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СЪКРАЩЕНИЯ

АД

акционерно дружество

БМТ

бензинов моторен трион

ВЕЦ

водноелектрическа централа

вкл.

включително

Д „НП Пирин“

Дирекция "Национален парк Пирин"

ДДС

Данък върху добавената стойност

дка

декар

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

кв.м.

квадратен метър

КИП

контролно-измервателни прибори

лв.

лева

МВР

Министерство на вътрешните работи

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

моторно превозно средство

НП „Пирин”

ПД

Национален парк "Пирин"
Национална служба по противопожарна безопасност и защита на
населението
Национална служба "Пожарна безопасност и защита на
населението"
противопожарно депо

ПУ

парков участък

ПУ

парков район

РСПБЗН

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

РУП

Районно управление "Полиция"

СНОП

системата за наблюдение, откриване и пожароизвестяване

ЮЗДП

Югозападно държавно предприятие

SMS

услуга за кратки съобщения

НСПБЗН
НСПБЗН
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1.16.10. Пожари
1. Анализ на дейността на Д „НП Пирин“ по опазването на парка от пожари през
ревизионния период, съгласно наличната документация
1.1 Цели и задачи произтичащи от Плана за управление 2004 г, свързани с
опазването на парка от пожари и тяхното изпълнение
Предвидените проекти и дейности свързани с опазването на парковата територия от
пожари, предвидени в ПУ на НП „Пирин” от 2004 г, са свързани с постигане на Главна
цел 1: „Съхранение, опазване и поддържане естествеността на екосистемите и
ландшафта”.
За нейното осъществяване, предвидените проекти и дейности са включени в
рамките на: Програма VII- „Подобряване условията за туризъм и инфраструктурата в
парка”, като т. 4.3., VІІ-ма програма, проект № 3- “Технически проект за опазване от
пожари и действия при пожарна ситуация”.
Целта и обекта на прилагане са: „Предотвратяване на опасността от пожари и
намаляване на тяхното негативно въздействие върху екосистемите от парковата
територия”.
Формулираните очаквани резултати са:
- Намаляване броя на пожарите в парка;
- Определяне на мерки за възобновяване на засегнатите от пожари площи;
- План за обучение на служители и доброволци;
- Разработване на система за координация и съвместни действия с партньори.
В рамките на Програма IX за изпълнение на същата главна цел- „Институционално
развитие на Д „НП Пирин“ и обучение” е предвидено като проект/дейност: „Системно
обучение на парковата охрана”.
Планът за управление от 2004 г. предвижда и редица оперативни задачи свързани с
отговорностите на Д „НП Пирин“ по изпълнението на предвидените в Плана за
управление програми и проекти. Те се изпълняват ежегодно в рамките на служебните
задължения на служителите от Д „НП Пирин“, съгласно техните длъжностни
характеристики:
o Ежегодно разработване на оперативни планове за пожарна безопасност;
o Обучение и инструктаж на служители и доброволци се организира всяка
година преди началото на пожароопасния сезон от Д „НП Пирин“.
Организират се съвместно с местните власти и се провеждат със съответните
служби на Национална служба по противопожарна безопасност и защита на
населението (НСПБЗН), Министерство на вътрешните работи (МВР),
Държавна агенция „Гражданска защита” и др.;
o За противопожарни дейности се ангажират и ползвателите в парка.
В изпълнение на поставените с Плана за управление цели и предвидените
програми, проекти и дейности, по специално разработено от Д „НП Пирин“ задание
през 2004 г., е изработен Технически проект за опазване от пожари и действия при
пожарна ситуация в Национален парк „Пирин”.
Той е утвърден със Заповед №РД 489/16.05.2005г. на Министъра на Околната среда
и водите.
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Основната цел на проекта е да се обосноват и регламентират необходимите
мероприятия за опазване на парка от пожари, както и да се предвидят необходимите за
изпълнението им средства за периода на действие на Плана за управление.
Проектът прави подробен анализ на наличното материално- техническо
обезпечаване на противопожарната организация при Д „НП Пирин“ и на тази база,
отчитайки и действащата в страната нормативна база и утвърдените практики, определя
необходимите за изпълнение през ревизионния период мероприятия по
противопожарно устройство на парковата територия, както и други превантивни мерки
и подготвителни дейности. Предвижда необходимите за реализацията им средства - за
съоръженията с противопожарно значение, освен средствата за изграждане и тези
необходими за ежегодната поддръжка.
Проектираните мероприятия са разработени по паркови участъци и общо за
територията на парка, като към проекта освен Обяснителната записка, за тяхното
онагледяване е изработен и картен материал. Предвидените в плана средства за
изграждане на противопожарната инфраструктура на парка и за снабдяване с
необходимата екипировка са почти 354 хил.лв., като за ежегодна поддръжка на
съоръженията, екипировката и наемането на пожаронаблюдатели са предвидени още по
95 хил лева.
В съответствие с формулираните очаквани резултати на проект № 3, Програма VII,
в проекта са разработени и:
o Определяне на мерки за възобновяване на засегнатите от пожара през 2003 г. в
м. „Бетоловото” площи;
o План за обучение на служители и доброволци, който включва система от
курсове за обучение на три целеви групи.
Ревизионният период на техническия проект е изтекъл през 2013г. В рамките на
разработвания от Д „НП Пирин“ проект „Устойчиво управление на „Национален парк
Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 20072013г.”, е изработен Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна
ситуация в Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Същият е утвърден със
заповед РД- 525 от 28.06.2014г. на Министъра на МОСВ
Техническият проект включва анализ на рисковете от възникване на пожари на
територията на националния парк и резерватите и на готовността на Д „НП Пирин“ за
превенция и борба с тях.
Направен е подробен преглед на изпълнените противопожарни мероприятия- във
връзка със съществуващите съоръжения с противопожарно значение и наличното
материално- техническо обезпечаване, както от количествена гледна точка по
отношение на действащите нормативни документи, така и по отношение на текущото
им състояние. Отчетено е и изпълнението на други противопожарни мероприятия и
дейности по опазване на парка от пожари - осигуряването на патрулно-наблюдателна
служба, провеждане на курсове за обучение за боравене с БМТ, провеждането на
лесокултурни противопожарни мероприятия, изграждането на система за
институционална координация и съвместни действия.
На тази база са проектирани нови мероприятия по противопожарно устройство на
територията. Предвидена е необходимата екипировка. Планирани са средства за
реализация на мероприятията и набавяне на екипировката, както и за ежегодна
поддръжка на съоръженията и материално техническата база. Разработката е по
паркови участъци и общо, като освен Обяснителната записка е представен и картен
материал.
Предвидените за ревизионния период средства за изпълнение на проектираните
противопожарни мероприятия в парка и снабдяването с екипировка са на обща
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стойност около 12 827 хил.лв. (без резерват „Тисата”). За назначаване на
пожаронаблюдатели, пропагандни материали и поддръжка на съоръженията, годишно
са предвидени още по 157 300 лв.
Във връзка със залегналите в Плана за управление програми, проекти, цели и
задачи, към техническия проект е разработен нов План за системно обучение на
служители и доброволци и Система за координация и съвместни действия с институции
и партньори.
В Техническия проект са представени и технически спецификации на
проектираните мероприятия по противопожарно устройство- както по изграждането
им, така и по ежегодната им поддръжка, както и технически спецификации на
необходимата противопожарна екипировка. Тези спецификации улесняват Д „НП
Пирин“ при сключването на договори за обществени поръчки с юридически лица за
изработване и поддръжка на съоръжения с противопожарно значение и материалнотехническо обезпечаване.
По отношение на предвидените в ПУ оперативни задачи свързани с отговорностите на
Д „НП Пирин“ по пожаробезопасността в парка, ежегодно или постоянно
(неколкократно) през годината са изпълнявани следните мероприятия и дейности:
⇒ Преди началото на пожароопасния сезон, се изготвя Оперативен план за
опазване от пожари на територията на НП „Пирин”. Той съдържа планираните
за изпълнение през годината противопожарни мероприятия и е съгласуван с
ОУПБЗН гр Благоевград. На негова база, главните инспектори изготвят
оперативни планове за територията на своите райони.
Оперативните планове се съгласуват с поделенията на НСПБЗН. В тях са описани
задълженията и отговорностите на отделните длъжности в Д „НП Пирин“, във връзка с
превенцията и борбата с пожарите, като съдържат и срокове и отговорници по
реализацията на всяко планирано мероприятие. Като приложение към плана се
представят и списък с гасяческото ядро от служители на Д „НП Пирин“, схемата за
оповестяване, график за осигурено дежурство през пожароопасния сезон.
⇒ Обявяване на пожароопасния сезон със заповед на Директора на парка, на
основание заповеди на Министъра на МОСВ.
⇒ Подписване на споразумения с поделенията на НСПБЗН за съвместни действия,
които включват:
Предприемане на превантивни мерки за недопускане на
пожари на територията на НП „Пирин”; Координиране на действията при
сигнализиране за горски пожари и участие в гасенето им.
⇒ Подписване на споразумения за съвместна дейност (на територията на парка и в
прилежащите горски територии) с ЮЗДП - гр. Благоевград и неговите
териториални поделения. Споразумението регламентира превантивни мерки по
опазване на горите, и действията при пожарна ситуация.
⇒ Създаване на гасачески групи от местното население съвместно с органите на
местната власт в населените места около парка. Списъците на гасачите се
предоставят в Д „НП Пирин“.
⇒ Организиране на викторини, обучения и състезания от Д „НП Пирин“ и
РСПБЗН, с деца от началните и средни училища на гр.Банско, Сандански и
Разлог, с цел обучение по основни противопожарни правила и адекватно
поведение в случай на пожарна ситуация.
⇒ Проверка на наличността и изправността на материално техническата база и
доокомплектовка в случай на нужда.
⇒ Проверка на терена
и поддръжка на наличната инфраструктура с
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

противопожарно значение;
Сформиране на противопожарно ядро от обучени и инструктирани служители на
Д „НП Пирин“;
Назначаване на необходимия брой пожаронаблюдатели;
Периодичен инструктаж на всички ползватели на територията на парка
/пастири, хижари, билкари, гъбари и др./. Същите подписват декларация, че са
запознати с противопожарните правила и се задължават да ги спазват;
При възлагане на дейности на юридически лица, в съответните договори се
включват клаузи, задължаващи ги да участват в гасенето на пожари;
В периоди на висока текуща пожарна опасност, със заповед на Директора се
организират денонощни дежурства на парковите служители. Ежеседмично
главните инспектори на ПУ изготвят график със служителите, отговорни за
наблюдението на парка, дежурните автомобили и др.;
При масови посещения на територията на парка, свързани с чествания на
бележити дати, събори и други, се осигурява допълнително дежурство от
служители на парка, РСПБЗН и РУП ;
Преди и по време на пожароопасният сезон чрез регионалните и общински
средства за информация се излъчват материали с противопожарно съдържание;
Изработват се и се разпространяват брошури, листовки, рекламни материали с
противопожарно съдържание;
Ежегодно с органите на РСПБЗН от съответните общини се провежда
инструктаж на всички служители от парковата охрана и експертния състав при Д
„НП Пирин“ за действие в случай на пожари;
Периодично се провеждат обучения. Повечето служители са преминали
специализираните курсове на обучение, предвидени в разработения технически
проект, проведени през 2005 и 2011 г.

По данни на Д „НП Пирин“, през двата отчетни периода 2004- май 2008 г и юни
2008- 2012 г., по отношение на изградената на терен противопожарна инфраструктура и
снабдяване с необходимата екипировка е извършено следното:
2004- май 2008 г.
⇒ всички служители от парковата охрана са оборудвани със закупените лични
предпазни средства и специализирана екипировка;
⇒ закупени са необходимия брой противопожарни шкафове за изграждане на
противопожарните депа. Депата са монтирани в опорните пунктове на
парковата охрана, хижи и др. постройки на територията на самия парк, така че
противопожарните инструменти и останалия инвентар да бъдат максимално
бързо и удобно използвани в случай на нужда;
⇒ съгласно промените в нормативната уредба, част от противопожарните депа са
дооборудвани с необходимия брой бензиномоторни помпи и бензиномоторни
триони;
⇒ изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.
⇒ Инвестираната в набавянето на противопожарна екипировка и материално –
техническо оборудване сума за периода възлиза приблизително на 40 800 лв.
Изградена и поддържана през периода е била една минерализована ивица с
дължина 10 км, при предвидени по проект 24 км.
Дирекция „НП Пирин“ е разработила и реализирала проект (вкл. до 2010 г) за
изграждане на водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни и
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поставяне на бариери на горски пътища за ограничаване достъпа в пожароопасни
райони по време на текуща пожарна опасност. Изградени са били 10 бр водоизточници
и поставени 5 бр. бариери на територията на парка.
Необходимите средства за реализирането на противопожарните мероприятия за
периода 2004- 2007 г са били 180 хил.лв, като за изпълнението им Д „НП Пирин“ е
получила финансиране от МОСВ в размер на 26 300 лв.
Юни 2008 - 2012 г.
- поддръжка и ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни;
- изграждане и ежегодна поддръжка на минерализовани ивици с обща дължина
21.8 км.
- изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.
Обезпечените от МОСВ средства за противопожарни дейности на територията на
парка за периода 2008 - 2012 г. възлизат приблизително на 264 200 лв. или
средногодишно по около 53 хил. лв.
Като основни проблеми свързани с обезпечаване пожаробезопасността на парка и
през двата отчетни периода са посочени:
⇒ амортизацията на пътната мрежа в парка и невъзможността да бъде
използвана в случай на нужда от противопожарни автоцистерни. Освен
липсата на финансиране, налице са били и институционални пречки- до
2005 г. горскопътната мрежа е била дълготраен материален актив,
собственост на МЗХ и едва след това е прехвърлена на Д „НП Пирин“.
⇒ всички служители от парковата охрана са оборудвани с необходимите лични
предпазни средства и специализирана екипировка – специализирано облекло
и обувки и лични предпазни средства- каски, противодимни маски,
ръкавици. Те обаче са вече амортизирани (към края на отчетния период2012 г) и трябва да се подменят с нови;
⇒ недостатъчно финансиране на мероприятията и дейностите по
противопожарно устройство на територията, превантивни дейности и
материално- техническо обезпечаване по отношение противопожарната
безопасност на парка.
В изпълнение на Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна
ситуация в Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, през последните две години
2013 и 2014г., са реализирани следните мероприятия:
⇒ Ежегодна поддръжка на минерализовани ивици с обща дължина 21.8 км.;
⇒ Провеждане на курс за обучение за придобиване на правоспособност за
работа с БМТ на личният състав на Национален парк „Пирин” – 43 броя
служители;
⇒ Внедрена е известителна система тип „e-mail to SMS” към функциониращата
вече система за ранно откриване и оповестяване на горски пожари на
територията на ПУ ”Вихрен”;
⇒ Доставена е противопожарна екипировка и технически средства за борба с
горски пожари, както следва: комплект защитни дрехи и обувки и лични
предпазни средства- 35 броя, бензиномоторни помпи- 7 бр., ръчни
пръскачки- 12 бр., бензиномоторни триони за поваляне, оборудвани с
допълнителен набор инструменти- 7 бр., бензиномоторни триони за
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кастрене- 13 бр., специализирано облекло за работа с БМТ и лични
предпазни средства- 37 бр.
⇒ Поддръжка на съществуващи места за палене на огън и табели с
противопожарно съдържание.
В изпълнение дейностите по проекта, на етап изработване и утвърждаване на типов
проект и сключен договор за изпълнение с фирми са:
⇒ устройване на нови места за палене на огън.
⇒ На етап изработване и утвърждаване на конкретни технически проекти за
ремонт на горски пътища и сключен договор за изпълнение с фирми са
пътища с обща дължина 56.9 км, по паркови участъци както следва:
⇒ ПУ „Каменица”: м. «Разкола» - х. "Беговица" - 4,2км; м. «Трите реки» - х.
„Пирин” - 2 км;
⇒ ПУ „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м.
Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км;
⇒ ПУ „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км;
⇒ ПУ „Вихрен”: от ПС на МС до м. «Армане» - 6 км, м. «Босово бърдо» - м.
«Елиова поляна» - 2,7км, м. «Усипо» - м. «Караманица» - 5 км с подпорна
стена откъм реката - 50м дължина;
⇒ ПУ „Синаница”: м. «Крайни поляни» - х. „Загаза” - 13км.
Финансирането на посочените дейности е осигурено по оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г. ”
1.2 Пожари и запалвания на територията на парка през ревизионния период
Възникналите на територията на националния парк запалвания и пожари през
ревизионния десетгодишен период- 2004- 2013 г, по брой, площ и опожарена
растителност се разпределят както следва (Табл. 1):
година
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
общо

