите по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), с договор № Д- 30- 75/ 10.08.2010 г. е възложило на ЕТ
„Кирил Данаилов- ТОП- ГЕО” извършването на геодезично заснемане на обекти,
попадащи в обхвата на ТУП 2001 „Ски - зона с център гр. Банско” (площите, върху
които са изградени пистите, въжените линии, търговските обекти и съпътстващата
инфраструктура), последвано от контролно замерване на съдържанието и точността на
извършеното геодезично заснемане. Резултатите от геодезичното заснемане,
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включително и контролната проверка върху тях, са приети от МОСВ на 19.11.2010 г.
Според геодезичното заснемане общата площ на ски пистите за алпийски дисциплини,
на ски пътеките, на ски съоръженията и на терените за застрояване с туристически
обекти е 164, 78 ха. Според консултантите това е площта, която се експлоатира от
концесионера.
16. Дружеството „Юлен” АД не приема експертните становища на
консултантите по отношение изпълнението на КД, като се позовава на факта, че негови
представители не са присъствали при осъществяването на геодезичното заснемане,
както и, че при анализа на ползваната площ са взети предвид площи и обекти, които не
би следвало да бъдат включвани. Дружеството се позовава и на факта, че в КД са
включени обекти, собственост на трети лица, което счита за неправомерно. Във връзка
с възникналото разногласие, за разрешаване на възникналите проблеми, комисията за
контрол на КД провежда редица заседания за обсъждане на спорните въпроси и
начините за отстраняването им, проведени са срещи и е разменена кореспонденция с
концесионера за изясняване на проблемите.
17. С Разпореждане № 076 от 18.03.2013 г. на председателя на Сметната палата е
възложено да се извърши одит в МОСВ, във връзка с изпълнението на Програмата за
одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на Заповед № ОД- 4026 от 07.10.2011 г. и № ОД-4-032 от 26.10.2011 г. на г-н Валери Апостолов - заместник
- председател на Сметната палата, издадени на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за
Сметната палата.
18. На 17.04.2013 г. в МОСВ е получен Одитен доклад № 0400002611 за
извършен одит на концесионния договор „Ски - зона с център гр. Банско - част от
територията на Национален парк „Пирин”, за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г., с
конкретни препоръки към министъра на околната среда и водите, като част от тях са:
• „Да предприеме действия за създаването на регистър на активите, който да
съдържа информация за предадените на концесионера активи, новоизградените и
новопридобити след сключване на концесионния договор, за тяхната стойност,
годината на придобиване, експлоатационния ресурс, както и издадените актове за
държавна собственост.
• Да предприеме действия за отстраняване на несъответствията между
действащата нормативна уредба и фактическата обстановка, свързана с
функциониращите в зоната за концесия ски съоръжения, собственост на трети лица.
• Да се предприемат действия за окончателно изясняване с концесионера на
въпроса за размера на използваемата площ и за преодоляване на противоречията в
договора за концесия на описанието на концесионната площ и границите на
концесионната територия.“
19. За изпълнение на препоръките в Одитния доклад на Сметната палата
министърът на околната среда и водите със Заповед № РД - 407 от 25.04.2013 г. е
сформирал работни групи, които да изпълнят конкретни задачи, свързани с дадените
препоръки. В изпълнение на т. ІІІ от Заповед № РД - 407/ 25.04.2013 г. на министъра на
околната среда и водите и Препоръка - т. ІІІ в Одитен доклад № 0400002611 на
Сметната палата за извършен одит на концесионния договор: „Да се предприемат
действия за окончателно изясняване с концесионера на въпроса за размера на
използваемата площ и за преодоляване на противоречията в договора за концесия на
описанието на концесионната площ и границите на концесионната територия”, работна
група от МОСВ е предприела действия по изясняване на действителната воля на
страните при сключване на договора за концесия относно концесионната площ и
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концесионната територия. В хода на предприетите действия по тълкуване на
действителната воля относно границите на концесионната територия и концесионната
площ, работната група и „Юлен” АД са имали различни становища и не са достигнали
до съгласие.
ІІ. Анализ на фактическа обстановка по изпълнението на Договор за
предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна
собственост, представляваща част от НП „Пирин”, община Банско, област
Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски - зона с център гр. Банско”
1. Относно предмета и обекта на концесията.
С т. 1 на Решението за предоставяне на концесията Министерският съвет е
изразил волята си да предостави концесия „с предмет особено право на ползване върху
територия - изключителна държавна собственост - "Ски - зона с център гр. Банско" част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград,
определена с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски зона с център гр. Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1
март 2001 г.". Само в тази т. 1 и в т. 8.2.4 от Решението за предоставяне на концесията
ТУП е конкретизиран със заповедта за неговото одобряване. В останалите точки на
решението се визира общо ТУП, без конкретизация, от което би могло да се направи
извод, че за всеки конкретен случай на препращане към ТУП относно площта и
границите на извънселищната територия "Ски - зона с център гр. Банско" МС е имал
предвид площта и границите на извънселищната територия "Ски - зона с център
гр.Банско", определена с действащия към момента на съответното действие ТУП.
С чертежа, даден в Приложение № 3 към настоящия доклад, са онагледени
индивидуализираните с гранични точки с координати в координатна система „1970 г.”
по чупките им:
(а) границата на цялата извънселищна територия „Ски-зона с център гр. Банско”
съгласно одобрения ТУП 2001 г., изменена с ЧАТУП от 2005 г. която е с номера на
координатните точки от 1 до 528 в координатна система „1970 г.” по чупките на
външната й граница и площ 1132,01 ха, представена с черен пунктир и
(б) границата на територията - изключителна държавна собственост, част от
извънселищна територия „Ски - зона с център гр. Банско”, представляваща част от
територията на НП Пирин, с номера на координатните точки от 1 до 507 и площ
1069,58 ха, която е представена с непрекъсната червена линия и съответстващия й
координатен регистър от точки № 1 до № 507 в координатна система „1970 г.” по
чупките на външната й граница.
Приложението към КД представлява графичен материал, наречен „Скица на
зоната с обекти за концесиониране по плана на ТУП на извънселищна територия „Ски
- зона с център гр. Банско“. Окончателен проект М 1: 10 000“. Графиката по контур и
площ индивидуализира територия с координатите на точки от № 1 до № 252 в
координатна система „1970“ по скицата към Решението за предоставяне на концесията
и впоследствие пренесена като приложение № 1 на КД. Съпоставено приложение № 1
към КД с контура и границата на извънселищната територия „Ски - зона с център гр.
Банско“ по предоставеното от община Банско на МРГ копие от оригинала на ТУП,
одобрен със Заповед № 09-13 на Кмета на община Банско от 1 март 2001 г., показва, че
контурът в приложението не представлява външната граница по ТУП 2001.
Систематичният прочит (тълкуване) на цитираните в Раздел I т. 2, т. 8.2.4 и т. 10.1 от
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Решението за предоставяне на концесията налага изводите, че площта от 99,55 ха
представлява застроената площ на съоръженията, сградите и др. обекти на ски - зоната,
които съществуват и които следва да се изградят, съгласно предвижданията на ТУП
2001. Тази площ е наречена: в т. 2 „обща концесионна площ“, в т. 8.2.3 „концесионна
площ“, а в т. 4.1 и т. 8.1.4 „концесионна територия“.
В отменените ЗК и Правилник за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК) не
съществуват понятията „концесионна площ“ и „концесионна територия“, използвани в
Решението за предоставяне на концесията. Доколкото понятията не са дефинирани нито
в КД, нито в действащото към датата на сключването му законодателство, считаме че
са използвани в Решението за предоставяне на концесията като понятия със следното
смислово съдържание:
- в т. 4.1 като условие концесионерът върху тази територия „да извърши за своя
сметка поддържане, доизграждане и експлоатация на съществуващите и
новоизградените трасета за ски спорт”, т.е. като застроена площ на ски пистите, ски
трасетата, ски съоръженията и прилежащата им инфраструктура;
- в т. 8.1.4 като право на концесионера „да ползва“ концесионната територия за
предоставяне на услуги;
- в т. 8.2.3 като задължение на концесионера при ползване на концесионната
площ да спазва определени условия.
Съгласно чл. 14 от действащия ЗК „земята, върху която е изграден или която е
предназначена за изграждането на обекта на концесията представлява концесионна
площ“ и е част от обекта на концесията. Отнесено към КД, от това определение следва,
че концесионната площ е онази част от територията на НП „Пирин“, която е включена в
„Ски - зона с център гр. Банско“ с устройствен план.
Понятието „концесионна площ“ се въвежда със Закона за концесиите от 2006 г.
и се определя като част от обекта на концесията. Тълкуването на понятията
„концесионна площ” и „концесионна територия” от КД в смисъла на понятието
„концесионна площ“ по Закона за концесиите от 2006 г. създава един от основните
проблеми във връзка с определяне на обекта на концесията при прилагането на КД.
В правния анализ, изработен при подготовката на Решението за предоставяне на
концесията, изрично е посочено, че „обекта на концесията следва да бъде онази част
от национален парк Пирин, която е обособена в зоната за ски спорт“ и че обектът на
концесията се определя „въз основа на влязъл в сила териториално-устройствен план
и би следвало да включва частта, предназначена за изграждане на спортни
съоръжения за ски спорт“.
В Конкурсните книжа е записано, че: „Определената площ за ползване в
условията на концесия подлежи на корекция във фаза изготвяне на работни проекти и
изграждане на отделните обекти”. В Комплексния план на „Юлен“ АД, представен при
провеждането на присъствения конкурс е заявено, че „така определената площ за
ползване в условията на концесия подлежи на корекция във фаза изготвяне на
технически проекти и изграждане на отделните обекти“. Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗК
(отм.) „при сключването на договора за концесия кандидатите за участие по ал. 1 са
обвързани от съдържанието на представения комплексен план“. Предвид посочената
разпоредба комплексният план следва да се счита за част от КД, което води до
разногласия и противоречиво тълкуване на договора.
В резултат на извършеното проучване и анализ на фактическата обстановка във
връзка с изпълнение на КД от МРГ, въз основа на предоставените данни от община
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Банско и от МОСВ, включително запознаването с изработената от АГКК комбинирана
карта, се установи, че:
- всички обекти, изградени от концесионера – ски писти, ски трасета и
обслужващите ги лифтове, влекове и други съоръжения и обекти на туристическата и
спортна инфраструктура, са разположени в границите на извънселищна територия „Ски
- зона с център гр. Банско”, намираща се в границите на Национален парк Пирин,
определена с координатите на т. от 1 до 507 (виж Приложение № 2);
- представените от община Банско строителни книжа и докладите на ДНСК
удостоверяват, че концесионерът е проектирал, изградил и въвел в експлоатация
строежите, формиращи обекта на концесията, в съответствие с действащото
законодателство;
- концесионерът е съгласувал с МОСВ, в съответствие с чл. 11.8 и 11.15 от КД
посочените в тези клаузи комплексен план за развитие, инвестиционна програма и
годишни инвестиционни планове;
- изградените от концесионера обекти представляват подобрения на обекта на
концесията и той е изпълнил и т.1.3.3 от КД, като е съгласувал с МОСВ
инвестиционните си намерения за изграждането на всеки обект, представляващ
подобрение на обекта на концесията, извън тези, за изграждането на които се е
задължил с подписването на КД.
2. Относно концесионното възнаграждение (плащане)
Въз основа на анализ на всички представени документи, имащи отношение към
задължението на концесионера да заплаща концесионно възнаграждение (плащане),
включително и минимално такова, се изведе следната фактическа обстановка:
1. Методиката за определяне на концесионното възнаграждение за ползване на
територии с функционално предназначение ски-зони (Методиката) е изготвена с
финансово-икономическия анализ на концесията. Същата е била неразделна част от
конкурсната документация (т. 23 от Описа на Конкурсните книжа за провеждане на
конкурс за избор на концесионер).
Конкурсно условие с приоритет 3 е „Размерът на годишното концесионно
възнаграждение, определен по приложената към конкурсната документация методика и
съгласно т. 12.2. от Решение № 514 на МС от 2001 г.“
С Решението за определяне на концесионер са одобрени постигнатите при
провеждането на конкурса резултати по отношение на заплащането на концесионно
възнаграждение.
2. Анализът на текстовете относно дължимото концесионно възнаграждение,
съдържащи се в решенията на МС и в КД показва, че същото, съгласно т. 3.2. от КД
(съответно чл. 4 от Методиката), е значително по-ниско от стойността, определена
съгласно т. 3.3 от Договора и чл. 16 от Методиката (минималното концесионно
възнаграждение). Прилагайки основния метод за изчисляване на концесионното
възнаграждение (КВ) се получават стойности, по-ниски от заложеното
минимално такова (както на база 10 на сто от техническия капацитет на
инсталираните ски съоръжения, така и на база 1 на сто от общите приходи от
дейността на концесионера), което предопределя неговата неприложимост.
Според Методиката, основният метод за изчисляване на концесионното
възнаграждение се базира на процент на отчисления – в конкретния случай 2 %,
с възможност за пропорционалното му нарастване до 3.5 % от „базата за
изчисляване“, която е определена като „разликата от приходите, реализирани в
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границите на обекта на концесия и направените разходи за тяхното формиране“.
От друга страна е заложена долна граница (минимално концесионно
възнаграждение), като „Минималният годишен размер на концесионното
възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10
на сто от техническия капацитет на инсталираните ски съоръжения и не може да
бъде по-ниско от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера,
осъществявана на територията на ски зоната.“. Текстовете на КД и на
Методиката, която е станала неразделна част от него, предопределят
концесионерът да заплаща по-голямата стойност на минималното концесионно
възнаграждение, определено по един от двата начина, заложени като КВ, под
което минимално КВ концесионерът не може да падне и което, видно от
приложената по-долу справка, не е константна величина, а се увеличава в
годините – с увеличаване на общите приходи от дейността или техническият
капацитет на инсталираните ски съоръжения. Видно от данните в представената
по-долу таблица, концесионерът е изпълнил задължението си по чл. 3 от КД за
заплащане на концесионно възнаграждение.
№
по
ред

