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СЪДЪРЖАНИЕ
№
1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13

НАИМЕНОВАНЕ
СТРАНИЦA
ПРИЛОЖЕНИЕ към т.0.2.: ТАБЛИЦА №: 0.2.1 - СПИСЪК НА
ЕКИПА РАЗРАБОТИЛ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НП „ПИРИН“
1
за периода 2014-2023 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.2.: ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА
4
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.4.4. :СПИСЪК на имотите неправомерно
5
възстановени на частни лица и общини
ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.4.5. :СПИСЪК по землища на
съществуващи сгради и съоръжения на територията на НП
„ПИРИН“, със статут на собственост, различен от публичната
6
държавна собственост/ собственост на частни лица, общини,
юридически лица , църквата и др./
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4.6. :СПИСЪЦИ по землища на учредените и
19
съществуващи права на ползване, върху земите, водите и горите
ПРИЛОЖЕНИЕ към т. 1.6.: СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ
30
РАЗРАБОТКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.10.3.1.: Оценка на екологичното състояние
на проучените речни тела по биологичен елемент за качество
91
Макрозообентос
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.1-2-СПИСЪК на лечебните растения за
95
лични нужди и на местата разрешени за събирането им
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.1-3-СПИСЪК на местата, разрешени за паша
на домашни животни, вкл.тези за които се прилагат мерки от ПРСР
2007-2013 / 2014-2020 г. и сенокос, вкл.препоръчани норми за
96
поддържане на пасището-брой, вид животни/единица площ от
местообитаниетоПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.1-4:
1. Списък на съществуващите места за палене на огън и КО (кътове
за отдих);
122
2. Планирани с План’14 нови места за палене на огън и КО;
3. Списък - Места за устройване на райони за нощуване на открито
(бивакуване, палаткуване).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.1-5.-СПИСЪК НА ЗОНИТЕ ПО
ПОДОТДЕЛИ за осъществяване на контрол и охрана по
126
изпълнение на нормите и режимите по План‘14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.1-6РАЗРЕШИТЕЛНИ/СЪГЛАСУВАТЕЛНИ РЕЖИМИ ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ И СТРОИТЕЛСТВО В ПАРКА,
132
ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК И ДРУГИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ към ЧАСТ 4: т.4.3. ПРОЕКТИ по ПРОГРАМИ от I
139
до VII
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.4.4. :С П И С Ъ К на имотите неправомерно възстановени на частни лица и общини

№

Землище

местност

Имот № Площ в м2

Собственик

Вид собственост

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

с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи

Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо
Загазо

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12

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

13.
14.
15.

с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи

Загазо
18.13
Загазо
18.14
Загазо
18.15
Възстановени на физически лица общо:

1 500,70
1 001,59
2 991,62
24 253,19

н-ци Михаил Драмалиев
Димитър Груйцов
н-ци Харалампи Чаушев
н-ци Андрея Шабански
н-ци Йордана Костово
Васил Ст. Ангелов
н-ци Васил А. Стаменов
н-ци Георги Пальовичин
н-ци Атанас В. Илиев
Иван Ангелов Ангелов
н-ци Ангелуш Инузов
н-ци Тодор Иванов Иван Борисов Иванов
н-ци Иван Аризанов
н-ци Спас Драмалиев
н-ци Руйчо Николов
кв.м.

16.
17.
18.
19.
20.

с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи
с. Влахи

Извора
0.182
Извора
0.161
Кривата сопа
0.151
Гущерова примка
0.273
Гущерова примка
0.368
Възстановени на община Кресна общо:

7 471,83
3.826,63
134 834,62
5 677,33
9 312,04
161 122,45

ОБС гр. Кресна
ОБС гр. Кресна
ОБС гр. Кресна
ОБС гр. Кресна
ОБС гр. Кресна
кв.м.

21.