Брой
запалвания/пожари

обща
площ,
дка

1/2/-

2
5

2/-

6

3/-/1
5/1
4/17/2

0.5
156
16
0.5
186.0

широкол.
гори, дка

иглол.
гори,
дка

треви,
клек,
дка

2
4

1
5

1
0.5
156
16

4

0.5
7.5

174.5

През 2004, 2007 и 2009 г запалвания и пожари на територията на парка няма.
През 2005, 2006 и 2008 г, 2010 г са констатирани по едно- две запалвания (три през
2010 г), с малки площи (до 4 дка), които са навреме локализирани и потушени без да
нанасят материални щети.
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През 2011 г възниква голям пожар в резерват Юлен, Газейски циркус, под връх
Каймак чал с площ 156 дка, като засегнатите площи са от клекови и тревисти
формации.
През 2012 г. на територията на парка са регистрирани пет запалвания, малки по
площ (общо около 1 дка), които са навреме локализирани и потушени. През същата
година пожар възниква в резерват Юлен, в местността Типишки езера, с площ 16 дка,
като засегнатите площи са от клекови и тревисти формации.
През 2013 г. са регистрирани 4 запалвания, с незначителни площи (20- 400 кв.м.), а
през 2014 г. запалвания и пожари (до 20.10.) не са регистрирани.
Правейки анализ на причините за възникналите пожари в периода 2010- 2013 г, Д
„НП Пирин“ отчита, че причините за възникналите запалвания и пожари са както
следва: небрежност при боравене с огън (освен това, извън специално определените и
обозначени места за палене на огън) - 1 брой , естествени причини (мълния)- 8 броя,
неустановени- 3 бр.
С изключение на относително големия пожар през 2011 г за ревизионния период
може да се направи извода, че броя на запалванията и пожарите на територията на
парка и засегнатите от тях площи не са големи. Средногодишния брой на запалванията
е 2, какъвто е и общият брой на пожарите. Запалванията се откриват, локализират и
потушават навреме и площта им не надхвърля 5 дка.
При около 34 800 ха растителни формации на територията на парка,
средногодишно, на 18316 ха има по едно запалване или пожар. Общата опожарена
площ за десетилетието възлиза на 0.05% от залесената площ, а средногодишната е
десетократно по- малка.
За сравнение с площите под контрол на ИАГ при 3.9 млн. ха залесена площ, за
последния десетгодишен период, средногодишно се отчитат по 500- 600 пожара, със
средна площ 3.5- 15 ха, което означава, че на 7100 ха охранявана площ се пада по един
пожар, а опожарената площ е 0.3% средногодишно.
Пожарите са се развивали предимно във високопланинската зона, в тревни и
клекови формации и са възниквали по естествени причини.
1.3 Оценка на постигането на целите и задачите по опазването на НП „Пирин” от
пожари
В заключение може да се каже, че противопожарната практика на Д „НП Пирин“ е
на необходимото ниво и действа адекватно по отношение на превенцията,
противопожарното устройство на територията и гасенето на горски пожари.
Служителите на Дирекция НП "Пирин” са добре обучени и оборудвани за изпълнение
на текущите си задължения по опазване на парковата територия от пожари.
2. Обобщени данни от инвентаризацията на съоръженията с противопожарно
значение
Отчетът е направен по паркови участъци, на базата на данни от Технически проект
„Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин” и
резерват „Тисата”и извършената на терена инвентаризация през 2014 г.
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Парков участък „Вихрен”
Място за палене на огън
По Технически проект от 2004 г. е предвидена поддръжката на 28 места за палене
на огън и изграждане на едно ново такова.
При инвентаризацията на терена бяха установени 32 места за палене на огън, като
27 от тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Десет от местата за палене на
огън са в добро състояние и 22 са за ремонт.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън”
и „Противопожарни правила”.
Място за паркиране
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район
съществуват 11 места за паркиране, като е предвидена тяхната противопожарна
поддръжка.
На територията на парковия район няма новоизградени места за паркиране.
Минерализовани ивици (като текуща ежегодна поддръжка) около съществуващите
паркинги не бяха установени.
Депа за противопожарен инвентар
По Технически проект от 2004 г. е предвидена поддръжката на 2 съществуващи и
изграждането на 3 нови депа.
В момента на територията на района има 5 депа за противопожарен инвентар,
чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 10 бр. такива табели.
Установени са 12 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 30 бр. такива табели.
Установени са 25 броя такива табели. От тях 15 са със текст „Пожароопасен
район”, 11- „Не палете огън извън обозначените за това места” и 2- „Пазете горите от
пожари”.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало един
водоизточник и са били предвидени за изграждане още 4.
Всички проектирани съоръжения са третирани като съществуващи водоизточници
(съгласно Техническия проект от 2013 г. ), а през ревизионния период са изградени още
3 броя.
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.
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Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и
поддръжка са били предвидени 10.5 км пътища за движение на противопожарни
автоцистерни.
През 2008- 2010 г е осъществена ремонт и поддръжка на 32 км. съществуващи
горски пътища, (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности,
укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване
на храстова растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват
и за движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени
уширения за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.
Като цяло, с изключение на асфалтовите пътища пътната мрежа на парковия район
е в незадоволително състояние.
Бариери на горски автомобилни пътища
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне
и поддръжка са били предвидени 2 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди
на висока текуща пожарна опасност.
По данни на Д „НП Пирин“ и двете бариери са били изработени и поставени, но в
последствие унищожени. Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи на
терена такива съоръжения.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало 12.5 км
съществуващи минерализовани ивици и е било предвидено изграждането на още 1.5 км
такива.
На територията на парковия район понастоящем дължината на минерализованите
ивици е 14.8 км, като се извършва ежегодната им ( с изключение на 2012 г по липса на
средства) поддръжка.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от
2004 г и реално на терена съществува една площадка за кацане на хеликоптери в м
.„Бъндеришка поляна”. Не е извършвана ежегодна поддръжка, защото такава не е била
необходима- площадката е в добро състояние.
Парков участък „Байови дупки”
Място за палене на огън
По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 10 места за палене
на огън.
При инвентаризацията на терена бяха установени 9 места за палене на огън, които
са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на огнищата и
подмяна на пейките и масите.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън”
и „Противопожарни правила”.
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Място за паркиране
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район
съществува едно място за паркиране, при хижа Яворов, като е предвидена
противопожарна поддръжка.
На територията на парковия район няма новоизградени места за паркиране.
Минерализована ивица (като текуща ежегодна поддръжка) не бе установена.
Депа за противопожарен инвентар
По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на едно ново депо и
поддръжката на едно съществуващо.
В момента на територията на района има 2 депа за противопожарен инвентар,
чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 7 бр. такива табели.
Установени са 12 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 20 бр. такива табели.
Установени са 15 броя такива табели. От тях 12 са със текст „Пожароопасен
район”, 2- „Не палете огън извън обозначените за това места” и 1- „Район временно
забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон”. При липсата на бариери за
ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна опасност, последната табела не е
много ефективна, особено пред вид голямата продължителност на пожароопасния
сезон.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало три
съществуващи водоизточника и са били предвидени за изграждане още 2.
В момента съществуват два водоизточника, като освен това могат да се използват
наличните хидранти на изградения през десетилетието мини ВЕЦ „Бяла река”. Те са
обаче много близо до съществуващия водоизточник в м. „Бетоловото”.
Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и
поддръжка са били предвидени 10.0 км пътища за движение на противопожарни
автоцистерни.
През 2008- 2011 г е осъществен ремонт и поддръжка на 17 км. съществуващи
горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности,
укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване
на храстова растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват
и за движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени
уширения за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.
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Придвижване на противопожарни автоцистерни е възможно по пътя Бетоловотохижа „Яворов” и по пътя „Кулиното”- „Голяма Джинджирица”, до м. „Засеко”.
Бариери на горски автомобилни пътища
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне
и поддръжка са били предвидени 5 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди
на висока текуща пожарна опасност.
По данни на Д „НП Пирин“ е била изработена и поставена една бариера в м.
„Бажура”, но в последствие унищожена. Пред вид опита и от останалите паркови
райони, където бариерите също са били унищожени, останалите бариери не са били
изработени и поставени на терена. Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи
на терена такива съоръжения.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е било предвидено
изграждането на 9.7 км минерализовани ивици.
На територията на парковия район минерализовани ивици не са изграждани през
десетилетието и не са установени такива на терена.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от
2004 г е било предвидено изграждането на 2 площадки за кацане на хеликоптери, които
не са изградени.
Парков участък „Безбог”
Място за палене на огън
По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 3 места за палене
на огън и поддръжката на едно съществуващо.
При инвентаризацията на терена бяха установени 5 места за палене на огън, 3 от
които са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на
огнищата, а едно и за подмяна на пейките и масите.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън”
и „Противопожарни правила”.
Място за паркиране
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район няма
съществуващи и не е предвидено изграждането на нови места за паркиране.
Място за паркиране е обособено до хижа „Безбог”, като то е достъпно само за
автомобили с висока проходимост.
Депа за противопожарен инвентар
По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на три нови депа и
поддръжката на едно съществуващо.
В момента на територията на района има 3 депа за противопожарен инвентар,
чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 6 бр. такива табели.
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Установени са 4 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 20 бр. такива табели.
Установени са 4 броя такива табели. От тях 1- „Не палете огън извън обозначените
за това места” и 3- „Район временно забранен за движение на МПС през пожароопасния
сезон”. При липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна
опасност, последната табела не е много ефективна, особено пред вид голямата
продължителност на пожароопасния сезон.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е един съществуващ
водоизточник и са били предвидени за изграждане още 5 броя.
През ревизионния период са изградени два водоизточника. Тези водоизточници
(оформени вирове по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време
поради прииждането на реките.
Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и
поддръжка са били предвидени 9.1 км пътища за движение на противопожарни
автоцистерни.
През 2008- 2010 г е осъществен ремонт и поддръжка на 29 км. съществуващи
горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности,
укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване
на храстова растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват
и за движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени
уширения за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.
Пътната мрежа на парковия район не е в добро състояние и не позволява
придвижване на противопожарни автоцистерни.
Бариери на горски автомобилни пътища
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне
и поддръжка са били предвидени 4 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди
на висока текуща пожарна опасност.
Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи на терена такива съоръжения.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е било предвидено
изграждането на 1.7 км минерализовани ивици.
На територията на парковия район е изградена една нова минерализована ивица с
дължина 3 км, като на същата е осъществявана и текуща поддръжка, с изключение на
2012 г..
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Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от
2004 г е било предвидено поддържането на съществуващата хеликоптерна площадка в
м „Безбожка поляна”.
При инвентаризацията на терена се установи, че площадката е в добро състояние.
Парков участък „Синаница”
Място за палене на огън
По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 3 места за палене
на огън и поддръжката на още 2 съществуващи.
При инвентаризацията на терена бяха установени 7 места за палене на огън, които
са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на огнищата и
подмяна на пейките и масите.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън”
и „Противопожарни правила”.
Място за паркиране
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район
съществуват 3 места за паркиране, като е предвидена само противопожарната им
поддръжка.
Реално на терена съществуват две места за паркиране- при кът за краткотраен
отдих „Водохващане „м. Пещерата”” и при х. „Загаза”. Минерализована ивица (като
текуща ежегодна поддръжка) не бе установена.
Депа за противопожарен инвентар
По Технически проект от 2004 г. е предвидено оборудването и разполагането на 3
нови депа и поддръжката на едно съществуващо.
В момента на територията на района има 3 депа за противопожарен инвентар,
чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 10 бр. такива табели.
Установени са 12 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на парковия район 20 бр. такива табели.
Установени са 9 броя такива табели. От тях 5 са със текст „Пожароопасен район”, и
1- „Район временно забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон”. При
липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна опасност,
последната табела не е много ефективна, особено пред вид голямата продължителност
на пожароопасния сезон.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
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Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало един
съществуващ водоизточник и са били предвидени за изграждане още 4.
През 2010 г. са изградени два водоизточника. Тези водоизточници (оформени
вирове по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време поради
прииждането на реките.
Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и
поддръжка са били предвидени 6.9 км пътища за движение на противопожарни
автоцистерни.
През 2009 и 2010 г е осъществен ремонт и поддръжка на 13 км. съществуващи
горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, очукване
на камъни, оформяне на канавки- ръчно или с булдозер)- фактически това е основната
пътна артерия на участъка- пътя за х. „Загаза”, който може да се използва и за
движение на противопожарни автоцистерни.
Останалите пътища на района обаче не са в състояние, което да позволява
придвижването на противопожарна техника.
Бариери на горски автомобилни пътища
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне
и поддръжка са били предвидени 4 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди
на висока текуща пожарна опасност.
По данни на Д „НП Пирин“ е била изработена и поставена една бариера на пътя
пред КИП „Влахина река”, но в последствие унищожена. Пред вид опита и от
останалите паркови райони, където бариерите също са били унищожени, останалите
бариери не са били изработени и поставени на терена. Инвентаризацията през лятото на
2014 г не установи на терена такива съоръжения.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е било предвидено
изграждането на 11.0 км минерализовани ивици.
През ревизионния период е изградена и поддържана (с изключение на 2012 г)
минерализована ивица с дължина 3.0 км.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от
2004 г е било предвидено поддържането на съществуващата хеликоптерна площадка в
м. „Влахини езера”.
При инвентаризацията на терена се установи, че площадката е в добро състояние.
Парков участък „Каменица” и парков участък „Трите реки”
Място за палене на огън
По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 4 места за палене
на огън.
При инвентаризацията на терена бяха установени 10 места за палене на огън, 6 от
които са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на
огнищата и подмяна на пейките и масите.
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Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън”
и „Противопожарни правила”.
Място за паркиране
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район
съществуват 3 места за паркиране, като е предвидена само противопожарната им
поддръжка.
Реално на терена бяха установени 4 места за паркиране. Минерализована ивица
(като текуща ежегодна поддръжка) не бе установена.
Депа за противопожарен инвентар
По Технически проект от 2004 г. е предвидено оборудването и разполагането на 7
нови депа и поддръжката на едно съществуващо.
В момента на територията на двата района има 5 депа за противопожарен инвентар,
чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на двата паркови района 19 бр. такива табели.
Установени са 18 броя. Те съдържат противопожарните правила, които са
регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на
територията на районите 35 бр. такива табели.
Установени са 70 броя такива табели. От тях 31 са със текст „Пожароопасен
район”, 33 са „Забранено паленето на огън извън обозначените места”, 3- „Не хвърляй
незагасени цигари” и 3- „Район временно забранен за движение на МПС през
пожароопасния сезон”. При липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока
текуща пожарна опасност, последната табела не е много ефективна, особено пред вид
голямата продължителност на пожароопасния сезон.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковите райони са предвидени за
изграждане и поддръжка 3 водоизточника.
През 2010 г. са изградени три водоизточника. Тези водоизточници (оформени
вирове по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време поради
прииждането на реките.
Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. в двата паркови района за изграждане и
поддръжка са били предвидени 17.9 км пътища за движение на противопожарни
автоцистерни.
През 2008 - 2010 г е осъществен ремонт и поддръжка на 21 км. съществуващи
горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности,
укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване
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на храстова растителност, ремонт на 2 моста- ръчно или с булдозер), които частично
могат да се използват и за движение на противопожарни автоцистерни.
Като цяло, пътната мрежа в тези паркови райони не е в добро състояние.
Бариери на горски автомобилни пътища
Съгласно Технически проект от 2004 г. за изработване, поставяне и поддръжка в
двата паркови района са били предвидени 8 бр. бариери за ограничаване на достъпа в
периоди на висока текуща пожарна опасност.
През ревизионния период е била изработена и поставена една бариера в близост до
х. „Беговица”, но в последствие унищожена. Пред вид опита и от останалите паркови
райони, където бариерите също са били унищожени, останалите бариери не са били
изработени и поставени на терена. Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи
на терена такива съоръжения.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковите райони не е било предвидено
изграждането на минерализовани ивици.
През 2009 г е изградена и поддържана (с изключение на 2010 и 2012 г)
минерализована ивица с дължина 1.0 км.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от
2004 г е било предвидено поддържането на 2 съществуващи хеликоптерни площадки.
При инвентаризацията на терена се установи, че и двете площадки са в добро
състояние.
3. Анализ на резултатите от използването на Система за наблюдение, откриване и
пожароизвестяване
В периода 2008- 2011 г от Д „НП ПИРИН“ е изготвен и реализиран проект БГ 0033
”Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на
система за противопожарна защита и център за управление в дирекцията на НП
”Пирин”, финансиран
посредством Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.
В рамките на проекта е изградена система от противопожарни кули за термо- и
видео- наблюдение, откриване и пожароизвестяване, разположена в пилотния район на
проекта- ПУ «Вихрен». Осъществено е и обучение на служители от парка за работа със
системата. Оперативно, тя функционира от 2012 г., с 3 бр. камери, монтирани на
двадесет метрови стълбове, в околността на ски- зоната. Преценено е, че това е мястото
с най- висок пожарен риск на територията на пилотния район, като едновременно с това
е и лесно достъпно, с оглед обслужването на техническите средства.
През периода 2012- 2014 г в ПУ „Вихрен” са възникнали 4 запалвания с
незначителна площ и се е развил един пожар върху площ от 16 дка. В единия от
случаите регистрирането на пожара е и с помощта на системата за наблюдение,
откриване и пожароизвестяване (СНОП). Твърде краткият период на експлоатация не
дава възможност да се правят определени изводи за целесъобразността на използване
на системата. Като основен проблем при работа с нея, Д „НП Пирин“ идентифицира
факта, че за ефективното и използване е необходимо постоянно дежурство в центъра за
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управление на системата, разположен в офиса на Д „НП Пирин“. За това са необходими
допълнителни човешки ресурси и финансови средства.
Системата се използва оперативно по следния начин:
При постъпване на сигнал от системата за възникване на събитие, дежурният
служител в центъра за управление преценява дали има предпоставки за развитие на
пожар (тъй като системата отчита повишаването на температурата на околни обекти –
дървета, сгради, автомобили и др., които може да не представляват фактическо огнище
на пожар) и ако са налице такива предпоставки, се използва одобрената за съответната
година схема за оповестяване при възникване на пожар на територията на парка.
Дежурният информира за ситуацията Началник отдел „Експерти” и Мл. експерт
„ГИС”, които на база на съществуващите данни в цифровия модел на парка (пътища,
места за палене на огън, хижи, места за пълнене на вода, хеликоптерни площадки,
горими материали и др.) и данните постъпващи от кулите (фактическото
местоположение на огнището с координати, влажност на въздуха, валежи, сила и
посока на вятъра) изготвят прогноза за развитието на пожара и дават информация на
гасяческите групи за по-бързото и ефективно организиране на мероприятията по
гасенето на пожара.
4. Планирани противопожарни мероприятия за следващия ревизионен период
В настоящата глава е направено подробно описание на съществуващите и
планирани съоръжения с противопожарно значение и останалите противопожарни
мероприятия по паркови райони. Предстваената информация е съгласувана с
утвърдения през 2013 г Технически проект „Опазване от пожари и действия при
пожарна ситуация в Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
1. Съществуващи съоръжения с противопожарно значение
противопожарни мероприятия:
1.1.Склад „Централен Офис Д „НП ПИРИН“, гр. Банско
Налично противопожарно оборудване.
Аптечка
1
Балтази.
2
Бидони.
3
БМП SA 30 TLA 4581190249.
4
БМП SA 45 TL 4540510152.
5
БМТ "Щил 026 ш 40" – 144517648.
6
БМТ "Щил 046 ш 50" – 144746247.
7
Брадви.
8
Дочени костюми.
9
Железни гребла.
10
Защитни очила.
11
Каски.
12
Компас за ръка.
13
Комплект бойна готовност.
14
Копачи.
15
Лопати обикновени.
16