ПЕРИОД ПРИХОДИ ОТ РАЗХОДИ ЗА
ДЕЙНОСТТА ДЕЙНОСТТА

1
1
2005 г.
2
2006 г.
3
2007 г.
4
2008 г.
5
2009 г.
6
2010 г.
7
2011 г.
8
2012 г.
9
2013 г.
10 2014 г.-аванс
ОБЩО:

2
6 064 339,00
8 395 086,00
10 933 142,29
17 418 688,00
17 136 159,98
35 621 490,00
23 733 630,00
26 366 880,00
23 715 405,00

3
3 558 228,00
13 049 483,00
23 211 500,25
16 715 925,00
14 580 190,23
30 893 006,00
17 528 771
21 277 144,00
18 809 605,00

БАЗА ЗА
РАЗМЕР НА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ПОЛУЧЕНО
КОНЦЕСИОННОТО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ КОНЦЕСИОННО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
/к.2-к.3/
4
5
2 506 111,00
56 971,20
-4 654 397,00
109 767,18
-12 278 357,96
177 504,35
702 763,00
260 142,00
2 555 969,75
221 146,00
4 728 484,00
185 259,00
6 204 859,00
237 336,00
5 089 736,00
263 669,00
4 905 800,00
262 895,00
0,00
131 447,50
0,00
1 906 142,23