град Банско

Момин гроб

3 014,80
2 507,19
2 002,63
1 032,53
1 041,15
1 515,08
1 533,87
1 096,05
1 003,21
1 051,36
2 000,65
2 001,91

Основание за придобиване
/начин на възстановяване/

Дата на регистрация,

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

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

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

общинска частна
общинска частна
общинска частна
общинска частна
общинска частна

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

11.12.1998 г.- Решение ПК
11.12.1998 г.- Решение ПК
11.12.1998 г.- Решение ПК
11.12.1998 г.- Решение ПК
11.12.1998 г.- Решение ПК

Юридическо лице по Решение№308/24.08.2004г. по гр. Договор за продажба от
ТД
д. №355/2004 г.;
18.11.2005
Решение №1940д от 27.07.2004 г
Решение №1940д от20.09.2004 г.
Възстановени на община Банско и в последствие продадени на трето лице 24.421 кв.м.
118120част-стар
№118115

24,421 Община Банско продала на
„Голф плюс“ ООД

Терени, за които във връзка с основанията за признаване правото на собственост, е необходимо прецизно проучване на предходни документи.
1.

с. Лиляново*

2..

с. Лиляново**

0.374
Мозговица

0.282

17 198,03 МЗГ-Държавно
лесничейство
3 209,17 „Енерго - про“ България

публична държавна

ЗСПЗЗ-съществуваща собственост

-

корпоративна с-ст

ЗСПЗЗ-съществуваща собственост

Нотариален акт №81/2004 г.

Забележка:
1. За поземлен имот № 0.374 с площ от 17 198,03 кв.м. : Публична държавна собственост на МЗГ- Държавно лесничейство. Само в запис за ограничения се чете: „Защитена територия. Национален парк.
Изключителна държавна собственост……………………..“
2. За поземлен имот № 0.282, с площ от 3 209,17 кв.м.: Собственост на „Енерго - про“ България ЕАД, с НТП-Дворни места на горското стопанство, нов НТП- Ниско застрояване до 10 м, вид територия.
Горско стопанство, трайно предназначение - Горска територия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т. 1.4.5. :С П И С Ъ К ПО ЗЕМЛИЩА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“, СЪС

СТАТУТ НА СОБСТВЕНОСТ, РАЗЛИЧЕН ОТ ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ /СОБСТВЕНОСТ НА ЧАСТНИ ЛИЦА, ОБЩИНИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ЦЪРКВАТА И
ДР./
Територия – изключителна държавна собственост, в управление на МОСВ – ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“

АКТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ №3/16.01.1997 година
№
По
ред

1

1.

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

№ по
ред от
общия
списък

Наименование на обект
функция

2

3

4

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ВИХРЕН „
НМ -1970 м.
Землище на гад. Банско
/Ляв бряг на река Бъндерица при ./
Попада В ПИ191.1652.по КК
Отдел - 125„ 5“
Заета площ - 4, 50 дка /в т.ч. и паркинг/

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

2.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА БЪНДЕРИЦА“

1.1.

Хижа Вихрен
старо название -„Ел тепе“

Идентификатор строеж

№..
по
ситуа
цион
ен
план

5
6
ОБЩИНА БАНСКО
ПУ ВИХРЕН
5

Застроена
площ

Брой
етажи

Конструкция

М2
7

8

458,60

9

3+М

масивна

3+М
2
1

1.2

-блок А
-блок Б
-блок С
Пристройка за дърва

6

14,40 1

масивна
масивна
масивна
паянтова

1.3

Малка хижа

17

97,80 2

полумасивна

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

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

1
2
7
8
10
11
12
13
14
15
16
9

34,80
50,40
9,33
9,66
9.60
9,20
9,40
9,40
9,50
9,60
9,20
23,90

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

паянтова
масивна
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова

1.16
1.17
1.18

Стар ГСМ
Мини ВЕЦ*
Каптаж*

18
19
4

20,80
23,60 27,60 -

масивна
масивна
масивна

2.1

Хижа Бъндерица - нова

1

291,70

4

масивна

Година
на
постро
яване

Вид собственост на строежа

Документ за собственост;

Собственик

Ограничени вещни права;

10

11

1941г.