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

и

2
6
3
1
1
1
1
6
9
8
5
6
брак
5
13
1
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17
18
19
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49

Лопати прави.
Метален шкаф за ПД-голям.
Мотики.
Обувки високи.
Обувки с термо подметки.
Палатка.
Панталон и куртка-пробан.
Панталон и куртка-секан.
Пожарогасител "Ятрус".
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно
Противодимни маски.
Пръскачка "Роси" 22 л.
Пръскачка 12 л.
Ръкавици трудногорими.
Санитарна чанта.
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.
Смукателна тръба дължина 8 м., фи 52 мм.
Спален чувал.
Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 20 л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Фенерче за глава.
Храсторез FS 350.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.
Храсторез.
Автомобил „Лада Нива”.

бр.
бр.
бр.
чфт.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

5
1
3
5
4
2
1
5
брак
брак
1
брак
брак
брак
1
1
1
1
2
14
5
3
3
брак
1
8
12
1
брак

1.2. Парков участък „Вихрен”
Налично противопожарно оборудване
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.

Метален шкаф за ПД-голям.
Метален шкаф за ПД-малък.
Моторен трион MS 360 160796000.
Панталон и куртка-секан.
Панталон и куртка-пробан.
Противодимни маски.
Защитни очила.
Каски.
Компас за ръка.
Аптечка
Комплект куртка и панталон - противопожарно
облекло
Балтази
Брадви
Железни гребла

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
2
2
1
9
1
1
10
1
1

к-т.

9

бр.
бр.
бр.

2
брак
2
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Кирки
Копачи
Мотики
Лопати прави
Бидони
Дочени костюми
Обувки високи
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5 л.
Пръскачка 16 л.
Пръскачка "Роси" 22 л.
Пръскачка 12 л.
Палатка
Пожарогасител „Ятрус”.
Бариера механична L 5.
Храсторез
Автомобил „Лада Нива”

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
9
5
3
1
брак
3
4
2
брак
1
брак
1
1
1
1
2

Места за палене на огън
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3

Местност.
Вид на елементите
КИП «Драгостинов Чарк» - местност «Рибарника».
пейки -4бр., маси-2бр.,
ресторант „Мотиката”
огнище-2бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
чешма „Циганско кладенче”
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
мост за „Рибарника”
огнище-1бр.
пейки -10бр., маси-5бр.,
Пътека за незрящи
огнище-1бр.
пейки -2бр., маси-1бр.,
м. „Рибарника”
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
вход „Рибарника”
огнище-1бр.
Местност „Мъртва Поляна”.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Чайната”
огнище-1бр.
пейки -12бр., маси-6бр.,
хотел „Изворите”
огнище-2бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Чалин валог”
огнище-1бр.
Местност „ДКП” – хотел „Катерина”.
пейки -6бр., маси-3бр.,
разклона на „ДКП”
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Елиов мост”
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „ДКП- писта”
огнище-1бр.

Състояние
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт на
огнището
за ремонт
за ремонт
за ремонт
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3.4
3.5
3.6
4.
4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
10.
10.1
11.
11.1.
11.2
12.
12.1.
13.
13.1.
14
14.1.

пейки -2бр., маси-1бр.,
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Керанджиева бунка”
огнище-1бр.
пейки -6 бр., маси-3бр.,
м. „Делилова чешма”
огнище-1бр.
Местност „Тодорова орница”.
пейки -14бр., маси-7бр.,
м. „Тодорова орница”
огнище-3бр.
Местност „Караманица”
пейки -6бр., маси-3бр.,
м. „Караманица”
огнище-1бр.
пейки -2бр., маси-1бр.,
м. „Главите”
огнище-1бр.
Местност „Демянишка поляна”
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Демянишка поляна”
огнище-1бр.
хижа „Демяница”
пейки -4бр., маси-2бр.,
хижа „Демяница”
огнище-3бр.
местност „Бъндеришка поляна”.
бунгала „Бъндеришка
пейки -2бр. и огнище-1бр.
поляна”
ски път под м. „Бъндеришка пейки -2бр., маси-1бр.,
поляна”
огнище-1бр.
пейки -6бр., маси-3бр.,
КИП „Бъндеришка Поляна”
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Бъндеришка Поляна”
огнище-1бр.
хижа „Бъндерица”
къмпинг „Хижа Бъндерица”
огнище-2бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
хижа „Бъндерица”
огнище-1бр.
хижа „Вихрен”
хижа „Вихрен”
огнище-2бр.
местност „Моста за ВИК”
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „Преди моста”
огнище-1бр.
пейки -4бр., маси-2бр.,
м. „След моста”
огнище-1бр.
Местност „Котечкото”
м. „Котечкото”
огнище – 1брой
Местност "Армане"
м. "Армане"
огнище - 1 брой
Местност "Св. Никола"
м. "Св. Никола"
огнище - 1 брой
м. „Пиновото”

в добро
състояние
за ремонт
за ремонт
за ремонт
в добро
състояние
за ремонт
в добро
състояние
в добро
състояние
в добро
състояние
в добро
състояние
в добро
състояние
в добро
състояние
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
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Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:
Място за палене на огън.
Противопожарни правила.
Място за паркиране
Места за паркиране има обособени пред следните хижи и
местности на територията на ПУ „Вихрен”.
почивна станция на Министерски съвет (ДКП-то);
хотел “Изворите”;
пикник “Мъртва поляна”;
хотел “Катерина”;
местност “Тодорова орница”;
местност “Шилигарника”- 2 бр.;
къмпинг- хотел “Бъндерица”;
хижа “Вихрен”;
местност “Лисичетата” ;

хотели и в следните

Депо за противопожарен инвентар
Централен офис н Д „НП ПИРИН“- 1 брой;
КИП “Вход на парка” ( КИП «Драгостинов чарк»- офис на участъка)- 1 бр.
КИП “Бъндеришка поляна”- 1 брой;
хижа “Демяница” – 1брой;
хижа “Вихрен”- 1Брой
Табели с противопожарни мерки и изисквания
№

Местност

1.

м. ”Стайчовец”, отдел 95 “и”.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

м. ”Стайчовец”, отдел 95 “д”.
м. ”Стайчовец”, отдел 90 “б”.
м. ”Стайчовец”, отдел 85 “а”.
м.”Котечкото”, отдел 103 “е”.
м.”Котечкото”, отдел 94 “4”.
м.”Котечкото”, отдел 136 “в”.

8.

м.”Котечкото”, отдел 131 “б”.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

м.”Драгостинов чарк”.
отдел 147 „к ”.
отдел 186 „к ”.
отдел 149 „з ”.
м.”Шилигарника”.
отдел 139 „6 ”.
м.”Крачеловото”.
м.”Хижа Бъндерица”.
м.”Хижа Вихрен”.
м.”Тодорова орница”.
м.”Усипо”.
м.”Караманица”.

Надпис на табелата
1.1.Пожароопасен район.
1.2.Противопожарни правила.
2.1.Пожароопасен район.
3.1. Пожароопасен район.
4.1. Пожароопасен район.
5.1. Пожароопасен район.
6.1. Пожароопасен район.
7.1. Пожароопасен район.
8.1. Пожароопасен район.
8.2.Противопожарни правила.
9.1. Противопожарни правила.
10.1. Противопожарни правила.
11.1. Пожароопасен район.
12.1.Пожароопасен район.
13.1. Противопожарни правила.
14.1. Противопожарни правила.
15.1. Пожароопасен район.
16.1. Противопожарни правила.
17.1. Противопожарни правила.
18.1. Противопожарни правила.
19.1. Пожароопасен район.
20.1. Противопожарни правила.