Въз основа на копията от документи, с които МРГ разполага, се налага изводът,
че Методиката е икономически неиздържана, предвид обстоятелството, че от влизането
в сила на КД до настоящия момент концесионерът е заплащал само минимално
концесионно възнаграждение. Анализът по-горе показва, че прилагането на
Методиката предопределя заплащането на минимално концесионно плащане. Освен
това е налице и невъзможност за еднозначно тълкуване на Методиката, като тази
невъзможност е посочена както в одитния доклад на Сметната палата, така и в
многократно изразявани становища от Комисията за контрол на концесионните
договори към министъра на околната среда и водите, от министъра на околната среда и
водите, от дирекции от специализираната администрация на Министерството на
финансите и администрацията на МС, от експерти, изготвили възложените от МОСВ
допълнителни анализи, като са направени и конкретни предложения, които в
съответствие с действащата нормативна уредба да станат предпоставка за
справедливото разпределение на ползите от концесията между концесионер и
концедент, при отчитане на поетите рискове.
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Предвид извода, че методиката не разпределя справедливо икономическата
изгода от концесията между концедента и концесионера е целесъобразно завишаването,
както на минималното концесионно възнаграждение, така и на заложеният процент на
отчисления и пропорционалното му нарастване в зависимост от R-фактор, установен в
методиката за изчисляване на годишното концесионно възнаграждение по основния
метод.
Друг спорен момент, който се очерта при анализа, е тълкуването на т. 3.6 от
КД, според който „На основание чл. 74, ал. 1, т. 5 от Закона за защитените територии,
концесионерът се задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната
среда към Министерството на околната среда и водите 5 на сто от годишното
концесионно възнаграждение, освен ако със закон не се предвижда друго в срок до 15
число на месец май на годината, следваща отчетния период“.
Предвид текста на чл. 74, ал. 1, т. 5 от ЗЗТ членовете на МРГ считат, че
концесионерът следва да заплаща на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда сума в размер 5 на сто върху годишното концесионно
възнаграждение, която сума е различна и не е част от концесионното възнаграждение.
Членовете на МРГ се обединиха относно необходимостта да се предприемат
действия за постигане на еднозначно тълкуване на Методиката за определяне на
концесионното възнаграждение и еднозначно разбиране на задължението на
концесионера да заплаща определена сума на Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда. Еднозначното тълкуване може да се оформи
в допълнително споразумение между страните, подписали концесионния договор, с
което да бъдат уредени взаимоотношенията, с оглед прецизиране (определяне) на
смисъла на основните параметри при изчисляване на конкретния размер на годишното
концесионно възнаграждение, както и неговото завишаване.
Предложението за сключване на допълнително споразумение се базира на
липсата на законови основания Концедентът едностранно да извършва промени в КД,
включително относно методиката за изчисляване на дължимото концесионно
възнаграждение. 1 Освен това, следва да се отчете и обстоятелството, че концесионерът
„Юлен“АД е определен след проведена процедура – открит конкурс, при провеждането
на която не е имало ограничение относно участието на физически и юридически лица.
С Решение № 738 на Министерския съвет от 2001 г., концесионерът е определен въз
основа на постигнатите при провеждането на конкурса условия, в т.ч и относно
размерът на концесионното възнаграждение.
ІІІ. Предложения с мотиви за разрешаване на възникналите проблеми при
изпълнението на договора за концесия
В хода на проведените заседания на всички членове на МРГ и експертните
срещи се формираха три основни варианта за разрешаване на възникналите проблеми
при изпълнението на КД:
• Едностранно прекратяване на концесионния договор от концедента
• Поправка на очевидна фактическа грешка
• Изменение на концесионния договор
ІІІ. 1. Относно прекратяването на концесионния договор едностранно от
концедента
1

Виж т. 6 на част Четвърта „Заключение“ от Одитен доклад № 0400002611 на Сметна палата
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Този вариант може да се приложи, ако е налице виновно поведение на
концесионера и това виновно поведение е определено от концесионния договор или от
закона като основание за предсрочно прекратяване на договора.
Представените на МРГ документи съгласно т. 3, 4 и 5 от заповедта на министър
- председателя не съдържат такива за неизпълнение на задължения по КД. По
отношение на извършеното строителство в „Ски - зоната с център гр. Банско“,
докладите на ДНСК за извършени проверки през 2014 г. не обосновават незаконно
извършено строителство. В тази връзка МРГ не разполага с документи, които да
доказват не изпълнение на задължения по КД. Освен това МРГ няма задача да
установява изпълнението на задължения по КД.
От друга страна при разглеждане на евентуално неизпълнение на КД следва да
се има предвид следното:
Ако се приеме, че е налице неизпълнение от страна на концесионера на КД,
следва да се изясни дали същото представлява основание за предсрочно прекратяване
на договора от концедента. Раздел VІІ от КД „Основания за прекратяване на договора“
не предвижда възможност за предсрочно прекратяване на КД поради причина, за която
отговаря концесионерът. В т. 12.5 от КД като основно право на концедента е
определено едностранното прекратяване на КД „при съществено неизпълнение на
задълженията на концесионера, включително и при неплащане на поне две дължими
вноски по концесионното възнаграждение, или неизпълнени инвестиционни
намерения“. От изброените три хипотези евентуално приложима е първата –
съществено неизпълнение на задълженията на концесионера, тъй като на МРГ не са
предоставени данни за неплащане на концесионното възнаграждение или за
неизпълнение на инвестиционните намерения от страна на концесионера. Анализът на
посочената хипотеза води до извода, че за да може концедентът да прекрати КД,
концесионерът следва или (1) да не е изпълнил всички задължения (от членуването на
думата задължения), определени с т. 11.1-11.20 от КД, което само по себе си е и
съществено неизпълнение, или (2) да не е изпълнил част от тези задължения, но това
неизпълнение да е съществено. КД не съдържа определение за „съществено
неизпълнение“, което поставя под съмнение възможността при евентуален съдебен
спор концедентът да докаже, че констатираните проблеми при изпълнението на КД
представляват съществено неизпълнение на задължения на концесионера. Основанията
за предсрочно прекратяване на КД поради неизпълнение на концесионера са уредени в
чл. 76 от ЗК. Съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗК концедентът може да прекрати договора, без
да дава срок за изпълнение, при неизпълнение от концесионера на условие за
осъществяване на концесията или на основно задължение, определено с решението за
откриване на процедурата за предоставяне на концесия. По същество, тази хипотеза е
аналогична с обсъдената хипотеза от КД и резервите относно възможността за
прилагането й са аналогични, доколкото не би могло да се докаже по безспорен начин
неизпълнение от страна на концесионера.
Последиците от прекратяване на КД са уредени в чл. 22 на КД, с който
страните са се договорили, че концесионерът има право на обезщетение „за
извършените от него подобрения и инвестиции в обекта на концесията при едностранно
прекратяване на договора от страна на концедента, без вина на концесионера“. Тази
клауза е в противоречие с приложимата разпоредба на ЗК – чл. 80 в редакцията до 1
септември 2012 г. 2, съгласно която концедентът дължи обезщетение на концесионера
независимо от причината за предсрочното прекратяване на КД. МРГ счита, че е
2