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

Пристр
оявана -

1949 г.
1963 г.
*
1949

*
*
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г

Ползвател/наемател/

Национална
академия

12

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

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
БТС - ТД „Вихрен“ гр. Банско

Решение №775/01.08.1996
г на Министерския съвет

с наемател – Иван Баряков

Заповед на МГГП
№1591/08.07.1969 г.
и
БТС - ТД „Вихрен“ гр. Банско
Заповед №672/21.08.1989
ползвател-.Д“НП Пирин“
г.
*
БТС
1980 г. БТС - общо ползване
*
- няма данни
Няма данни*
1982 и
преди

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
БТС -ТД „Вихрен“, град

АДС №577/20.02.1884г.

1
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3.

НМ 1805 м.
Землище на град . Банско
м „Бъндерица“
Попада в ПИ 191.1539 по КК

2.2
2.3
2.4
2.5

Котелно
Навес за дърва
Стара хижа
Навес- барбекю и лятна столова

Заета площ – 5,532 дка
Отдел 126“2“.

2.6

*Забележка: Строежи № 2.10 и2-11 и
2.12 се намират извън границите на
зоната

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Бунгала - сграда павилионен
тип с покрита тераса
Външни тоалетни
Бивша лавка
Бунгало
Мини ВЕЦ*
Септична яма*
Каптаж*

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

4.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ„БАЗА АКАДЕМИКА“
НВ 1735 м.

3.1.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО ЯДРО
БЪНДЕРИШКА ПОЛЯНА“
НВ м.
Землище на град Банско
м. Бъндеришка поляна“

8

0

4
9
10
11
3

3.1.1
3.1.2

Палатков лагер и паркинг–
бивш къмпинг Бъндерица
Руини
Тоалетна

7
1

3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

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

5
4
3
2
6

3.1

Руини –пропускателен пункт*

8

4.1.

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

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Землище на град Банско
м. „Уплето“ /“Грамадето“/
Попада в ПИ191.1192 и 191.1702 по КК
Заета площ 9,654 дка
4.1.5
Отдел 131-10; 129-5;
5.

2
7
6

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

9.2.

Трафопост

масивна
паянтова
масивна
паянтова

1

масивна

1
1
1
1
1

масивна
полумасивна
масивна
масивна
масивна
масивна

*
Банско
*
1933 г.
1933 и с наемател
след* Христо Драгов
*
*
*
*
*
*
*

Заета площ -.10,783
73,38
4,24

*
1

масивна
ПМС

46,22

*

*

1987г
1987г

4
2
1
5

792,70
90,10
46,97
36,3

7
1
1
1

масивна
масивна
полумасивна
полумасивна

3

80,00

1

масивна

*

47,00
99,00
45,10
44,60
45,90

1
1
1
1
1

полумасивна
полумасивна
полумасивна
полумасивна
полумасивна

АИДС №3/16.01.1997 г.
Заповед на МЗГ
№499/19.11.1986г

Публична държавна
собственост
МОСВ-ДНП Пирин

АИДС №3/16.01.1997
Постройките не подлежат
на актуване преместваеми модули;

-наемател
ЕТ „Кала-Лазар Калистрин“

Заповед на МЗГ
№499/19.11.1986г.

Няма данни

Няма данни*

Бивша високопланинска
След база на НСА;
1978 г.

След
1978 г.

Попада в ПИ 191.1702
1
2
3
4
5

АДС 93/23.12.1954 г.- стара
хижа и навес- барбекю и 3
дка двор
на основание
Разпореждане на Бюрото
на МС
№727/29.05.1953 г.