Състояние
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
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21.

хижа „Демяница”.

22.

м.”Армане”.

23.
24.

м.”Сакарева ливада”.
м.”Свети Никола”.

21.1. Противопожарни правила.
22.1. Пожароопасен район.
22.2. Противопожарни правила.
23.1. Пожароопасен район.
24.1. Пожароопасен район.

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Забранителна (указателна) табела
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Местност.
м.”Мотиката”.
пътека за незрящи.
м.”Чалин валог”.
отдел 147 „к ”.
отдел 147 „и ”.
м. „Къмпинг Бъндерица”.

7.

под хижа ”Вихрен”.

8.

м.”Караманица”.

9.

м.”Главите”.

10.

Хижа „Демяница”.

11.

м.”Свети Димитър”.

12.

м.”Генков баир”.

13.

м.”Свети Иван”.

Надпис на табелата.
1.1. Пазете горите от пожари.
2.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
3.1. Пазете горите от пожари.
4.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
5.1. Пазете горите от пожари.
6.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
7.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
8.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
9.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
10.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
11.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
12.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
13.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.

Състояние.
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Водоизточник за противопожарни автоцистерни
А.Естествени
местност “Бъндеришка поляна” ;
местност “Демянишки скок”;
местност “Тодорова орница”;
местност “Караманица”;
местност “Армане” ;
В.Изкуствени
Вир за зареждане на автоцистерни в местността ”Котечкото” ;
Вир за зареждане на автоцистерни в местността ”Кариерата” ;
Вир за зареждане на автоцистерни в местността ”Разклона за Чалин валог”;
Забележка: Тези изкуствени вирове в момента са разрушени и не функционират, тъй
като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.
Минерализована ивица
местност “Драгостинов чарк”- местност “Шилигарника”- 14км.
местност „Свети Иван” с дължина 0.8км., ивицата е изградена през 2011г.
Общо на територията на ПР „Вихрен”, към момента дължината на съществуващите
минерализовани ивици е 14.8км.
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Площадка за кацане на хеликоптери
местност “Бъндеришка поляна”, използва се за целта подравнения терен около
съоръженията на «Юлен» АД.
1.3. Парков участък „Баюви дупки”
Налично противопожарно оборудване
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9..
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Метален шкаф за ПД-голям.
Панталон и куртка-секан.
Панталон и куртка-пробан.
Обувки с термо подметки.
Каски.
Компас за ръка.
Фенерче за глава.
Аптечка
Железни гребла.
Лопати обикновени.
Лопати прави.
Мотики.
Копачи.
Палатка.
Санитарна чанта.
Брадва.
Пръскачка "Роси" 22 л.
БМТ.
Храсторез.
Автомобил „Лада Нива”.

бр.
бр.
бр.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
3
5
брак
5
брак
брак
2
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
1
2

Места за палене на огън
№
1.
1.1.

Местност.
м.”Бетоловото”.
м.”Бетоловото”

2.
2.1.

м.”Кулиното”.
м.”Кулиното”

3.
3.1.

м.”Засеко”.
м.”Засеко”.

Вид на елементите.

Състояние.

маси-2 броя, пейки-4 броя
и 5 броя огнища.

за ремонт на огнищата
и подмяна на пейките и
масите.

маси-2 броя, пейки-4 броя
и 3 броя огнища.

за ремонт на огнищата
и подмяна на пейките и
масите.

маси -2 броя, пейки-4
броя и 1 брой огнища.

за ремонт на огнищата
и подмяна на пейките и
масите.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:
Място за палене на огън.
Противопожарни правила.
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Табели с противопожарни мерки и изисквания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Местност.
м.”Топаловото”.
м.”Химически полигон”.
м.”Варницата”.
м.”Разклона за Бела река”.
м.”Пътеката
за
Яворова
поляна”.
м.”х.Яворов”.
м.”Топаловото”.
м.”Темнико”.
м.”Монев ечемен”.
м.”Засеко”.
м.”Пеща”.
м.”Над писта Кулиното”.

Надпис на табелата.
1.1.Пожароопасен район.
2.1.Пожароопасен район.
3.1.Пожароопасен район.
4.1.Пожароопасен район.
5.1.Пожароопасен район.

Състояние.
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

6.1.Пожароопасен район.
7.1.Пожароопасен район.
8.1.Пожароопасен район.
9.1.Пожароопасен район.
10.1.Пожароопасен район.
11.1.Пожароопасен район.
12.1.Пожароопасен район.

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Забранителна (указателна) табела.
№

Местност.

1

м.”Варницата”.

2

м.”Над писта Кулиното”.

3

м.”Разклона за Бажура”.

Надпис на табелата.
1.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
2.1.Не палете огън извън
обозначените за това места.
3.1.Район временно забранен за
движение през пожароопасния
сезон.

Състояние.
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Място за паркиране
На територията на ПУ „Баюви дупки”, съществуващо място за паркиране е обособено
под хижа, „Яворов”.
Депо за противопожарен инвентар
КИП „Бетоловото” (офис на парковия район).
хижа „Яворов”.
Водоизточник за противопожарни автоцистерни
местност “Бетоловото” (на Бяла река) ;
3 броя хидранти за пълнене на цистерни на мини ВЕЦ ”Бяла река”;
местност “Изворите” ;
Всички водоизточници за пълнене на противопожарни автоцистерни са съществуващи,
като през годините не са изграждани изкуствени.
Минерализована ивица
На територията на парковия участък няма изградени минерализовани ивици.

24
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.“

Площадка за кацане на хеликоптери
Няма изградени площадки за кацане на хеликоптери на територията на парковия
участък.
1.4. Парков участък „Безбог”.
Налично противопожарно оборудване
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Метален шкаф за ПД-голям.
Метален шкаф за ПД-малък.
Панталон и куртка-секан.
Панталон и куртка-пробан.
Обувки с термо подметки.
Каски.
Компас за ръка.
Фенерче за глава.
Аптечка
Железни гребла.
Лопати обикновени.
Лопати прави.
Мотики.
Копачи.
Палатка.
Санитарна чанта.
Брадва.
Пръскачка "Роси" 22 л.
БМТ.
Храсторез.
Автомобил „Лада Нива”.
Панталон и куртка-секан.
Ръкавици трудногорими.
Противодимни маски.

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Чфт.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Чфт.
Бр.

2
1
3
5
брак
5
брак
брак
2
1
7
1
13
1
1
1
3
2
2
1
2
1
5
4

Места за палене на огън
№
1.

Местност.
м. „Мочарата”.

1.1.

м. „Мочарата”.

2.

Хижа ”Безбог”.

2.1.

хижа ”Безбог”.

3.

м.”Широка поляна”.

3.1.

м.”Широка поляна”.

4.

м. „Вапата”.

4.1.

м. „Вапата”.

Вид на елементите.

Състояние.

2маси ,4 пейки и
1огнище.

За основен ремонт.

2 маси, 4 пейки и 2
огнища.

За ремонт на огнище.

2 маси, 4 пейки и
1огнище.

За ремонт на огнище.

1 огнище.

За основен ремонт (да
се направят маси и
пейки).
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Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:
Място за палене на огън.
Противопожарни правила.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
№
1.
2.
3.
4.

Местност.
м.”Мочарата”.
м. ”Серафимов чарк”.
м. „Езеро Безбог”.
м.” Меча поляна”.

Надпис на табелата.
1.1.Противопожарни правила.
2.1.Противопожарни правила.
3.1.Противопожарни правила.
4.1.Противопожарни правила.

Състояние.
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Забранителна (указателна) табела
№

Местност.

1.

м.”Коритата”.

2.

м.”Градището”.

3.

м.”Трионска поляна”.

4.

м.”Мочарата”.

Надпис на табелата.
1.1.Район забранен за движение на
МПС през пожароопасния сезон.
2.1. Район забранен за движение на
МПС през пожароопасния сезон.
3.1. Район забранен за движение на
МПС през пожароопасния сезон.
4.1.Не палете огън извън обозначените
за това места.

Състояние.
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Място за паркиране
Съществуващо място за паркиране, достъпно само за автомобили с висока
проходимост, е обособено до хижа „Безбог”.
Депо за противопожарен инвентар
м. „Чарка над с. Брезница”.
хижа „Гоце Делчев”.
хижа”Безбог” .
Водоизточник за противопожарни автоцистерни
През 2010г. от Д ”НП Пирин” са изградени два изкуствени водоизточника в следните
местности:
местност “Чатърлъко”;
местност “Плавилото”.
Забележка: Тези изкуствени вирове в момента са разрушени и не функционират, тъй
като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.
Минерализована ивица
През 2009г. е изградена минерализована ивица местност „Тузлата” – местност
"Мочарата”, с обща дължина -3 км.
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Площадка за кацане на хеликоптери
Естествена съществуваща площадка, която може да се използва за целта, има в
местност «Безбожка поляна».
1.5. Парков участък „Синаница”
Налично противопожарно оборудване
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Метален шкаф за ПД-голям.
Метален шкаф за ПД-малък.
Панталон и куртка-секан.
Панталон и куртка-пробан.
Обувки с термо подметки.
Ръкавици трудногорими.
Противодимни маски.
Защитни очила.
Каски.
Компас за ръка.
Аптечка
Фенерче за глава.
Комплект куртка и панталон - противопожарно облекло.
Балтази.
Брадви.
Гребло.
Лопати прави.
Мотики.
Кирки.
Пожарогасител – прахов.
Метални кофи.
Пръскачка 16 л.
Туби.
Пръскачка 12 л.
Палатка.
БМТ.
Автомобил „Лада Нива”.
Храсторез.

бр.
бр.
бр.
бр.
чфт.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
к-т.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
1
1
4
5
4
5
5
5
брак
3
6
3
3
3
10
8
5
2
2
3
3
1
1
2
2
1

Места за палене на огън.
№
1.

Местност.
м. „Върбите”

1.1.

м. „Върбите”.

2.

м.”Лоповица”

2.1.

м.”Лоповица”.

3.

м.”Мандрата”

3.1.

м.”Мандрата”.

Вид на елементите.

Състояние.

маса-1 брой, пейки- 2 броя и
огнище -1Брой

за основен ремонт

маса-2 брой, пейки -4 броя и
огнище -1Брой

за основен ремонт

маса-1 брой, пейки- 2 броя и
огнище -1Брой

за основен ремонт
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4.

м.”Горен Борован”

4.1.

м.”Горен Борован.”

5.

м.”Пещерата”

5.1.

м.”Пещерата”.

6.

х.”Загаза”

6.1.

х.”Загаза”.

маса-1 брой, пейки - 2 броя и
огнище -1Брой

за основен ремонт

маса-3 брой, пейки - 6 броя и
огнище -2Брой

за основен ремонт

маса-1 брой, пейки - 2 броя и
огнище -1брой

за основен ремонт

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:
Място за палене на огън.
Противопожарни правила.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
№

Местност.

1.

м.”Лоповица”.

2.
3.
4.
5.
6.

м.”Долен Борован”.
м.”Крайни поляни”.
м.”Шаралийска река”.
м.”Горен Борован”.
м.”Мурата”.

7.

х. „Синаница”.

8.
9.
10.
11.

м.”Мурджов андък”.
м.”Сливата”.
м.”Зиданицата”.
м.”Злата”.

Надпис на табелата.
1.1.Противопожарни правила.
1.2. Пожароопасен район.
2.1.Противопожарни правила.
3.1. Пожароопасен район.
4.1. Пожароопасен район.
5.1.Противопожарни правила.
6.1.Противопожарни правила.
7.1. Противопожарни правила.
7.2.Място за палене на огън.
8.1. Пожароопасен район.
9.1. Пожароопасен район.
10.1. Противопожарни правила.
11.1. Противопожарни правила.

Състояние
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Забранителна (указателна) табела
№
1.

Местност.
м.” Пещерата”

Надпис на табелата.
1.1.Път временно забранен за
преминаване през пожароопасния
сезон.

Състояние.
за подмяна

Място за паркиране
Съществуващо място за паркиране има обособено при водохващане „Пещерата”.
Депо за противопожарен инвентар
офис на ПУ в град Кресна;
местност „Върбите” ;
КИП „Пещерата”.
Водоизточник за противопожарни автоцистерни
През 2010г. от Д ”НП Пирин” са изградени два водоизточника в следните местности:
местност “Буката”;
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местност “Бабиният чарк”.
Забележка: Тези изкуствени вирове в момента са разрушени и не функционират, тъй
като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.
Минерализована ивица
През 2009г. е изградена минерализована ивица в местност «Върбите» – местност
«Крайни поляни» с обща дължина -3 км.
Площадка за кацане на хеликоптери
Такава естествено съществуваща площадки има в местността «Влахини езера»;
1.6. Паркови участъци „Каменица” и „Трите реки”.
Налично противопожарно оборудване
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Метален шкаф за ПД-голям.
Метален шкаф за ПД-малък.
БМП SA 30 TLA 341081036.
БМП SA 45 TL 4541020392.
Шлангове дълж.10 м., фи 36 мм.
Шлангове дълж.20 м., фи 52 мм.
Смукателна тръба дължина 8 м., ф 36 мм.
Смукателна тръба дължина 8 м., ф 52 мм.
Панталон и куртка-секан.
Панталон и куртка-пробан.
Обувки с термо подметки.
Ръкавици трудногорими.
Противодимни маски.
Защитни очила.
Каски.
Компас за ръка.
Аптечка
Фенерче за глава.
К-т куртка и панталон - противопожарно облекло.
Балтази.
Брадви.
Железни гребла.
Кирки.
Копачи.
Лопати обикновени.
Лопати прави.
Мотики.
Пръскачка "Роси" 22 л.
Пръскачка "Макаба".
Туба метална 20 л.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5 л.
Туба пластмасова 20 л.
Санитарна чанта.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
чфт.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
к-т.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

3
1
1
1
брак
10
брак
2
1
7
8
8
10
8
8
1
3
8
3
3
2
1
брак
9
9
5
10
брак
1
брак
2
2
3
1

29
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.“

35
36
37
38
39
40

Палатка.
Бариера механична L 5.
Автомобил „Лада Нива”.
Автомобил УАЗ.
Храсторез.
БМТ.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
3
1
1
2

Места за палене на огън
№
1.

Местност.
х. „Беговица”.

Вид на елементите.

Състояние.

1.1.

х. „Беговица”.

огнище -1Брой

2.

3.