По аргумент от § 23а, ал. 4 от ПЗР на ЗК
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приложима законовата разпоредба на чл. 80 от ЗК в посочената редакция. Поради тази
причина, освен наличието на основание за предсрочно прекратяване на КД, МРГ
обсъди и последиците от евентуалното прекратяване, които в резюме може да се
обобщят в следното:
А) Финансови последици за държавата:
- Изплащане на дължимото обезщетение в хипотезата на чл. 80 от ЗК (в
редакцията до 1 септември 2012 г.), ако концесионерът не оспори решението за
прекратяване. В този случай държавата следва да изплати обезщетение, определено в
съответствие с посочената законова разпоредба. Задължението за изплащане на
обезщетението ще бъде изискуемо от датата на прекратяване на договора, след която
върху сумата ще се начислява лихва за забава;
- Освен обезщетението по чл. 80 от ЗК, изплащане и на обезщетение за вреди и
пропуснати ползи от предсрочното прекратяване, заедно с лихва, в изпълнение на
влязло в сила съдебно решение, ако концесионерът оспори решението за прекратяване.
Б) Икономически и социални последици:
Прекратяването на КД безспорно ще се отрази негативно на социалноикономическото развитие на района, а от там и на развитието на зимния туризъм в
България като цяло.
В положителен смисъл би могъл да се разглежда вариантът за прекратяване на
КД, по отношение на бъдещо предоставяне на нова концесия, при която ще бъдат
предварително изяснени параметрите, показателите и клаузите на КД, включително и
възможността за постигане на по-високо концесионно плащане, с цел справедливото
разпределение на ползите от концесията между концесионер и концедент, при отчитане
на поетите рискове, както и включването на текстове за икономически баланс на
концесията.
В заключение, предвид липсата на представени доказателства на МРГ за
неизпълнение на задължения по КД, както и предвид представените доклади от
ДНСК за извършени през 2014 г. проверки, които не обосновават извършено
незаконно строителство в „Ски - зона с център гр. Банско“, становището на МРГ
относно този вариант е, че същият е неприемлив, предвид липсата на безспорни
доказателства, с които държавата да защити теза за съществено неизпълнение на
задълженията на концесионера и предвид превеса на негативните финансови,
икономически и социални последици от изпълнението на този вариант.
ІІІ. 2. Относно поправка на очевидна фактическа грешка
Този вариант не е предложение на МРГ, а е обсъждан на предходни етапи от
решаването на проблемите по КД, поради което МРГ представя накратко становището
си относно неговата неприложимост.
Съгласно т. 1 от Решението за предоставяне на концесия МС предоставя
„концесия с предмет особено право на ползване върху територия - изключителна
държавна собственост –„Ски - зона с център гр. Банско“ - част от територия на
Национален парк "Пирин“, община Банско, област Благоевград, определена с
териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски - зона с център
гр. Банско одобрен със 3аповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г.“.
С т. 2 от същото решение се определя обща концесионна площ в размер 99,55
ха съгласно ТУП на извънселищната територия „Ски - зона с центьр гр. Банско“,
индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система
„1970 г.“ по чупките на външната граница на ски - зоната, съгласно приложението
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(Приложение № 1 към РМС), от която е изключена площта 2,2 ха на изчерпателно
изброени хотели, почивни бази и зони (Приложение № 2 към РМС).
Разпоредбите на чл. 1. ,,Обект и предмет на концесията" от КД възпроизвеждат
формулировките на Решението за предоставяне на концесията, като в случай на
допуснати неясноти и неточности в подготвителните документи за концесията, същите
ще са възпроизведени и в решенията на МС за предоставяне на концесията и за
определяне на концесионер, след което и пренесени в договора за концесия.
Очевидна фактическа грешка би била налице в случай, че е налице такава в
решенията на МС, съпоставено с подготвителните документи на концесията. Очевидна
фактическа грешка е несъответствие между действителната воля на административния
орган и тази, обективирана в административния акт. За да бъде поправена очевидна
фактическа грешка, то същата следва да е именно “очевидна”, т.е. да не подлежи на
първично установяване, а да може да се установи от фактите и данните, съдържащи се в
преписката по издаването на поправяния административен акт или да следва от
логиката на самия акт.
МРГ счита, че по-скоро в решенията на МС са налице пропуски и неточности,
които не могат да бъдат отчетени като очевидни фактически грешки. Тези пропуски и
неточности са пренесени в КД, резултатът от което е различно и нееднозначно
тълкуване на договора от двете страни.
ІІІ. 3. Относно изменението на КД
Междуведомствената работна група, в съответствие с изложения анализ на
фактическа обстановка по изпълнението на КД установи, че проблемите, свързани с
прилагането на КД се дължат на следните обстоятелства:
1) В КД са включени текстове, съответстващи по терминология и съдържание
на действащото към датата на неговото сключване законодателство, чието съдържание
е различно от действащото към настоящия момент законодателство.
2) В КД се използват понятия, които не са били дефинирани с действащото
законодателство, като им е придадено конкретно, а в някои случаи противоречиво
съдържание, в противоречие с понятия със същото наименование, но определени с
различно съдържание в действащото към момента законодателство.
3) В КД определянето на годишното концесионно възнаграждение се извършва
на базата на Методика, заимствана от Наредбата за принципите и методиката за
определяне на КВ за добив на подземни богатства, по реда на Закона за подземните
богатства (ЗПБ), като същата не е приета с акт на МС, което прави невъзможна нейната
промяна. В Методиката не са конкретизирани показателите и параметрите, от които
зависи изчисляването на КВ и начинът на формиране на числените им стойности.
4) Отмененият и действащият ЗК използват различен подход относно
дефинирането и разграничаването на концесиите.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗК (отм.) концесия е:
• предоставянето на особено право на ползване върху обекти - публична
държавна собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера
с негови средства;
• предоставянето на особено право на ползване на обекти, върху които
държавата осъществява суверенни права на основание чл. 18, ал. 2 и 3 от
Конституцията на Република България, включително чрез използване на съществуващи
съоръжения - публична държавна собственост и/или чрез изграждане на нови
съоръжения от страна и със средства на концесионера;