м. „Водохващане Мозговица”
м.„Водохващане
пейки – 2 броя, маса -1
Мозговица”
брой и 1 брой огнище.
м. „Мозговишка река”

за ремонт на огнището и
изграждане на два броя
маси с 4 броя пейки.

3.1.

м. „Мозговишка река”.

4.

”Мозговица- деривацията”.

4.1.

м.”Мозговицадеривацията”.

5.

м.”Даков мост”.

5.1.

м.”Даков мост”.

6.

м.”Плавилото”.

6.1.

м.”Плавилото”.

7.

м.”Дългата поляна”.

7.1.

м.”Дългата поляна.”

8.

м.”Баганица”.

2.1.

8.1.

м.”Баганица”.

9.

бунгало до х. „Пирин”.

9.1.

бунгало до х. „Пирин”.

огнище -1Брой

за основен ремонт.
за ремонт на огнището и
изграждане на два броя
маси с 4 броя пейки.

огнище -1Брой

За ремонт на огнището и
изграждане на два броя
маси с 4 броя пейки.

пейки – 1 броя, маса -1
брой и 1 брой огнище.

За основен ремонт.

огнище -1Брой

За ремонт на огнището и
изграждане на два броя
маси с 4 броя пейки.

пейки – 1 броя, маса -1
брой и 1 брой огнище.

За ремонт на огнището и
изграждане на два броя
маси с 4 броя пейки.

пейки – 1 броя, маса -1
брой и 1 брой огнище.

За ремонт на огнището и
изграждане на два броя
маси с 4 броя пейки.

пейки – 1 броя, маса -1
брой и 1 брой огнище.

за ремонт

10.
х. ”Пирин”.
пейки – 4 броя, маса -2
за ремонт и изграждане
10.1
х. ”Пирин”.
брой и 1 брой огнище.
на 4 броя пейки.
.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:
Място за палене на огън.
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Противопожарни правила.
Табели с противопожарни мерки и изисквания.
№

Местност

1.

м.”Горна Аматица”.

2.

м.”Дългата поляна”.

3.

м.”Баганица”.

4.

м.”Говедарника”.

5.

м.”Базенико”.

6.

м.”Корията” (отдел 418 “м”)

7.

м.”Баганица” (отдел 414 “е”).

8.

м.”Сърчалийца”.

9.
10.

м.”Деривацията” (разклона за
Спано поле).
м.”На деривацията над
Саватовите вили” (отдел 398
“д”)

11.

м.”Заслон Спано поле”.

12.

м.”Бански гроб”.

13.
14.

м.”Башлийца”.
м.”Овчарниците”.

15.

м.”Горен разкол”.

16.

м.”Даков мост”.

20.
21.

м.”Разклона за Плавилото и
Пиляфа”.
м.”Деривацията” (Крива река).
м.”Туристически маршрут за
х. Беговица”.
м.”Плавилото”.
м.”Заслон Тевно езеро”.

22.

м.”х. Беговица”.

23.
24.
25.
26.

м.”Чаирски езера”
м.”Айколак”
м.”Меча поляна” .
м.”Комитски чарк”.

17.
18.
19.

Надпис на табелата.
1.1.Противопожарни правила.
1.2. Пожароопасен район.
2.1.Противопожарни правила.
2.2.Пожароопасен район.
3.1.Противопожарни правила.
3.2.Пожароопасен район.
4.1.Пожароопасен район.
5.1.Противопожарни правила.
5.2.Пожароопасен район.
6.1.Противопожарни правила.
6.2.Пожароопасен район.
7.1.Пожароопасен район.
7.2.Място за палене на огън.
8.1.Противопожарни правила.
8.2.Пожароопасен район.

Състояние.

9.1.Пожароопасен район.

за подмяна

10.1.Пожароопасен район.

за подмяна

11.1.Противопожарни правила.
11.2.Пожароопасен район.
12.1.Противопожарни правила.
12.2.Пожароопасен район.
13.1.Пожароопасен район.
14.1.Пожароопасен район.
15.1.Противопожарни правила.
15.2.Пожароопасен район.
16.1.Пожароопасен район
16.2.Място за палене на огън.

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

17.1.Пожароопасен район.

за подмяна

18.2.Пожароопасен район.

за подмяна

19.1.Пожароопасен район.

за подмяна

20.1.Пожароопасен район.
21.1.Противопожарни правила.
22.1Противопожарни правила.
22.2Пожароопасен район.
23.1.Пожароопасен район.
24.1.Пожароопасен район.
25.1.Пожароопасен район.
26.1.Противопожарни правила.

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
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27.

м.”Баш мандра”.

28.

м.”Лопово”.

29.

м.”Моста на Келява река”.

30.

м.”Петте чучура”.

31.

м.”Пред бунгалото”.

32.

м.”Трите реки”.

33.

м.”Сиплийца”.

34.

х. „Пирин”.

26.2.Пожароопасен район.
27.1.Пожароопасен район.
28.1.Противопожарни правила.
28.2.Пожароопасен район.
29.1.Пожароопасен район.
30.1.Противопожарни правила.
30.2.Пожароопасен район.
31.1.Противопожарни правила.
32.1.Противопожарни правила.
32.2.Пожароопасен район.
33.1.Противопожарни правила.
33.2.Пожароопасен район.
34.1.Място за палене на огън.
34.2.Противопожарни правила.

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

Забранителна (указателна) табела.
№

Местност.

1.

м.”Горна Аматица”.

2.

м.”Дългата поляна”.

3.

м.”Баганица”.

4.

м.”Говедарника”.

5.

м.”Базенико”.

6.

м.”Корията” ( отдел 418 “м”).

7.

м.”Сърчалийца”.

8.

м.”Деривацията” (разклона за
Спано поле)”.

9.

м.”На деривацията над
Саватовите вили ( отдел 398
“д”).

10.

м.”заслон Спано поле”.

11.

м.”Бански гроб”.

12.

м.”Башлийца”.

13.

м.”Овчарниците”.

Надпис на табелата.
1.1.Забранено паленето на огън
извън обозначените за това места.
1.2.Забранено влизането на МПС.
2.1.Забранено паленето на огън
извън обозначените за това места.
3.1.Забранено паленето на огън
извън обозначените за това места.
4.1. Забранено паленето на огън
извън обозначените за това места.
4.2.Район забранен за движение
през пожароопасният сезон.
5.1.Забранено паленето на огън
извън обозначените за това места.
6.1.Забранено паленето на огън
извън обозначените за това места.
7.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
8.1.Забранено паленето на огън
8.2.НЕ изхвърляй незагасени
цигари.
9.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
10.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
11.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
12.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
13.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.

Състояние.
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
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14.

м.”Горен разкол”.

15.

м.”Даков мост”.

16.

м.”Разклона за Плавилото и
Пиляфа”.

17.

м.”Деривацията” (Крива река).

18.

м.”Туристически маршрут за х.
Беговица”.

19.

м.”Плавилото”.

20.

м.”Заслон Тевно езеро”.

21.

м.”х. Беговица”.

22.

м.”Чаирски езера”.

23.

м.”Айколак”.

24.

м.”Меча поляна”.

25.

м.”Комитски чарк”.

26.

м.”Баш мандра”.

27.

м.”Лопово”.

28.

м.”Моста на Келява река”.

29.

м.”Петте чучура”

30.

м.”Пред бунгалото”.

31.

м.”Трите реки”.

32.

м.”Сиплийца”.

33.

х. „Пирин”.

14.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
15.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
16.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
17.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
18.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
19.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
20.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
21.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
22.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
23.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
23.2.Забрана за движение на МПС.
23.3.НЕ изхвърляй незагасени
цигари.
24.1Забранено паленето на огън
извън определените места.
24.2.НЕ изхвърляй незагасени
цигари.
25.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
26.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
27.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
28.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
29.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
30.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
31.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
32.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.
33.1.Забранено паленето на огън
извън определените места.

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна

за подмяна

за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
за подмяна
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Място за паркиране
Съществуващи мяста за паркиране има обособено до:
водохващане „Мозговица”.
хижа „Беговица”.
местността „Келява река”.
местността „Мозговица”.
Депо за противопожарен инвентар
офис на участък «Каменица» в град „Сандански”- 2 бр. (тук е разположено и депо на
учатък «Трите реки»)
местността „Мозговица”.
хижа „Пирин” .
хижа „ Беговица” .
Водоизточник за противопожарни автоцистерни
Съществуващи
местност „Спанополски езера” ;
местност „Тевно езеро”.
Изкуствени
През 2010г от Д ”НП Пирин” са изградени три водоизточника в следните местности:
местност “Сърчалийца”;
местност “Арнаут дере”;
местност “Трите реки”.
Забележка: Тези изкуствени вирове в момента са разрушени и не функционират, тъй
като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.
Минерализована ивица
През 2009г. е изградена минерализована ивица местност «Разкола» – местност
“Плавилото” с обща дължина -1 км.
Площадка за кацане на хеликоптери
Естествено съществуваща площадки има в следните местности:
местност „Спанополски езера”;
местност „Тевно езеро”.
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на Д “НП Пирин”, се вижда, че случителите от парковата охрана и част от
експертите, разполагат с лични предпазни средства, така също и с допълнителни
принадлежности необходими за борба с горските пожари. Експлоатационният им
период е изтекъл, те са стари и амортизирани и трябва да се подменят.
Д „НП Пирин“ разполага с 12 броя автомобили Лада-Нива и 1 броя джип УАЗ,
моторни триони, мотопомпи, ръчни инструменти и друг противопожарен инвентар,
които се използват целево при борбата с горските пожари.
На различни места на територията на парка и извън него (офиси на парковите
райони, хижи и опорни пунктове) са разположени 17 броя противопожарни депа,
оборудвани в съотвествие с изискванията на действалата през ревизионния период
нормативната база. Част от оборудването в депата е с изтекъл срок на експлоатация и
следва да бъде подменено. Някои от депата следва да бъдат приведени в съответствие с
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изискванията на Наредба N 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските
територии от пожари.
2. Планирани съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия :
2.1. Склад „Централен Офис Д „НП ПИРИН“, гр. Банско
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и склада
като цяло:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със
смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
батерии.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
9
5
4
2
10
15
5
5
10
10
10- чифта
10- чифта
2
2
4
4
10- чифта
2

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

Общо лв.
без вкл.
ДДС
180
100
120
40
200
300
100
100
400
300
3000
2000
300
200
400
320
200
120

2

2000-2500

5000

10
10
10

10-15
8-12
8-12

150
120
120

2

1000-1500

3000

2

700-900

1800

5

400-600

3000

10

10-20

200
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Специализиран автомобил тип
„Пикап”, приспособен за борба с
1
80 000
80000
горските пожари.
Алуминиеви самари (за
2
150-200
400
28. закрепване на противопожарно
оборудване).
5
70-100
500
29. Спални чували.
5
80-100
500
30. Бинокли.
2
150-200
400
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
10
20-30
300
32. Тупалки (брезентови)
Общо склад „Централен офис”:
103 770
Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на гореописаните
артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната посочена цена за
един брой/чифт.
27.

2.2.Парков участък «Вихрен».
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в
КИП "Драгостинов Чарк" е необходимо:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски +
филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност
за носене в раница, оборудвана
със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Дооборудване
брой/чифт.
10
6
2
5
5
5
2
2

15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

Общо лв.
без вкл.
ДДС
200
120
60
100
100
100
40
40

10

30-40

400

10
8- чифта
8- чифта
5
2
2
2
8- чифта
2

20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

300
2400
1600
750
200
200
160
160
120

2

2000-2500

5000

Прогнозна цена в
лв. за 1 брой/чифт
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Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
работа с БМТ, включващ
гащеризон, обувки, ръкавици и
каска.
Челник за глава с алкални
батерии.
Алуминиеви самари (за
закрепване на противопожарно
оборудване).
Спални чували.
Бинокли.
Радиостанции (комплект 2 бр.)
Тупалки (брезентови)
Общо: ПУ „Вихрен”

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

5
5
5

10-15
8-12
8-12

75
60
60

2

1000-1500

3000

2

700-900

1800

8

400-600

4800

8

10-20

160

8

150-200

1600

8
8
2
10

70-100
80-100
150-200
20-30

800
800
400
300
25905

Място за паркиране
А. Съществуващи
През ревизионния период не се планира ремонт на съществуващите места за
паркиране на територията на парковия район, тъй като те са трайно изградени пред
хижите, хотелите и съоръженията.
Б. Изграждане на нови места за паркиране:
№
1.
2.

Местност.
м. «Под х. „Вихрен”», от
страни на пътя
м. „Тодорова орница”- до
пътя (Рибарския завой).
Общо:

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

Общо лв. без вкл.
ДДС

1

1000

1000

1

250

250

2

1250

1250

Депа за противопожарен инвентар
А.Дообурудване на съществуващи депа (съгласно изискванията на Наредба
№8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7) КИП “Драгостинов чарк” (офис на участъка).
№

Наименование

Дооборудване Прогнозна цена в
брой/чифт.
лв.,1 брой/чифт

1.
2.
3.
4.

Лопата.
Мотики.
Тупалки.
Ръкавици –трудно горими.

1
5
1
2 чифта

15-20
15-20
15-20
10-20

Общо лв.
без вкл.
ДДС
20
100
20
40
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5.
6.
7
8
9
10
11

Туба за вода 10л.
Електрически фенери с
алкални батерии.
Гръбна пръскачка
Съд за вода 200л.
Моторни триони .
Мотопомпа.
Радиостанции.
Общо:

1

15-20

20

5

10-20

100

2
1
2
1
4
-

80-100
40-60
1000-1500
2500
150-200
-

200
60
3000
2500
800
6860

Останалите депа на територията на района- КИП “Бъндеришка поляна”, хижа
“Демяница” и и хижа “Вихрен” са оборудвани съгласно изискванията.
В. Оборудване и разполагане на нови
противопожарни депа (съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
Прогнозна цена в
Общо лв. без вкл.
№ Местност
Брой
лв. за 1 бр.
ДДС
х.”Бъндерица”.
1
8300
8300
1.
1
8300
8300
2. м.”Платото”.
Общо:
2
16600
Места за палене на огън
А.Съществуващи
По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия
район е предвидено през ревизионния перод да се извършат следните дейности :
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
27
за ремонт
45
1215
маси.
42
поставяне на нови
200
8400
пейки.
98
поставяне на нови
50
4900
табели с
противопожарно
60
поставяне на нови
80
3600
съдържание.
Общо:
18 115
Б.Изграждане на нови места за палене на огън
№

Местност

Вид елемент

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

1.
2.
3.

м. ”Муратово езеро”.
м. ”Рибното езеро”.
м. ”Дългото езеро”.
м. ”Д. Василашко
езеро”.
м. ”Превалско езеро”.
м. ”езеро Окото”.
м. ”Равнако”.