642
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.“

• даване на разрешение за извършване на дейности, за които е установен със
закон държавен монопол.
Според така направеното разграничение на концесиите по ЗК отм. концесията
за ски - зона с център гр. Банско има за предмет особено право на ползване върху обект
– изключителна държавна собственост.
5) Съгласно сега действащият ЗК концесията е право на експлоатация върху
обект и/или на услуга от обществен интерес – чл. 2, ал. 1.
Отмененият и действащият ЗК имат и различен подход относно обектите на
концесията.
С договора, сключен на 21.12.2001 г., според действащия тогава ЗК отм.,
предмет на концесията е особено право на ползване върху защитена територия,
представляваща част от НП Пирин (обект на концесията по арг. на чл. 4, ал.1, т. 10 от
ЗК отм.).
Съгласно действащия концесионен договор концесионерът има задължение да
организира и изгради съгласувано с концедента и в съответствие със ЗУТ и ЗЗТ
технологично обвързана техническа и спортна инфраструктура, както и
общественообслужващи и технологични сгради за реализиране предмета на концесия,
както и задължение след изтичането на срока на концесионния договор да предаде
изградените от него ски писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с
тях спортна инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура, както и общественообслужващите и технологичните сгради,
необременени с вещни тежести.
Въз основа на гореизложеното, предвид настъпилите многобройни изменения в
нормативната уредба към настоящия момент, касаещи основни параметри на
концесията, считаме, че е необходимо изменение на КД, наложено от промяната на
относимото към концесията на ски - зоната законодателство.
Промените на законодателството са от такъв характер, че налагат изменението
на КД. В противен случай, няма да бъде постигната основната цел, поради която МС
през 2001 г. е предоставил част от Национален парк Пирин, а именно: изграждане на
ски -зона и създаване на условия за пълноценното развитие на рекреационни дейности
в Югозападния регион.
Същевременно изменението на КД се налага и с цел прецизиране на условията
за осъществяване на концесията, а оттам – и на правата и задълженията на страните по
договора, за да се осигури възможност концедентът и концесионерът да изпълняват
ефективно правата и задълженията си, без спорове относно тълкуването на текстове на
договора. С концесионния договор, в съответствие с чл. 65, ал. 1, т. 8 от ЗК следва да
бъдат определени условията за изпълнение на задълженията на страните, а в
съответствие с т. 15 – и отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора.
Допълнителен аргумент за необходимостта от изменението на КД, освен
несъответствието му с действащото законодателство, е необходимостта от еднозначно
тълкуване на договора, както и променената социално - икономическа обстановка.
Относно промените в законодателството
Съгласно европейското право и българското законодателство в областта на
концесиите изменения на концесионен договор са допустими само при наличието на
изчерпателно изброени в закона случаи. В конкретния случай, съгласно § 23а, ал. 3 от
Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗК, договорът за концесия е
сключен преди 1 септември 2012 г., поради което за него не се прилагат правилата за
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икономическия баланс на концесията, а се прилага чл. 70, ал. 3 от ЗК в редакцията си до
31.08.2012 г.
От предвидените в чл. 70, ал. 3 на ЗК (в редакцията до 31.08.2012 г.) хипотези
реално е възможно да се приложи хипотезата по т. 3 – промяна в законодателството,
последваща сключването на КД. Съобразяването на промяната в законодателството
следва да е насочено към прецизиране на основни параметри в договора за концесия, с
цел недопускане на съществено противоречие между клаузите му и действащото
законодателство. Към изменение на КД се пристъпва, тъй като изпълнението му е
повлияно от промяна в законодателството в степен, която не позволява нормалното
осъществяване на концесионната дейност и нормалното функциониране на обекта на
концесията.
Освен изложените по-горе изменения в ЗК, налице са и следните промени в
законодателството, които налагат изменения в концесионния договор:
Съгласно § 1, т. 25 от Допълнителната разпоредба на Закона за туризма (ЗТ)
"Ски писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се
предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски спортове
(ски алпийски дисциплини, сноуборд и ски бягане).
На основание чл. 51, ал. 7 от ЗТ е приета Наредба за категоризиране на ски
пистите (обн. Д8. бр. 22 от 15.03:2005г., изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 24.11.2009 г.).
На основание чл. 3, ал. 3, т. 6 от ЗТ, ски пистите са туристически обекти,
подлежащи на категоризация в съответствие с изискванията на ЗТ и Наредбата за
категоризиране на ски пистите. Процедурата по категоризацията им обаче не се
отразява върху режима на собственост.
В § 1 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за категоризиране на ски
пистите, са разграничени следните видове писти:
1.
"Ски писти за алпийски ски и сноуборд" са ски писти по смисъла на Закона за
туризма, представляващи обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен
планински терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд.
2.
"Ски писти за ски бягане" са ски писти по смисъла на Закона за туризма,
представляващи обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за
практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане.
От горепосочените определения могат да се изведат следните основни
характеристики на пистите като обект на собственост:
1.
Пистите за ски спорт са обособени земни площи. В този смисъл видът на
собствеността върху тях като такива се обуславя от вида на собствеността върху
земята, т.е. от поземления имот, в който се намират;
2.
Като земни участъци ски пистите иманентно притежават естествените
характеристики на планинския ландшафт и по този начин се усвояват конкретни
природни дадености - релеф, наклон, изложение и т.н. на съответната територия,
което обуславя уникалността на съответното ски трасе и предполага ограничения
във възможностите за изграждането на писти;
3.
Ски пистите са общодостъпни територии - по смисъла на дефиницията на ЗТ те
са територии с предназначение за общо ползване.
В Наредбата за категоризиране на ски пистите са определени множество
минимални задължителни изисквания към различните видове писти, включително
характер на терена, надлъжен и напречен наклон, широчина на пистата, профил на
терена, опасни места и т.н.
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Като забележка (*2) към Приложение № 1 от Наредбата за категоризиране на
ски пистите изрично е предвидено, че: „Показателите за широчина на пистата следва да
бъдат съобразени с наклона на конкретния участък. Показателят за максимална
широчина е препоръчителен и се отнася само за гористи местности.".
Съгласно § 2 от ПЗР на Наредбата за категоризиране на ски пистите лицата,
които предоставят туристически услуги на съществуващи към момента на влизане в
сила на наредбата ски писти и които са собственици на прилежащото към ски пистата
съоръжение следва да приведат ски пистите в съответствие с изискванията на наредбата
и в 6-месечен срок от влизането й в сила да подадат заявление за категоризирането им.
Следователно при определянето на площта на конкретните ски писти и
съоръжения следва да бъдат съобразени настъпилите законодателни изменения със ЗТ
и с Наредбата за категоризиране на ски пистите след сключването на КД.
Още при сключването на КД площта на конкретните обекти - предмет на
концесията е била ориентировъчна и подлежаща на корекция във фаза изготвяне на
работни проекти и изграждане на отделните обекти, което е изрично посочено в
конкурсните книжа. Настъпилите след сключването на КД законодателни изменения,
във връзка с дефинирането на понятието за „ски писта" и въвеждането на минимални
задължителни изисквания към ски пистите, следва да се съобразят от концесионера. От
друга страна същият следва да изпълнява и задълженията си по КД, в който конкретно
е определена площта на ски пистите и съоръженията. При анализ на цялата
документация, свързана с КД се стига до извода, че точната площ на всяка конкретна
писта и съоръжение сама по себе си не е релевантна за КД, тъй като тя не участва при
определянето на размера на концесионното възнаграждение и подлежи на корекции както във фазата изготвяне на работни проекти и изграждане на отделните обекти, така
и при законодателни изменения.
Ски пистите за спорт са иманентно свързани и ползването им е изключително
зависимо от въжените линии.
Според Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз
на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми
(ДВ, бр. 58 от 2014 г.) - „Въжени линии, предназначени за превоз на хора" са
съоръжения, състоящи се от множество съставни части, проектирани, произведени,
монтирани и пуснати в действие с цел превоз на хора в превозни средства или чрез
тегличи, където окачването и/или теглителната сила се осигурява от въжета,
разположени по дължината на трасето, и които са:
а) наземни въжени железници (фуникуляри) и други линии с превозни
средства, носени от колела или от други устройства за окачване, където теглителната
сила се осигурява от едно или повече въжета;
б) висящи въжени линии, чиито превозни средства се носят и/или преместват
посредством едно или повече транспортни въжета; към тях спадат кабинни и седалкови
линии;
в) ски влекове, при които ползващите ги лица биват изтегляни чрез тегличи
посредством въже.
Въжената линия включва цялостната система, състояща се от подсистеми и
инфраструктура.
Доколкото пътническите въжени линии са с предназначение основно да
обслужват ски писти, то като такива те носят, подобно на пистите, характеристиките на
вещи - обект на публична държавна собственост.
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Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора
и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми определя
и, че:
- „Въжени линии, предназначени за превоз на хора" са съоръжения, състоящи
се от множество съставни части, проектирани, произведени, монтирани и пуснати в
действие с цел превоз на хора. Въжената линия включва цялостната система, състояща
се от подсистеми и инфраструктура.
- "Зона на въжената линия" е район с граници, отстоящи на 1 m от проекцията
върху терена на разлюлените на 0,2 rad навън от оста на линията превозни средства и на
5 m от габаритите на сградите на станциите (т. 11 на § 1 от Допълнителната
разпоредба).
Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи кабинковите и откритите въжени линии и съоръженията към тях
представляват също така елементи от техническата инфраструктура. На основание чл.
67, ал. 1 от ЗУТ подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти.
Оттук се поставя въпросът доколко въжените линии имат статут на общи съоръжения
на техническата инфраструктура. Доколкото те обслужват ски писти, представляващи
общодостъпни територии, то може да са направи извод, че и въжените линии следва да
са общодостъпни. От тази гледна точка, въжените линии също носят характеристиките
на вещи с публично-правна природа.
Съгласно т. 4 и т. 30 §1 от Допълнителната разпоредба на Закона за
физическото възпитание и спорта "Туристически обект", каквато безспорно е скизоната, е териториално обособен недвижим имот, предназначен за социален туризъм“, а
"Спортни обекти и съоръжения" са спортна инфраструктура - движими и/или
недвижими вещи и прилежащите към тях терени, общежитие за спортисти,
административни и складови постройки, обслужващи съответната спортна
инфраструктура, предназначени за подготовка на състезатели и за трайно задоволяване
на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.“
Според сключения КД съоръженията за ски спорт (кабинковите и откритите
въжени линии и съоръженията към тях) са отделени от необходимите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура. При изпълнението на КД Концесионерът
има право да изгради и експлоатира само предвиденото в КД (стари и нови ски писти,
пътеки и съоръжения (кабинкови и открити въжени линии), туристически обекти и
техническа инфраструктура), върху площ от не повече от 99,55 ха, без в тази площ да се
включва площта на обектите от техническата инфраструктура. Към настоящия момент,
съгласно действащото законодателство кабинковите и откритите въжени линии и
съоръженията към тях са определени като техническа инфраструктура, което води до
противоречиви тълкувания и спорове с концесионера. Както е посочено по- горе
площта, заета от ски пистите и съоръженията сама по себе си не е релевантна за
определяне на размера на концесионното възнаграждение Към датата на сключване на
КД в законодателството липсва дефиниция на понятието „концесионна площ",
въведено в действащия ЗК.
Съгласно чл. 14 от ЗК: „Земята, върху която е изграден или която е
предназначена за изграждането на обекта на концесията, включително на неговите
принадлежности, представлява концесионна площ и е част от обекта на концесията".
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Съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗК: „Принадлежност"
е прилежащата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които
осигуряват безпрепятственото и нормалното функциониране на обекта на концесията
или предоставянето на услугата от обществен интерес, както и имоти извън обекта на
концесията, необходими за извършване на други стопански дейности, без да е
необходимо физически да са свързани с обекта на концесията.