огнище
огнище
огнище

1
1
1

80
80
80

Общо лв.
без вкл.
ДДС
80
80
80

огнище

1

80

80

огнище
огнище
огнище

1
1
1

80
80
80

80
80
80

4.
5.
6.
7.
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огнище
1
80
80
8. м. ”Армане”.
9. м.” Манастирчето”
огнище
1
80
80
9.1
маси
2
200
400
9.2 м. ”Манастирчето”
пейки
4
50
200
9.3
табела с надпис „Място за палене на
6
150
900
10.
огън”.
табела с надпис „Противопожарни
6
150
900
11.
правила”.
Общо:
3120
Забележка: 1.Всяко едно место за палене на огън е оборудвано с два броя табели с
противопожарно съдържание.
2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по точка 2.5
от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват
„Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.-2013г.“, тъй
като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки един кът за
отдих ще се направи типов проект .
Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни)
табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
А.Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания
Прогнозна цена
Общо лв. без
Вид
Брой
в лв. за 1 бр.
вкл. ДДС
„Пожароопасен район”.
16
80
1280
„Противопожарни правила”.
10
80
800
Общо:
26
2080
Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели
Прогнозна цена в
Вид
Брой
лв. за 1 бр.
„Пазете горите от пожари”.
3
80
„Не палете огън извън
10
80
обозначените за това места”.
Общо:
13
-

Общо лв. без
вкл. ДДС
240
800
1040

В. Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с надпис:
Прогнозна цена в
Общо лв. без
Вид
Брой
лв. за 1 бр.
вкл. ДДС
„Противопожарни правила”.
16
150
2400
„Не палете огън извън
16
150
2400
обозначените за това места”.
Общо:
32
4800
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Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея
е калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни
табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите
показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни
въздействия.
Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер
12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
№

Местност

Брой

1.
2.

х-л ”Изворите”.
х-л ”Катерина”
Общо:

1
1
2

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
3000
3000
3000

Общо лв. без вкл. ДДС
3000
3000
6000

Ремонт на съществуващи

1

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
3000

Общо лв. без вкл.
ДДС
3000

1

3000

3000

2

6000

6000

№

Местност.

Брой

1.

м. ”Кариерата”.
м. ”Разклона за
Чалин валог”.
Общо:

2.

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се
подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1. местност „Тодорова орница - местност „Демянишка поляна” - 6 км.
2. местност „ДКП” - местност „Армане” - 6 км.
3. хотел „Изворите” - вила „ВИК” - 1,5 км.
4. разклона за „Чалин валог- хотел „Изворите”-1.5 км.
Общо:15км.
II.Категория.
1. местност ”Чалин валог - вила „ВИК” - 1 км.
2. местност „Пещерите - местност „Бъндеришка поляна” - 5 км.
3. местност „Чалин валог” - местност „Железния мост” - 2,5 км
4. местност „Котечкото” - местност „Елиова поляна” - 3,5 км.
5. местност „Босево бърдо” - местност „Чучорето” - 1 км.
6. разклона за „Бъндеришка поляна” - хижа „Академика” - 4 км.
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7. местност „Свети Никола” - местност „Сакарева ливада” - 2 км.
8. местност „Стайчовец” - местност „Кривия дол” - 0,5 км.
Общо:19.5 км.
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 34.5 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани
според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Вид на
съоръжението.

км.

Вид дейност за извършване

път

34.5

път

34.5

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията
от пътната мрежа

34.5

Общо лв.
Прогнозна цена
без вкл.
в лв. за 1 км.
ДДС
5000
172 500

-

80 000

2 760 000

-

2 932 500
лв, без
ДДС.

Минерализована ивица
Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица
Местоположение.

км.

1. от м. „Драгостинов чарк”
до м. „Шилигарника”

14

2. местност „Свети Иван”

0.8

Общо:

14.8

Вид дейност за
извършване
текуща годишна
поддръжка.
текуща годишна
поддръжка.
-

Прогнозна цена Общо лв. без
в лв. за 1 км.
вкл. ДДС
600 -800

11200

600 -800

640

-

11 840

Изграждане на нова минарализована ивица
Местоположение.

км.

1. от м. „Разклона за почивна станция
на МС” до местност ”Армане”

Прогнозна цена
в лв. за 1 км.

Общо лв. без
вкл. ДДС

6,3

900-1200лв.

7560

Площадка за кацане на хеликоптери
Не са предвижда изграждането на нови хеликоптерни площадки.
Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на
територията на ПР „Вихрен”, в следните отдели :
1192, 1193, 1194, 1195 ,1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203.
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Пожаронаблюдатели
За ПУ „Вихрен”, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.
Бр. Брой месеци
лв. без вкл. ДДС
лв. за 1м.
за 6 м.
пожаронаблюдатели
4
6
310
7440
Общо за ПУ „Вихрен”, необходимите средства за планираните противопожарни
мероприятия възлизат на 3 051 110 лв. без ДДС.
2.3. Парков участък „Баюви дупки”
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в
КИП „Бетоловото”, е необходимо:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

Дооборудване
брой/чифт.
Лопати-обикновенни.
9
Лопати-прави.
8
Брадви.
2
Железни гребла.
4
Копачи.
5
Мотики.
8
Цапини.
2
Косери.
2
Противодимни маски + филтър. 6
Каски.
6
Противопожарно облекло.
6- чифта
Обувки с термо подметки.
6- чифта
Палатки.
6
Пожарогасител.
2
Пръскачки 22л.
2
Пръскачки 12л.
2
Трудно горими ръкавици.
6- чифта
Санитарна чанта .
2
Маломерна БМП с възможност
за носене в раница, оборудвана
със смукателна тръба, струйник 1
и шлангове с дължина 10 и
20м.
Туби – пластмасови -20л.
6
Туби – пластмасови -10л.
6
Туби – пластмасови -5л.
6
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
2
поваляне на дървета.
Наименование

Прогнозна цена в
лв.,1 брой/чифт
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

Общо лв. без
вкл. ДДС
180
160
60
60
100
160
40
40
240
180
1800
1200
900
200
200
160
120
120

2000-2500

2500

10-15
8-12
8-12

90
72
72

1000-1500

3000
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БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
работа с БМТ, включващ
гащеризон, обувки, ръкавици и
каска.
Челник за глава с алкални
батерии.
Алуминиеви самари (за
закрепване на противопожарно
оборудване).
Спални чували.
Бинокли.
Радиостанции (комплект 2 бр).
Тупалки (брезентови)
Общо: ПР „Баюви Дупки”

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

2

700-900

1800

6

400-600

3600

6

10-20

120

6

150-200

1200

5
6
2
5

70-100
80-100
150-200
20-30

500
480
400
150
19904

Място за паркиране
А.Съществуващи
Не се предвижда ремонт на съществуващото място за паркиране под хижа „Яворов” .
Б. Изграждане на нови места за паркиране:
№

Местност.

Брой

1.
2.
3.
4.
5.

хижа „Варницата”.
м. „Разклона за Бела река”.
м. „Подножието на х. „ Яворов”.
м. „Топаловото”.
м. „Стара х. „ Яворов”
Общо:

1
1
1
1
1
5

Общо лв.
Прогнозна цена
без вкл.
в лв. за 1 бр.
ДДС
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1250
1250

Депа за противопожарен инвентар
А.Дообурудване на съществуващи депа (съгласно изискванията на Наредба
№8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
хижа “Яворов”
№

Наименование

1.

Лопата.
Общо:

Дооборудване
брой/чифт.
1
-

КИП “Бетоловото”
№

Наименование

1
2
3

Лопата.
Брадва.
Тупалки (брезентови)

Прогнозна цена в
лв.,1 брой/чифт
15-20
-

Общо лв. без
вкл. ДДС
20
20

Общо лв.
Дооборудване Прогнозна цена
без вкл.
брой/чифт.
в лв.,1 брой/чифт
ДДС
1
15-20
20
1
20-30
30
5
20-30
150
43
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4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Противопожарни маски
(с филтър).
Желязна кофа.
Електрически фенери с
алкални батерии
Туба за вода 10л.
Гръбна пръскачка
Съд за вода 200л
Моторни триони
Мотопомпа
Радиостанции
Общо:

3

30-40

120

1

15-20

20

5

10-20

100

1
2
1
2
1
4
-

15-20
80-100
40-60
1000-1500
2500
150-200

20
200
60
3000
2500
800
7020

В. Оборудване и разполагане на нови
противопожарни депа (съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

Местност

Брой

1.

м.”Кулиното”.
Общо:

1
1

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
8300лв.
-

Общо лв. без вкл.
ДДС
8300лв.
8300

Места за палене на огън
А.Съществуващи
По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия
район е предвидено през ревизионния перод да се извършат следните дейности :

23
6
12

Вид дейност за
извършване
за ремонт
поставяне на нови
поставяне на нови

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
45
200
50

Общо лв. без
вкл. ДДС
1035
1200
600

9

поставяне на нови

80

720

Вид елемент

Брой

огнище
маси
пейки
табели с
противопожарно
съдържание.

Общо:

3555

Б.Изграждане на нови места за палене на огън
№

Местност

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

м.” Кулиното”
м.” Кулиното”
м.” Топаловото”
м.” Топаловото”

Вид елемент

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 брой

Общо лв. без
вкл. ДДС

огнище
маса
пейки

1
1
2

80
200
50

80
200
100

огнище
маси
пейки

1
1
2

80
200
50

80
200
100
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3.
4.

табела с надпис „Място за палене
на огън”
табела с надпис „Противопожарни
правила”
Общо:

2

150

300

2

150

300
1360

Забележка: 1.Всяко едно место за палене на огън е оборудвано с два броя табели с
противопожарно съдържание.
2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по
точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и
резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки
един кът за отдих ще се направи типов проект .
Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни)
табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
А.Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания.
Вид табела

Брой

„Пожароопасен район”
Общо:

12
12

Прогнозна цена в
лв. за 1 брой
80
-

Общо в лв. без
вкл. ДДС
960
960

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели
Вид табела
„Район временно забранен за
движение през пожароопасния
сезон”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 брой

Общо в лв. без
вкл. ДДС

1

80

80

2

80

160

3

-

240

В. Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район”да се поставят табели с надписи:

12

Прогнозна цена в
лв. за 1 брой
150

Общо в лв. без
вкл. ДДС
1800

12

150

1800

24

-

3600

Вид табела

Брой

„Противопожарни правила”
„Не палете огън извън
обозначените за това места”
Общо:

Забележка: 1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна,
тъй като в нея е калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на
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ритловица (греда), закопана в земята и поставяне на самата табела посредством
винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни
табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите
показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни
въздействия.
Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер
12х12 м.
А.Ремонт на съществуващи водоизточници
№

Местност

Брой

1.

м. ”Бела река”
Общо:

1
1

Прогнозна цена в
лв. за 1 брой
1000
1000

Общо лв. без вкл.
ДДС
1000
1000

Б. Изграждане на нови водоизточници

1

Прогнозна цена в
лв. за 1 брой
3000

Общо лв. без вкл.
ДДС
3000

1

3000

3000

1
2

3000
3000

3000
9000

№

Местност

Брой

1.

м. ”Засеко”
пътя за м. ”Голяма
Джинджирица”
под х. «Яворов»
Общо:

2.
3.

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се
подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория
1. местност „Бетоловото” - хижа „Яворов” - 10 км.
2. местност „Кулиното” – местност „Малка Джинджирица” - 5км..
3. местност „Кулиното” - местност „Голяма Джинджирица” - 5км
Общо:20 км.
II.Категория
1. м. „Кулиното” - м. „Бабина вода” - 4 км.
2. м. „Кулиното” - м. „Тъпанчетата” - 3 км.
3. м. „Сухото дере” - м. „Бажура” - 2 км.
4. м. „Топаловото” - м. „Калугерица” - 2 км.
Общо:11 км.
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За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 31 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани
според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Вид на
съоръжението

км.

път

31

Път

31

Вид дейност за
извършване
Заснемане,проектиране.
Изграждане на
съоръженията от пътната
мрежа
-

31

Прогнозна
цена в лв
за 1км.
5000

Общо в лв.
без вкл. ДДС
155 000

80 000

2 480 000

-

2 635 000

Минерализована ивица
Изграждане на нова минарализована ивица.
Местоположение
1. от м. „Бетоловото” до хижа
„Яворов” .
2. в м. „Топаловото”.
Общо:

км.

Прогнозна цена в
лв. за 1 км.

Общо лв. без
вкл. ДДС

8.0

900-1200

9600

1.7
9.7

900-1200
-

2040
11 640

Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район не се предвижда изграждането на хеликоптерна
площадка.
Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на
територията на ПУ „Баюви дупки”, в следните отдели :
18, 19 и 20.
Пожаронаблюдатели
За ПР „Баюви дупки”, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:
Длъжност

бр.

пожаронаблюдатели 2

Брой месеци за
ангажираност
6

Прогнозна
цена, лв. за 1м.
310

Прогнозна цена в
лв. за 6 м. без ДДС
3720

Общо за ПУ „Байови дупки”, необходимите средства за
противопожарни мероприятия възлизат на 2 706 569 лв. без ДДС.

планираните
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2.4. Парков участък «Безбог»
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо КИП
„Добринище”, (офис на района в гр. Добринище), е необходимо:
До
Общо лв.
Прогнозна цена в
№
Наименование
оборудване
без вкл.
лв.,1 брой/чифт
брой/чифт
ДДС
Лопати-обикновенни.
5
15-20
100
1.
Лопати-прави.
5
15-20
100
2.
Брадви.
2
20-30
60
3.
Железни гребла.
3
15-20
60
4.
Копачи.
3
15-20
60
5.
Противодимни маски +
5
30-40
200
6.
филтър.
Каски.
5
20-30
150
7.
Противопожарно облекло
5- чифта
200-300
1500
8.
Обувки с термо подметки.
5- чифта
150-200
1000
9.
5
100-150
750
10. Палатки.
2
80-100
200
11. Пожарогасител.
2
80-100
200
12. Пръскачки 22л.
2
50-80
160
13. Пръскачки 12л.
5- чифта
10-20
100
14. Трудно горими ръкавици.
1
40-60
60
15. Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност
за носене в раница, оборудвана
1
2000-2500
2500
16. със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.
5
10-15
75
17. Туби – пластмасови -20л.
5
8-12
60
18. Туби – пластмасови -10л.
5
8-12
60
19. Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван
1000-1500
3000
20. с набор от клинове, лостове за 2
поваляне на дървета
2
700-900
1800
21. БМТ за кастрене
Специализиран костюм, за
работа с БМТ, включващ
5
400-600
3000
22.
гащеризон, обувки, ръкавици и
каска
Челник за глава с алкални
5
10-20
100
23.
батерии
Алуминиеви самари (за
150-200
1000
24. закрепване на противопожарно 5
оборудване)
5
70-100
500
25. Спални чували
5
80-100
500
26. Бинокли
150-200
400
27. Радиостанции (комплект 2 бр.) 2
5
20-30
150
28. Тупалки (брезентови).
Общо: ПУ „Безбог”
17845

48
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.“

Място за паркиране
А.Съществуващи
Съществуващо място за паркиране до хижа „Безбог”, няма нужда от ремонт през
ревизионния период.
Б.Направа и обособяване на нови места за паркиране:
№

Местност

Брой

1.