Следователно, към момента установеното в ЗК е, че концесионната площ
включва цялата територия, върху която е изграден или е предназначена за
изграждането на обекта на концесията, включително територията на неговите
принадлежности. От цитираните по-горе нормативни разпоредби следва, че като обект
на концесията следва да се определят както съществуващите и новоизградените ски
писти и ски трасета, така и обслужващите ги лифтове и влекове, и другите съоръжения
и обекти на туристическата, спортната и техническата инфраструктура, включително
обществено обслужващите и технологичните сгради. Доколкото за срока на концесията
върху концесионната площ концесионерът ще разполага и преместваеми обекти,
същите следва да бъдат включени в обекта на концесията като принадлежности,
предвид цитираното легално определение на това понятие.
Законът за концесиите (отм.) и ППЗК (отм.) никъде не дефинират и не
използват понятието „концесионна площ". Липсата на легална дефиниция прави
невъзможно точното определяне на концесионната площ по смисъла на КД, още повече
че на едни места в подготвителните документи за концесията това понятие е
използвано за описание на площта на целия обект на концесията („Ски - зона с център
гр. Банско"), а на други места - за описание само на площта на конкретните обекти предмет на концесията (конкретните ски писти, съоръжения и обекти на
инфраструктурата). Съгласно действащите към момента на сключването на договора за
концесия нормативни актове ЗК (отм.) и ППЗК (отм.) под обект на концесията се
разбира определен обект - публична държавна собственост – чл. 4 ЗЗК (отм.), а предмет
на концесията е особеното право на ползване върху такъв обект – чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗК
(отм.). В съответствие с това разбиране Раздел 11 („Описание на обекта - предмет на
концесия") от Конкурсните книжа (стр. 7) формулира обекта и предмета на концесията
по следния начин:
Обект на концесията е частта от Национален парк „Пирин", обхващаща
предвидената в ТУП територия – изключителна държавна собственост, която е
обособена и дефинирана като „Ски - зона с център гр. Банско", представляваща част от
НП Пирин.
Предмет на концесията е особено право на ползване върху територията експлоатация и разширение на съществуващите ски съоръжения и писти, и правото да
се извършва регламентирана стопанска дейност на територия с обща площ 99,55 ха, в
рамките на общата концесионна площ, конкретизирана и ситуирана за експлоатация и
разширение на съществуващите ски писти и съоръжения в ТУП за „Ски - зона с център
гр. Банско.
Следователно може да се направи извод, че по смисъла на действащото към
момента на сключване на КД законодателство обект на концесията е цялата „Ски - зона
с центьр гр. Банско", която представлява част от НП „Пирин", а под предмет на
концесията се разбира особеното право на ползване върху конкретните писти,
съоръжения и обекти на техническата инфраструктура, изградени върху обекта на
концесията.
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Проблемът с дефинирането на понятието „концесионна площ“ се задълбочава и
от обстоятелството, че в действащото към момента на сключване на Договора за
концесия законодателство липсва легална дефиниция и на понятието „ски писта". Така
изначално, още към момента на сключване на КД, не е ясно не само какво е
„концесионна площ", но и как точно ще се измерва площта на конкретните ски писти,
съоръжения и обекти на техническата инфраструктура – например: дали при
замерването на площта на ски пистите ще се включва и площта на формиралите се
шкарпи и откоси, дали при замерването на площта на ски съоръженията ще се замерва
само площта на фундаментите, или на целите просеки, влиза ли в замерването площта
на евентуални охранителни зони и т.н.
Горният проблем съществува и със ски съоръженията, тъй като към момента на
сключване на Договора за концесия в законодателство липсват правила за определянето
на тяхната площ и прилежащата им територия. Такива правила са определени едва през
2014 г. с Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора
и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.
Както е посочено по - горе площта, заета от ски пистите и съоръженията сама
по себе си не е релевантна за определянето на размера на концесионното
възнаграждение . В тази връзка конкретизирането на обекти – собственост на трети
лица, които нямат отношение към функционирането на Ски - зоната, създава объркване
и противоречиви тълкувания. Това налага отмяната на Приложение № 2 към
концесионния договор.
Във връзка с необходимостта обектът на концесията да се определи еднозначно
и в съответствие с действащото законодателство е и създаването на специализирана
карта, регистър и информационна система на концесионната площ. Това се налага и с
цел изпълнение на посочената по-горе препоръка на Сметната палата за създаване на
регистър на активите, включени в обекта на концесията. За да може концедентът да
заведе активите – държавна собственост, данните за същите следва да бъдат събрани и
документирани в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Изискванията на ЗКИР изначално не са били включени в концесионния договор, което
налага допълването му в съответствие с изложените мотиви. Допълване на КД се налага
и от изначалното неприлагане спрямо концесионния договор на разпоредбите на ЗУТ
относно устройственото планиране.
Основните промени в КД, които следват от посочените промени в
законодателството, са относно обекта и предмета на концесията. Доколкото всички
клаузи в концесионния договор са обвързани в единство помежду си, промяната на част
от тях в по-голяма или в по-малка степен може да наложи промени и в други клаузи на
договора.
Относно променените социално - икономически условия
Предоставянето на концесия върху част от територията на НП „Пирин",
съгласно ЗК отм. и ЗЗТ, е реализирано за първи път със сключване на КД през 2001 г.,
без установена практика и утвърдена методика. Направен е опит за търпимо
съвместяване на съвременния ски туризъм с разумното опазване на природния ресурс.
Предоставянето на концесията е разкрило възможността за интензивно развитие на част
от високопланинската еко-система, организирана в „Ски - зона с център гр. Банско",
като съвременен планински курорт.
Социално-икономическите процеси през последните години превърнаха
туризма в гр. Банско в доминираща стопанска дейност, от която зависи цялата местна
икономика. Стихийното развитие на туризма в гр. Банско създаде една силно
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дебалансирана туристическа система, която няма нужда от растеж, а от възстановяване
на баланса между нейните елементи както и между нея и средата, в която се развива.
Именно промяната на социално - икономическите условия е довела през 2005 г.
в рамките на процедура по екологична оценка (ЕО 2005) до изменение на ТУП 2001 на
„Ски - зона с център гр. Банско" (т. нар. ЧАТУП 2005). С реализирането на
предложените обекти в ЧАТУП 2005 са оптимизирани условията за ски спорт в ски зоната, като е подобрена обратната връзка до зоните за спускане при облекчени
условия.
Към настоящия момент отново се наблюдава изменение в социално икономическите условия, което предполага разработване на нов устройствен план на
ски-зоната за нуждите на пълноценното й използване.
От друга страна връзката между планинския туризъм и околната среда е съвсем
реална. Въпреки че туристическата индустрия безспорно носи икономическа и
социална изгода, същата влияе на околната среда. Всички рекреационни дейности
смущават околната среда, поради което е необходимо да се установят границите на
приемлива промяна, които да определят от кое равнище въздействието започва да
представлява проблем и да изисква намесата на управление. В тази връзка при
съобразяване на промените в законодателството, с цел осъвременяване на договора за
концесия, разумният вариант е територията на ски - зоната да бъде ограничена в
рамките на буферната зона, определена от ЮНЕСКО по смисъла на Конвенцията за
световното културно и природно наследство.
Съгласно Решение З6СОМ 7В.18, прието на 36-та сесия през 2012 г.,
Комитетът за световно наследство на ЮНЕСКО:
- Отбелязва заключенията на съвместната мисия за наблюдение на експерти от
Центъра за световно наследство IUCN, че последните подобрения на капацитета на ски
съоръжения, предприети в буферната зона на ОСН, не изглежда да са оказали
отрицателно въздействие върху Изключителната универсална ценност на обекта и моли
държавата да гарантира, че за дейностите, осъществявани в буферната зона е било
оценено, че няма да окажат въздействие върху обекта /т. 3/;
- Отбелязва със загриженост, информацията за планове, предвиждащи
разширяване и изграждане на нови ски зони в границите на обекта на световното
наследство, включително предложеното повторно отваряне на ски лифт и ски писта
„Църна Могила”, и повторно изразява своята позиция, че ако бъде осъществено
допълнително развитие на ски съоръжения, ски писти, или асоциирана инфраструктура
в обекта на световното наследство, това ще бъде основание за включването му в
Списъка на световното наследство в опасност /т. 4/;
- Настоява държавата да гарантира, включително и чрез разпоредби в новия
план за управление, че няма да разрешава развитието на ски спорт или други дейности
с подобно значително въздействие, в други територии, в границите на обекта на
световното наследство, извън вече изключените територии – ски зони Банско и
Добринище /т. 5/;
- Моли държавата да изпълнява препоръките на съвместната мисия за
наблюдение на експерти от Центъра за световно наследство IUCN и по-специално да
изготви подробни "Планове за изпълнение на туризма" за буферните зони над Банско и
Добринище, консолидиращи съществуващите, одобрени и предвидени планове по
прозрачен начин, и да гарантира, че тези буферни зони са категорична (ясна) част от
новия план за управление /т. 6, б. ж/.
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От Решение З6СОМ 7В.18 на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО
може да се направи извод, че актуалното към момента състояние на „Ски - зона с
центьр гр. Банско" няма негативен ефект върху изключителното световно значение на
НП „Пирин".
Посочените по-горе промени в законодателството и измененията в социално икономическите условия, налагат прецизиране на основни задължения в КД,
включително и намиране на баланс по отношение на финансовите параметри на
Методиката в контекста на неадекватно използваната методика за определяне на
концесионното възнаграждение. Налице е явно несъответствие между предоставения
обект на концесията и престацията на концесионера, изразяваща се в концесионно
възнаграждение. Определянето на годишното концесионно възнаграждение се
извършва на базата на Методика, заимствана от Наредба за принципите и методиката за
определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на
ЗПБ. През годините е установено, че тази Методика е неприложима, което е
потвърдено и от Сметната палата. В тази връзка следва да се предприемат действия, за
да бъдат променени финансовите условия на КД, с цел да бъде осъвременена
методиката и/ или действия за прецизно дефиниране на отделни нейни показатели с
оглед специфичния обект на концесия и защита на икономическия интерес на
държавата. В случай на сключване на допълнително споразумение към КД, в него
трябва да бъдат включени текстове, които да уточнят показателите, от които зависи
най-малко изчисляването на минималното концесионно възнаграждение и начинът на
формиране на числените им стойности, като те следва да бъдат обвързани със
сезонността на работа на съоръженията и натовареността им в часове и дни, както и с
цел справедливо разпределение на ползите от концесията между концесионер и
концедент, размерът на дължимото концесионно плащане да бъде завишен.
Концесионният договор не съдържа клаузи за санкции и неустойки при
системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и
параметри, с изключение на неустойките за забавено плащане на Концесионното
възнаграждение. В тази връзка следва да се прецизират Раздел VI „Неизпълнение" и
Раздел VII „Основания за прекратяване на договора".
Отделно от посоченото по-горе, макар и необвързано директно с КД, считаме,
че развитието и управлението на ски - зоната следва да се приема като неразделна част
от перспективите за развитие на гр. Банско. В тази връзка община Банско не следва да
допуска ново увеличаване на легловата база в града, в резултат, на което да се стигне до
повтаряне на конфликта между капацитет на базово селище и капацитет на ски- зоната.
Редът и начинът за реализиране на последното предложение следва да се обоснове от
компетентните за това органи.
Според МРГ промените в действащото законодателство касаят основни
параметри в КД и водят до противоречие между клаузите му и действащите правни
норми. Факт е, че натрупаните проблеми, дължащи се на промените в
законодателството, са довели до затруднения относно изпълнението на концесията,
както и до голямо обществено напрежение в две противоположни посоки.
Положителните страни на варианта за изменение на КД са, че договорът ще се
приведе в съответствие с действащите нормативни разпоредби и ще се предотвратят
бъдещи спорове относно изпълнението на КД.
Въз основа на изложеното в Доклада, МРГ се обедини около становището,
че привеждането на КД към действащото законодателство ще разреши
възникналите проблеми, свързани с изпълнението на КД. В тази връзка в
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Приложение № 4 към настоящия доклад предлагаме и проект на решение на
Министерския съвет като основа за сключване на допълнително споразумение за
изменение на КД.