над ветровала по пътя за х. „Безбог”.
Общо:

1
1

Прогнозна
цена в лв.за
1мброй
500
500

Общо лв. без
вкл. ДДС
500
500

Депа за противопожарен инвентар
А.Дообурудване на съществуващи депа (съгласно изискванията на Наредба
№8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
хижа “Гоце Делчев“
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.

Лопата.
Мотики.
Гребла.
Кирка.
Туба за вода 10л.
Електрически фенери с
алкални батерии.
Гръбна пръскачка
Съд за вода 200л
Моторни триони
Мотопомпа
Радиостанции
Общо:

6.
7
8
9
10
11

местност “Чарка”.
№ Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

До
оборудване
брой/чифт
4
5
1
1
1

Прогнозна цена в
лв.,м1 брой/чифт

Общо лв. без
вкл. ДДС

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

20
100
20
20
20

5

10-20

100

2
1
2
1
4
-

80-100
40-60
1000-1500
2500
150-200
-

200
60
3000
2500
800
6840

Прогнозна цена в
лв., 1 брой/чифт
15-20
15-20
15-20
15-20
10-20

Общо лв. без
вкл. ДДС
20
100
60
20
40

15-20
10-20

60
80

-

380

Дооборудване
брой/чифт
4
5
3
1
трудно 2

Лопата.
Мотики
Гребла
Кирка
Ръкавици
горими
Туби за вода
3
Електрически фенери с 4
алкални батерии
Общо:
-
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местност “Безбог”.
№ Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.
8.

Дооборудване Прогнозна
брой/чифт
цена в лв., 1
брой/чифт
Лопата.
8
15-20
Мотики
6
15-20
Гребла
1
15-20
Цепина
1
20-30
Кирка
1
15-20
Тупалки (брезентови)
9
20-30
Ръкавици трудно горими
2
10-20
Против одимни маски + филтър.
5
30-40
Туби за вода
3
15-20
Електрически фенери с алкални 5
10-20
батерии
Общо:
-

Общо лв.
без вкл.
ДДС
160
120
20
30
20
270
40
200
60
100
1020

В. Оборудване и разполагане на нови
противопожарни депа (съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

Местност

Брой

1.

м.”Харами бунар”.
Общо:

1
1

Прогнозна цена в
лв. за 1 брой
8300
-

Общо лв. без вкл.
ДДС
8300
8300

Места за палене на огън
А.Съществуващи
По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на
парковия район е предвидено през ревизионния перод да се извършат следните
дейности :
Вид елемент

Брой

Вид дейност за
извършване

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

огнище
маси
пейки
табели с
противопожарно
съдържание.

4
6
12

за ремонт
поставяне на нови
поставяне на нови

45
200
50

Общо лв.
без вкл.
ДДС
180
1200
600

8

поставяне на нови

80

640

Общо:

2620
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Б.Направа на нови места за палене на огън

№

Местност.

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
8.

м.” Капатника”

Вид елемент

Брой

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.

Общо
лв. без
вкл.
ДДС

огнище
1
80
80
м.”Капатника”
маса
1
200
200
пейки
2
50
100
м.” Корнишка лавина”
огнище
1
80
80
м.” Корнишка
маси
1
200
200
лавина”
пейки
2
50
100
м.” Сухия гьол”
огнище
1
80
80
м.” Сухия гьол”
маси
1
200.
200
пейки
2
50
100
м.” Липев пожар”
огнище
1
80
80
м.” Липев пожар”
маси
1
200
200
пейки
2
50
м.” Миаловото”
огнище
1
80
80
м.” Миаловото”
маси
1
200
200
пейки
2
50
100
м.” Изворите”
огнище
1
80
80
м.” Изворите”
маси
2
200
400
пейки
4
50
200
м.” Сухата река”
огнище
1
80
80
м.” Сухата река”
маси
1
200
200
пейки
2
50
100
м.” Попово езеро”
огнище
1
100
100
Табела с надпис „Място за палене
8
150
1200
9.
на огън”.
табела с надпис „Противопожарни
8
150
1200
10.
правила”.
Общо:
5460
Забележка: 1.Всяко едно место за палене на огън е оборудвано с два броя табели с
противопожарно съдържание.
2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по
точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и
резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки
един кът за отдих ще се направи типов проект .
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Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни)
табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
А.Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания
Вид

Брой

„Противопожарни правила”.
Общо:

4
4

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.
80
-

Общо лв. без
вкл. ДДС
320
320

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели
Вид
„Район временно забранен за
движение през
пожароопасния сезон”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

Общо лв. без
вкл. ДДС

3

80

240

1

80

80

4

-

320

В. Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание
№

Местност

Съдържание на табелата

1.
2.

м. „Мочарата”
м. „Лопуш”

3.

м. „Капатника”

4.

м. „Езеро
Безбог”

5.

м. ”Тузлата”
м. „Широка
поляна”

1.1 „Пожароопасен район”
2.1. „Пожароопасен район”
3.1. „Противопожарни
правила”
3.2.„Забранено паленето на
огън извън обозначените за
това места”
4.1. „Забранено паленето на
огън извън обозначените за
това места”
4.2. „Пожароопасен район”
5.1. „Пожароопасен район”

6.

7.

м.”Сухия гьол”

8.

м. ”Корнишка
лавина”

6.1. „Пожароопасен район”
7.1.”Забранено паленето на
огън извън обозначените за
това места”
7.2. „Пожароопасен район”
8.1.”Забранено паленето на
огън извън обозначените за
това места”
8.2. „Пожароопасен район”

Прогнозна
цена в лв.
за 1 бр.
150
150

Общо лв.
без вкл.
ДДС
150
150

150

300

150

300

150

150

150

150

150

300

150

300
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9.

10.

м.”Безбожка
тумба”, под
лифта
м.”Безбожка
тумба”, преди
хижа ”Безбог”
Общо:

9.1. 2 бр „Пожароопасен
район” за двете посоки на
движение на лифта
10.1 2 бр „Пожароопасен
район” за двете посоки на
движение на лифта
16

150

300

150

300

-

2400

Забележка: 1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна,
тъй като в нея е калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на
ритловица (греда), закопана в земята и поставяне на самата табела посредством
винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни
табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите
показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни
въздействия.
Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни
В парковия район не се предвижда изграждане на нови водоизточници.
Ремонт на съществуващи:
№

Местност

Брой

1.
2.

м. ”Плавилито”.
м. ”Чатърлъко”.
Общо:

1
1
2

Прогнозна цена в Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
1000
1000
1000
1000
2000
2000

Ремонт на път за преминаването на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се
подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория
1. местност „Уджеко” - хижа „Безбог” - 9 км.
Общо:9 км.
II.Категория
1. местност „Огледалото” - местност „Трионска поляна” - 2км
2. местност „Циови ниви” – местност „Коритата” - 1.5 км.
3. местност „Раздол” - местност „Градището” - 1.5 км.
4. местност „Тузлата” – местност „Безбожка тумба” - 1,5 км.
5. местност „Тузлата - местност „Баба вода” - 1,5 км.
6. местност „Дългата поляна” - местност „Корнишка лавина” - 1 км.
7. местност „Кременски чал” - местност „Вапата” -0,5 км
Общо:9.5 км.
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 18.5 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани
според изискванията на пътното

53
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.“

строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Вид на
съоръжението
път
път

Вид дейност за
извършване
Заснемане,проектиране.
Изграждане на
съоръженията от
пътната мрежа
-

км.
18.5
18.5
18.5

Прогнозна цена в
лв. за 1 км.
5000

Общо лв. без
вкл. ДДС
92 500

80 000

1 480 000

-

1 572 500

Минерализована ивица
Ремонт и поддръжка на съществуваща минарализована ивица.
С цел борба и превенция с горските пожари е необходимо да се извършва всяка година
поддръжка на съществуваща
минерализована ивица в местността „Тузлата до
местността „Мочарата” с общо дължина 3,0км.
Местоположение. км.
1. от м. „Тузлата”
до м. „Мочарата”

3

Вид дейност за
извършване
Текуща годишна
поддръжка.

Прогнозна цена в
лв. за 1 км.

Общо
лв.

600-800

2400

Площадка за кацане на хеликоптери.
Предвижда се изграждането на нови площадки за кацане на хеликоптери в следните
местности:
Местоположение

Бр.

1.м. „Езеро Безбог”
2. м. „Попово езеро”
3. м. „Долно Кременско езеро”
Общо:

1
1
1
3

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
500
500
500
1500

Общо лв. без вкл.
ДДС
500
500
500
1500

Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на
територията на ПР „Безбог”, в следните отдели :
268, 267, 266, 240, 242 и 241.
Пожаронаблюдатели
За ПУ „Безбог”, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:
Длъжност.

Бр. Брой месеци

пожаронаблюдатели 2

6

Прогнозна цена,
лв. за 1м.
310

Прогнозна цена,
лв. за 6 м. без вкл.
ДДС
3720
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Общо за ПУ „Безбог”, необходимите средства за планираните противопожарни
мероприятия възлизат на 1 628 125 лв. без ДДС.
2.5. Парков участък «Синаница»
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в
офиса в гр. Кресна, е необходимо:
№

Наименование

1.
2.
3.

Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Противодимни маски +
филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с
възможност за носене в
раница, оборудвана със
смукателна тръба, струйник
шлангове с дължина 10 и
20м.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ,
оборудван с набор от
клинове, лостове за поваляне
на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
работа с БМТ, включващ
гащеризон, обувки, ръкавици
и каска.
Челник за глава с алкални
батерии.
Алуминиеви самари (за
закрепване на
противопожарно
оборудване).
Спални чували

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

3
7
2

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт
15-20
15-20
15-20

5

30-40

200

5
5- чифта
5- чифта
5
2
2
2
5- чифта
1

20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

150
1500
1000
750
200
200
160
100
60

1

2000-2500

2500

5
5
5

10-15
8-12
8-12

75
60
60

2

1000-1500

3000

2

700-900

1800

5

400-600

3000

5

10-20

100

5

150-200

1000

5

70-100

500

Дооборудване
брой/чифт.

Общо лв. без
вкл. ДДС
60
140
40
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24.
25.
26.

Бинокли.
Радиостанции комплект два
броя. Радиостанции
(комплект 2 бр).
Тупалки (брезентови)
Общо: ПР „Синаница”

5

80-100

500

2

150-200

400

5

20-30

150
17 705

Място за паркиране
А.Ремонт на съществуващи места за паркиране
№

Местоположение

Брой

1.

м. „Пещерата”

1

Прогнозна цена Общо лв. без вкл.
в лв. за 1 бр.
ДДС
250
250

Б. Изграждане на нови места за паркиране
№

Местност

Брой

1.
2.
3.

м. „Лоповица”
м. „Долен Борован”
до х. „Загаза”
Общо:

1
1
1
3

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
500
500
500
1500

Общо лв. без
вкл. ДДС
500
500
500
1500

Депа за противопожарен инвентар
В. Оборудване и разполагане на нови
противопожарни депа (съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

Местност

1.
2.

х.”Синаница”
х.”Загаза”
Общо:

Брой Прогнозна цена в
Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
1
8300
8300
1
8300
8300
2
16600

Места за палене на огън
А.Съществуващи
По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия
район е предвидено през ревизионния перод да се извършат следните дейности :
Вид елемент

Брой

Вид дейност за
извършване

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

огнище.
маси.
пейки.
табели с
противопожарно
съдържание.

7
9
18

за ремонт
поставяне на нови.
поставяне на нови.

45
200
50

Общо лв.
без вкл.
ДДС
315
1800
900

12

поставяне на нови.

80

960

Общо:

3975
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Б. Изграждане на нови места за палене на огън
№

Местност.

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

м.” Черната вода”
м.”Черната вода”
хижа ”Синаница”

Вид елемент

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

Общо лв.
без вкл.
ДДС

огнище
маса
пейки

1
2
4

80
200
50

80
400
200

огнище
1
80
80
х.” Синаница”
маси
2
200
400
пейки
4
50
200
табела с надпис „Място за палене на
2
150
300
3.
огън”.
Табела с надпис „Противопожарни
2
150
300
4.
правила”.
Общо:
1960
Забележка: 1.Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с
противопожарно съдържание.
2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по
точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и
резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки
един кът за отдих ще се направи типов проект.
Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни)
табели
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
А.Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания
Вид

Брой

„Противопожарни правила”
„Пожароопасен район”
Общо:

9
5
14

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.
80
80
-

Общо лв. без вкл.
ДДС
720
400
1120

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели
Вид

Брой

„Район временно забранен за
движение през пожароопасния
сезон”
Общо:

Прогнозна цена в
лв. за 1 бр.

Общо лв. без
вкл. ДДС

1

80

80

1

-

80
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Забележка: 1. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и
забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с
пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на
антропогенни въздействия.
Водоизточник за за зареждане на противопожарни автоцистерни
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер
12х12 м.
А. Ремонт на съществуващи водоизточници
№

Местност.

Брой

1.
2.

м. ”Буката”.
м. ”Бабин чарк”.
Общо:

1
1
2

Прогнозна цена в лв.
за 1 бр.
1000
1000
2000

Общо лв. без вкл. ДДС
1000
1000
2000

Б. Изграждане на нови водоизточници
№

Местност.

Брой

1.
2.

м. ”Горачо”
м. ”Злата”
Общо:

1
1
2

Прогнозна цена в лв. за
1 бр.
3000
3000
6000

Общо лв. без вкл. ДДС
3000
3000
6000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни.
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се
подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория
1. местност „Шаралийска река” - местност „Загаза” -13 км.
Общо:13км.
II.Категория.
1. местност „Пещерата” - местност „Буката” - 2 км.
2. местност „Боянови колиби” - местност „Зиданицата” - 2 км.
Общо:4 км.
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 4 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани
според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
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Вид на
съоръжението
път
път

Вид дейност за
извършване
Заснемане,проектиране.
Изграждане на
съоръженията от пътната
мрежа
-

км.
17
17
17

Прогнозна цена
в лв. за 1 км.
5000

Общо лв. без
вкл. ДДС
85 000

80 000

1 480 000

-

1 565 000

Минерализована ивица
Ремонт и поддръжка на съществуваща минарализована ивица
Вид на съоръжението

км.