С уважение:
МАРИЕТА НЕМСКА

ВЕСЕЛА ДАНЕВА

МИРЕЛА АНАСТАСОВА
ГЕОРГИ ЙОНЧЕВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА
ВАЛЯ ТЕНЕКЕДЖИЕВА
МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
МЕРИН КЮЧЮКОВА
МАРИАННА ТОТЕВА
БОГИНЯ МАНОИЛОВА
ПЕНЧО ДИМИТРОВ
ИВАН НЕСТОРОВ

ВЕНЕТА МАРКОВА
ВАСИЛ ПЕЛОВСКИ
МИТКО МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ КИРКОВ
СОНЯ ДОНЧЕВА
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА
ГЕРГАНА МИТКОВА
ВИКТОР ПАВЛОВ
ЙОРДАН ДОБРЕВ
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Приложение № 6 към т.1.4.7:
Решение № 836 на МС от 22.12.2014 г.
Р Е П У Б Л И К А
Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т
Препис

Р

ЗА

Е Ш Е Н И
от 22 декември

Е
№ 8 3 6
2014 година

ВЪЗЛАГАНЕ НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩА
ЧАСТ
ОТ
ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ,
НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН", ОБЩИНА БАНСКО, ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА "СКИ ЗОНА
С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО"

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите (ЗК) и
чл. 70. ал. 3, т. 3 преди изменението на ЗК (ДВ, бр. 45 от 2012 г.) във връзка
§ 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК и във връзка с
Устройствения план – Териториалноустройствен план за извънселищна територия "Ски
зона с център гр. Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1
март 2001 г., във връзка с препоръките в Одитен доклад № 0400002611 за извършен
одит на концесионния договор „Ски зона с център гр. Банско” – част от територията на
Национален парк „Пирин”, за периода 1 януари 2009 г. - 31 декември 2011 г. и
изложените мотиви в доклада на министъра на околната среда и водите
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т
Р Е Ш И:

С Ъ В Е Т

1. Възлага на министъра на околната среда и водите да сключи
допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на
концесия върху защитена територия - изключителна държавна собственост,
представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград,
за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско", като в обекта и
предмета на концесията се правят следните изменения:
1.1. Наименованието на договора се изменя така:
„Договор за предоставяне на концесия за строителство на "Ски зона с
център гр. Банско" върху защитена територия - изключителна държавна собственост,
представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област
Благоевград.”

652
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.“

1.2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Обект и предмет на концесията:
1.1. Концедентът предоставя на Концесионера концесия за строителство с
обект "Ски зона с център гр. Банско", разположена върху защитена територия изключителна държавна собственост, представляваща извънселищна територия "Ски
зона център гр. Банско" - част от Национален парк "Пирин", съгласно
териториалноустройствения план (ТУП) на извънселищната територия, одобрен със
Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. (ДВ, бр. 23 от 2001 г.).
1.1.1. Обектът на концесията "Ски зона с център гр. Банско" включва:
1.1.1.1. съществуващите върху извънселищна територия "Ски зона център
гр. Банско" ски писти и ски трасета и обслужващите ги лифтове, влекове и другите
съоръжения и обекти на туристическата и спортната инфраструктура;
1.1.1.2. предвидените за изграждане с ТУП и с последвалите го и влезли в
сила устройствени планове на извънселищна територия "Ски зона център гр. Банско"
нови ски писти и ски трасета и обслужващите ги лифтове, влекове и другите
съоръжения и обекти на туристическата и спортната инфраструктура;
1.1.1.3. концесионната площ от 1069,45 ха, намираща се в Национален парк
„Пирин”, която е предназначена за изграждане на обекта на концесията и върху която
ще се осъществява концесионната дейност по предоставянето на услугата от обществен
интерес съобразно предвижданията на ТУП на извънселищна територия „Ски зона
център гр. Банско”, одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март
2001 г., и последвалите го устройствени планове през срока на концесията, при
ограниченията на застрояването в решението за оценка на въздействието върху
околната среда на ТУП от 2001 г. на извънселищна територия „Ски зона център гр.
Банско”.
1.1.2. Концесионната площ се определя съобразно предвижданията на ТУП
на извънселищна територия „Ски зона център - Банско”, одобрен със Заповед № 09-13
на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. като част от извънселищна територия „Ски
зона център гр. Банско” с площ 1165,73 ха, от която е приспадната площта 76,47 ха,
находяща се извън територията на Национален парк „Пирин”, която е собственост на
трети
лица,
както
и
площта
19,81 ха на находящите се на територията на Национален парк „Пирин” сгради и
съоръжения, посочени в т. 1.1.4 към този член на концесионния договор, заедно с
прилежащите им територии.
1.1.3. Границите на концесионната площ се индивидуализират съгласно
приложение № 1 с координатите на точки от № 1 до № 507 в координатна система
"1970 г." по чупките на външната граница на частта от извънселищна територия "Ски
зона център гр. Банско", находяща се в Национален парк „Пирин”, и съгласно
приложение № 2 с координати на точките в координатна система "1970 г." по чупките
на външните граници на прилежащите площи на сградите и съоръженията на
територията на ски зоната - собственост на трети лица.
1.1.4. От обекта на концесията се изключват следните сгради и съоръжения,
находящи се в извънселищна територия "Ски зона център - Банско" и
индивидуализирани в приложение № 2 към настоящия договор:
1.1.4.1. хотел "Тодорка" и базата на Общинския съвет в местността
"Икришчанска поляна";
1.1.4.2. база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна";
1.1.4.3. база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
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1.1.4.4. база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
1.1.4.5. база "Академика" в местността "Църна могила";
1.1.4.6. база "Изворите" в местността "Чалин валог" ;
1.1.4.7. база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
1.1.4.8. база "ВиК" в местността "Мъртва поляна";
1.1.4.9. база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог";
1.1.4.10. каптаж „Циганско кладенче" в местността „Циганско кладенче",
тръбен кладенец в местността „Мъртва поляна", дренаж в местността „Мъртва поляна",
зона за ел. съоръжение към помпена станция в местността „Мъртва поляна",
хидротехническо съоръжение в местността „Мъртва поляна", хидротехническо
съоръжение в местността „Мъртва поляна", каптаж в местността „Пепево кладенче",
хидротехническо съоръжение в местността „Лесичето", каптаж 1 в местността
„Карантията", каптаж 2 в местността „Карантията" и двете хидромелиоративни
съоръжения в местността „Карантията";
1.1.4.11. ел. съоръжение ПИ 1695;
1.1.4.12. финална къща в местността „Шилигарник";
1.1.4.13. чайна в местността „Чалин валог";
1.1.4.14. бунгала в местността „Чалин валог";
1.1.4.15. ски влек „Старата писта" - „Интер спорт Банско”;
1.1.4.16. седалкова въжена линия „Шилигарника - връх Тодорка";
1.1.4.17. седалкова въжена линия „Ледника";
1.1.4.18. лифт „Чалин валог";
1.1.4.19. влек „Чалин валог".
1.2.1. Управлението и поддържането на обекта на концесията включва
поддържането в наличност на обекта за осигуряване на непрекъснатост и качество на
предоставяните услуги и извършваните стопански дейности.
1.2.2. Предметът на концесията по договора е и правото на концесионера да
експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от предоставянето на
услугите и от извършваните стопански дейности с обекта на концесията.”
1.3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1.3.1. Наименованието на чл. 3 се изменя така:
„Чл. 3. Концесионно плащане:”.
1.3.2. Точки 3.1, 3.2 и 3.3 се изменят така:
„3.1. Концесионерът дължи годишно концесионно плащане, изчислено въз
основа на методика - приложение № 3 към настоящия договор. Размерът на годишното
концесионното плащане се определя като процент от базата за изчисление на
концесионното плащане чрез скала на R-фактор, като процентният размер на
концесионното плащане не може да бъде по-нисък от 2 на сто. Размерът на годишното
концесионното плащане не може да бъде по-нисък от 1 на сто от общите приходи на
Концесионера от предоставяните услуги и от извършваните стопански дейности в
обекта на концесията и по-нисък от минималното годишно концесионно плащане.
3.2. Минималното годишно концесионно плащане на концесионера към
концедента се определя на базата на 10 на сто от техническия капацитет на
инсталираните ски съоръжения (ски съоръжения и съоръжения за транспортни връзки).
Техническият капацитет на инсталираните ски съоръжения се определя като
произведение от техническите капацитети на всички инсталирани върху извънселищна
територия
"Ски
зона
център
гр. Банско" ски съоръжения, определени в човека на час, с техническите паспорти на
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съоръженията, с продължителност 1,5 часа на ден, приета като дневен технически
капацитет, и с продължителност на активния туристически сезон 100 дни, заявена в
офертата на Концесионера - "Юлен" АД.
3.3. Годишното концесионно плащане е дължимо след изтичане на
гратисния период до 31 декември 2004 г. съгласно т. 14 от Решение № 514 на
Министерския съвет от 2001 г.”
1.3.3. Точка 3.6 се изменя така:
„3.6. На основание чл. 74, ал. 1, т. 5 от Закона за защитените територии
Концесионерът се задължава да заплаща на Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната към Министерството на околната среда и водите 10
на сто върху годишното концесионното плащане, освен ако със закон не се предвижда
друго, в срок до 15-о число на месец май на годината, следваща отчетния период.”
1.3.4. В т. 3.4, 3.5, 3.5.1 и 3.5.2 думите „концесионно възнаграждение” се
заменят с „концесионно плащане”.
1.4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1.4.1. В т. 11.2 думите „концесионно възнаграждение” се заменят с
„концесионно плащане”.
1.4.2. Точки 11.3 и 11.4 се изменят така:
„11. 3. Да управлява, поддържа и експлоатира концесионната площ в
съответствие с екологичните и технологичните изисквания за опазване на защитената
територия, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до
увреждане на обекта на концесията.
11.4. Да организира и изгради съгласувано с Концедента и в съответствие
със Закона за устройство на територията, Закона за защитените територии и Закона за
опазване на околната среда всички съоръжения, лифтове, влекове, ски писти и други
обекти на технологично обвързаната туристическата и спортната инфраструктура,
както и всички обществено- обслужващи и технологични сгради за реализиране на
предмета на концесия, които са предвидени с ТУП на извънселищна територия "Ски
зона
с
център
гр. Банско", одобрен със заповед № 09-13/01.03.2001 г. на кмета на община Банско и с
всички последващи устройствени планове на извънселищна територия "Ски зона с
център гр. Банско", одобрени и влезли в сила през срока на концесията.”
1.5. Навсякъде в чл. 12, 14 и 17, както и в наименованието и в методиката приложение № 3 към концесионния договор, думите „концесионно възнаграждение”,
„концесионното възнаграждение” и „концесионни възнаграждения” се заменят
съответно с „концесионно плащане”, „концесионното плащане” и „концесионни
плащания”.
1.6. В съответствие с посочените в т. 1.1 - 1.5 изменения в концесионния
договор да се извършат съответните изменения и в приложенията към концесионния
договор.
2. Упълномощава министъра на околната среда и водите:
2.1. Да отправи предложението за изменението на концесионния договор на
Концесионера - „Юлен” АД, и да сключи допълнително споразумение за изменение на
концесионния договор в съответствие с т. 1 в едномесечен срок от датата на
съобщаването на решението на Концесионера.
2.2. Да представлява Концедента при изпълнение на концесионния договор,
с изключение на случаите на прекратяване на концесионния договор.
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3. Възлага на министъра на околната среда и водите:
3.1. При съгласуване на последващи устройствени планове на извънселищна
територия "Ски зона център гр. Банско" да не допуска застрояване на частта от
концесионната площ, находяща се на територията на Национален парк „Пирин” - извън
буферната зона на Национален парк „Пирин”.
3.2. Да извърши обследване на законосъобразността на издадените на трети
лица нотариални актове и актове за общинска собственост на сградите и съоръженията,
посочени в т. 1.1.4 на чл. 1 от концесионния договор, като при установяване на
незаконосъобразност да предприеме необходимите действия за обявяване на
нищожността на издадените актове и да сключи допълнително споразумение към
концесионния договор за промяна на границите и на размера на концесионната площ.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева
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Приложение № 7 към т.1.4.7:
Решение № 5 на МС от 08.01.2015 г./препис/
Р Е П У Б Л И К А
Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т
Препис
Р

ЗА

Е

Ш Е Н И Е
№
от 8 януари 2015 година

5

ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т
Р Е Ш И:

С Ъ В Е Т

1. Отменя Решение № 836 на Министерския съвет от 2014 г. за възлагане на
сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за
предоставяне на концесия върху защитена територия - изключителна държавна
собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин", община Банско, област
Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“.
2. Със заповед на министър-председателя да се създаде междуведомствена
работна група, която в срок до 15 февруари 2015 г. да разгледа възникналите проблеми,
свързани с изпълнението на Договор за предоставяне на концесия върху защитена
територия - изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален
парк „Пирин”, община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на
„Ски зона с център гр. Банско” и да предложи варианти за разрешаването им. Работната
група да се председателства от представител на администрацията на Министерския
съвет, като в състава й се включат представители на: администрацията на
Министерския съвет (дирекция „Правна” и дирекция „Икономическа и социална
политика”) и на следните ведомства: Министерството на околната среда и водите,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на
финансите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и
науката, Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Дирекцията за
национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Контролът по изпълнение на заповедта да бъде възложен на заместник министърпредседателя по европейските фондове и икономическата политика.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
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