1. от м. „Върбите” до м.
3
„Крайни поляни”

Вид дейност за
извършване
Текуща годишна
поддръжка.

Прогнозна цена
в лв. за 1 км.

Общо лв. без
вкл. ДДС

600-800

2400

Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда изграждането на нови хеликоптерни площадки,
както следва:
Местоположение

Бр.

1.х. „Синаница”.
2. м. „Влахини езера”.
Общо:

1
1
2

Прогнозна цена в лв. Общо лв. без вкл. ДДС
за 1бр.
500
500
500
500
1000

Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на
територията на ПР „Синаница”, в следните отдели :
433, 434, 435.
Пожаронаблюдатели.
За ПУ „Синаница”, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:
Длъжност.

Бр. Брой месеци

пожаронаблюдатели 2

6

Прогнозна цена,
лв. за 1м.
310

Прогнозна цена в
лв. за 6 м. без вкл.
ДДС
3720

Общо за ПУ
„Синаница”, необходимите средства за
противопожарни мероприятия възлизат на 1 623 310 лв. без ДДС

планираните
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2.6. Парков участък «Каменица» и парков участък «Трите реки».
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в
офиса на ПУ „Каменица”, намиращ се в град Сандански, е необходимо:
Прогнозна
Общо
Дооборудване
№
Наименование
цена в лв.,1
лв. без
брой/чифт
брой/чифт
вкл. ДДС
Железни гребла.
10
15-20
200
1.
Копачи.
10
15-20
200
2.
Лопати
10
15-20
200
3.
Мотики.
10
15-20
200
4.
Брадви
3
15-30
90
5.
Противодимни маски + филтър
8
30-40
320
6.
Каски
8
20-30
240
7.
Противопожарно облекло
8- чифта
200-300
2400
8.
Обувки с термо подметки
8- чифта
150-200
1600
9.
8
100-150
1200
10. Палатки.
2
80-100.
200
11. Пожарогасител.
4
80-100
400
12. Пръскачки 22л.
4
50-80
320
13. Пръскачки 12л.
8- чифта
10-20
160
14. Трудно горими ръкавици.
2
40-60
120
15. Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със
2
2000-2500
5000
16.
смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
5
10-15
75
17. Туби – пластмасови -20л.
5
8-12
60
18. Туби – пластмасови -10л.
5
8-12
60
19. Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
3
1000-1500
4500
20. набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
3
700-900
2700
21. БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
8
400-600
4800
22. с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
8
10-20
160
23.
батерии.
Алуминиеви самари (за
8
150-200
1200
24. закрепване на противопожарно
оборудване).
8
70-100
800
25. Спални чували.
8
80-100
800
26. Бинокли.
2
150-200
400
27. Радиостанции (комплект 2 бр).
10
20-30
300
28. Тупалки (брезентови)
Специализиран автомобил тип
1
80 000
80000
29. „Пикап”, приспособен за борба с
горските пожари.
Общо: ПУ „Каменица”
108 705
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Място за паркиране
А.Ремонт на съществуващи места за паркиране
Съществуващите места за паркиране на територията на двата паркови района, са при х.
„Беговица, м. «Мозговица» и х. „Пирин”.
№

Местност

Брой

Прогнозна цена в лв. за 1 бр.

1.
2.
3.

м. „Мозговица”
хижа „Беговица”
хижа „Пирин”
Общо:

1
1
1
3

250
250
250
750

Общо лв. без
вкл. ДДС
250
250
250
750

Б. Изграждане на нови места за паркиране
№

Местност

Брой

Прогнозна цена в лв. за 1 бр.

1.

м. „За Келява река”
Общо:

1
1

500
500

Общо лв. без
вкл. ДДС
500
500

Депа за противопожарен инвентар.
А.Дообурудване на съществуващи депа (съгласно изискванията на Наредба
№8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
хижа „Беговица” (Каменица).
№

Наименование

1.

Туба за вода 10л.
Електрически фенери с
алкални батерии.
Гръбна пръскачка
Съд за вода 200л
Моторни триони
Мотопомпа
Радиостанции
Общо:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дооборудване Прогнозна цена в
брой/чифт.
лв.,1 брой/чифт
1
15-20

Общо лв. без
вкл. ДДС
20

5

10-20

100

2
1
2
1
4
-

80-100
40-60
1000-1500
2500
150-200
-

200
60
3000
2500
800
6680

Офис на ПР «Каменица» в град Сандански.
№ Наименование
Дооборудване
брой/чифт.
3
1. Противодимни маски.
2. Електрически фенери с 4
алкални батерии.
4
3. Ръкавици трудногорими.
Общо:

Прогнозна цена в Общо лв. без
лв.,1 брой/чифт
вкл. ДДС
30-40
120
10-20
80
10-20
-

80
280
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хижа „Пирин”
№ Наименование

Дооборудване
брой/чифт.

Противодимни маски.
Електрически фенери
алкални батерии.
Ръкавици трудногорими
Общо:

1.
2.
3.

с

3
4

Прогнозна цена Общо лв.
в лв.,1 брой/чифт без вкл.
ДДС
30-40
120
10-20
80

4
-

10-20
-

80
280

В. Оборудване и разполагане на нови
противопожарни депа (съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

Местност

Брой

1.

м.”Тевно езеро”.
Общо:

1
1

Прогнозна цена в Общо
лв. за 1 бр.
лв.
8 300
8300
8300

Места за палене на огън
А.Съществуващи
По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия
район е предвидено през ревизионния перод да се извършат следните дейности
Вид елемент

Брой

огнище
маси
пейки
табели
с
противопожарно
съдържание.

9
19
28
20

Вид
дейност
извършване

за Прогнозна цена Общо лв.
в лв. за 1 бр.
без
вкл.
ДДС
за ремонт
45
405
поставяне на нови
200
3800
поставяне на нови
50
1400
поставяне на нови
80
960

Общо:

6565

Б. Изграждане на нови места за палене на огън
№

Местност.

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

Заслон ”Спано поле”
з.”Спано поле”
Почивен дом ”Горски рай”
ПД ”Горски рай”
местност „Средна река”
м.”Средна река”

Вид
елемент

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

Общо лв.
без ДДС

огнище
маса
пейки

1
2
4

80
200
50

80
400
200

огнище
маси
пейки

1
2
4

80
200
50

80
400
200

огнище

1

80

80
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3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

местност „Бански гроб”
м.”Бански гроб”
местност „Сърчалийца”

маси
пейки

3
3

200
50

600
150

огнище
маси
пейки

1
2
4

80
200
50

80
400
200

1
2
4
5
5

80
200
50
150
150

80
400
200
750
750
5050

огнище
маси
пейки
табела с надпис „Място за палене на огън”.
табела с надпис „Противопожарни правила”.
Общо:
м.”Сърчалийца”

Забележка: 1.Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с
противопожарно съдържание.
2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по
точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и
резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки
един кът за отдих ще се направи типов проект.
Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни)
табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
А.Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания
Вид

Брой

„Противопожарни правила”.
„Пожароопасен район”.
Общо:

18
30
48

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.
80
80
-

Общо лв. без
вкл. ДДС
1440
2400
3840

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели
Вид
„Район временно забранен за
движение през
пожароопасния сезон”.
„Забранено паленето на огън
извън обозначените за това
места”.
„НЕ изхвърляй незагасени
цигари”.
Общо:

Брой

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.

Общо лв. без
вкл. ДДС

3

80

240

33

80

2640

3

80

240

39

-

3120
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Забележка:1. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и
забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с
пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на
антропогенни въздействия..
Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер
12х12 м.
А. Ремонт на съществуващи водоизточници.
№

Местност

Брой

1.
2.
3.

м. ”Сърчалийца”.
м. ”Арнаут дере”.
м. ”Трите реки”.
Общо:

1
1
1
3

Прогнозна цена
в лв. за 1 бр.
1000
1000
1000
3000

Общо лв. без вкл.
ДДС
1000
1000
1000
3000

Б. Изграждане на нови водоизточници
№

Местност

1.

м. ”Келява река”
Общо:

Брой Прогнозна цена в Общо лв. без вкл.
лв. за 1 бр.
ДДС
1
3000
3000
1
3000
3000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва
да се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1. местност „Разкола” - хижа „Беговица” – 4 км.
2. местност „Арнаут дере” - местност „Дългата поляна”- 4 км.
3. местност „Дългата поляна” - местност „Горна Аматица”- 4,5 км
4. местност „Трите реки” - хижа „Пирин”-2 км.
5. хижа „Пирин” - местност „Лопово” - 2 км.
6. отдел 405 - местност „Саватови ниви” - 1,5 км.
7. отдел 380 - водохващане „Мозговица” - 2 км.
Общо: 20 км.
II.Категория.
1. местност „Баганица” - местност „Драголински чукар” — 1,5 км.
2. отдел 406 - местност „Юручко гробе” - 4 км.
3. водохващане „Мозговица” - местност „Меча поляна” - 3,5 км.
4. местност „Разкола – отдел 361 - 3 км.
5. водохващане „Мозговица” - местност „Башлийца” - 8 км.
6. хижа „Беговица” - местност „Бански гроб” - 4 км.
Общо:24 км.
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За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 44 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани
според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Вид
на км. Вид
дейност
за
съоръжението
извършване
път
44 Заснемане,проектиране.
път
44 Изграждане
на
съоръженията от пътната
мрежа
44 -

Прогнозна цена
в лв. за 1 км.
5000
80 000

Общо лв. без
вкл. ДДС
220 000
3 520 000

-

3 740 000

Минерализована ивица
Ремонт и поддръжка на съществуваща минарализована ивица
Вид на
съоръжението
1. от м. „Разкола”
до м. Плавилото”

км.
1

Вид дейност за
извършване
Текуща годишна
поддръжка.

Прогнозна цена в
лв. за 1 км.

Общо лв. без
вкл. ДДС

600-800

800

Изграждане на нова минарализована ивица.
Местоположение

км.

1. от м. „Саватови вили” до м.
„Сърчалийца”

2

Прогнозна цена в
лв. за 1 км.

Общо лв. без
вкл. ДДС

900-1200

2400

Ремонт на съществуващи площадки за кацане на хеликоптери
Предвидена е текуща поддръжка на съществуващи хеликоптерни площадки, както
следва:
Местност

Бр.

Прогнозна цена в
лв.за 1бр.

1.м. „Спанополски езера”
2. м. „Тевно езеро”
Общо:

1
1
2

400
400
800

Общо лв.
без вкл.
ДДС
400
400
800

Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на
територията на ПР „Каменица” и ПР «Трите реки», в следните отдели :
381, 364, 365, 345.
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Пожаронаблюдатели
За ПУ „Каменица и ПУ Трите реки”, се предвижда през пожароопасния сезон да
бъдат назначени:
Длъжност.

Бр. Брой месеци

пожаронаблюдатели 4

6

Прогнозна
лв. за 1м.
310

цена, Прогнозна
цена,
лв. без ДДС за 6 м.
7440

Общо за ПУ „Каменица” и ПУ „Трите реки“, необходимите средства за
планираните противопожарни мероприятия възлизат на 3 901 510 лв., без ДДС.
Общо за всички съоръжения с противопожарно значение, предвидените средства за
ремонт и поддръжка са 12 846 404 лв., а за изграждането и разполагането на нови
съоръжения са планирани общо 138 950 лв. (сумарно 12 985 354 лв).
Допълнително, за назначаването на 14 броя пожаронаблюдатели, за времето на
пожароопасния сезон са предвидени 26 040 лв (годишно) или за десетилетието 260 400
лв. За отпечатването на листовки и брошури с противопожарно съдържание годишно се
предвиждат по 5000 лв или за десетилетието 50 000 лв. Общо за допълнителни
противопожарни мероприятия сумата е 310 400 лв.
Всички посочени суми са без ДДС.
За новоизградените съоръжения, предвидените средства за ремонт и поддръжка
през ревизионния период се приемат за една десета от стойността им за изграждане,
или за целта трябва да се планират още 13 900 лв.
Затова,
Общо за територията на НП „Пирин“ предвидените средства за планираните
противопожарни мероприятия през ревизионния период възлизат кръгло на
13 309 250 лв., без вкл. ДДС или средногодишно по 1 330 900 лв.
Забележка: Получените суми са на база цени на предлаганите стоки и услуги към 2013
г и за всяка година през ревизионния период, следва да бъдат коригирани съобразно
възприетия коефициент на инфлация.
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5. Карта на противопожарните мероприятия
Съществуващите и проектирани съоръжения с противопожарно значение са
представени на Карта на противопожарните мероприятия в М 1: 25 000.
На картата са представени и териториите според класа им на пожарна опасност и
границите на парковите райони.
Територията на НП „Пирин” се разпределя по класове на пожарна опасност, както
следва:
Първи клас
3325.6 ха (8 %)
Втори клас
23913.0 ха (59 %)
Трети клас
13032.0 ха (32 %)
Четвърти клас
98.3 ха (1 %)
----------------------------------------------------------Общо за парка
40368.9 ха (100 %).
Определянето на класа на пожарна опасност на насажденията е направено
съобразно методиката залегнала в Наредба N 6 за устройство на горите и земите от
горския фонд и на ловостопанските райони в Република България. В зависимост от
вида на горите- иглолистни или широколистни и овлажняването на заеманите
месторастения е определен класа на пожарна опасност, единен за целия отдел, като
среднопретеглена стойност от класовете на пожарна опасност на отделните
насаждения.
Класът на пожарна опасност на площите заети от тревна и храстова покривка е
само в зависимост от овлажняването на месторастението. Пожаробезопасните площи скали, морени, езера и др. приемат класа на пожарна опасност на отдела, в който
попадат. Пред вид особеностите на територията на парка - значителен процент от
територията е заета от площи с тревна покривка и от пожаробезопасни площи,
използваната методика води до известно завишаване класа на пожарна опасност за
отделите в субалпийския и алпийския пояс.
С висока степен на пожарен риск са местата разположени в близост до хижи,
почивни станции, хотели, къмпинги, заведения за хранене и др. сгради, около пътища,
просеки и други обекти на техническата инфраструктура.

БИБЛИОГРАФИЯ
•
•

Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Същият е утвърден със заповед РД525 от 28.06.2014г. на Министъра на МОСВ, гр. София;
Предоставена информация от Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско
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