По ЛУП

Изключителна ДС
МОСВ-ДНП Пирин

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

Заета 9,654 дка

ПИ 191.1192.60 по КК

Бивша почивна база на
Община Банско
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване

24,9
38,50
16,80
18,40
7,15

1
1
2+М
1

1986
1986
1986
1986
1986

Към момента не
функционира

Юридическо лице по ТЗ
“МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ“ЕООД
Бивша общинска
собственост

.
АЧОС №52/22.07.1999

Заповед на кмета на
община Банско
№03-231/05.06.2012г за

2
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Попада в пи 191.1702 по КК
Отдел131-6;

Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
9.13

6.

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

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

Финална къща

6
7
8

45,60
46,40
45,10

1
1
1

Попада в ПИ 191.1702

70

110,87

ПИ .191.1652.4 по КК

6

91,82

1

полумасивна
полумасивна
полумасивна

1986
1986
1986

масивна

10.1.7

Сграда с обслужващо
предназначение.
/бивши тоалетни/

10.2

ПИ .191.1652.2

13

836,38

2+М

10.2.1
10.2.2
10.2.3.
10.2.4

Хотел Тодорка
/Дом на скиора/
Хотел
Пристройка-навес
Пристройка-навес
Пристройка-навес стопански

-

1
2
3

797,57
23,10
15,71

2+М
1
1
1

масивна
паянтова
паянтова
паянтова

1986
*
*

10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3

Чайна
Сграда -чайна
Навес /пристройка/
Пристройка

ПИ .191.1652.5

13

249,00,
184,60
39,20
25,20

2
2
1
1

масивна
полумасивна
полумасивна

1985
*
*

10.5
10.5.1

Почивна база
„Горско стопанство“
Почивна станция

10.5.2
10.5.3
10.5.4

Пристройка
Пристройка
Закрит вход към сградата

10.6.

Почивна база на община
Банско*
-вила „Шилигарника“
-пристройка

10.11
10.11.1

10.9
10.9.1
10.9.2
10.9.3

ПИ 191.1652.8 па КК

м.„ Икрище“
отдел139-6, и140-1;

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

масивна

1986 г. Юридическо лице по ТЗ
„Юлен“ АД

АЧОС №37/02.12.1998 г.бивша общ. собственост

Юридическо лице по ТЗ

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

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

НА №75/11.05.2011 г.

„ХОТЕЛ ТОДОРКА“ ЕООД

17

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

1
2
3

21,67
11,98
14,43

2
1

186,91

2

151,30
35,61

2
1

1
2

масивна
масивна
паянтова

1963г.
*
*

1971
масивна
полумасивна

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

38,21
5,40

1
1

1971 г
*

полумасивна
паянтова

Дължина 2207,960 м.
25
26
27

92,27
17,90
4,62

*
1
1

*
паянтова
паянтова

Частна държавна
собственост
РУГ- гр. Благоевград
Заповед №200/1995 г.

Дължина 551,880 м.
24
31

отписване от актовите
книги

1986
-

Частна общинска
собственост
Община Банско
с договор за наем

Заповед на АГ
№270/07.08.1985 г.
АЧДС №3046/20.11.1998 г.
АДС№190/30.11.1984 г.
Заповед на МГ
№РД-09-1236/17.07.98 г.
АЧОС №118/26.10.2000
Заповед на МГГП
№1591/08.07.1969г.

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

Няма данни

Юридическо лице по ТЗ
„МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Няма данни

С наемател „Юлен“ АД
Концесионер“Юлен“ АД

Заповед №714/8.06.1985
г.

Заповед №714/8.06.1985 г

3
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7.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ЛИФТОВА ЗОНА – „КОЛАРСКИ ПЪТ“
Надморска височина 1910 м.
Землище град Банско
При горна лифтова станция
идентификатор .191.703 по КК

8.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ЛИФТОВА ЗОНА СТАРА КОТВА“
Надморска височина 1699.м.
Землище на град Банско
Край шосето за хижа Вихрен
Попада в ПИ 191.1652. По КК

9.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ПОЛИФУНКЦИОНАЛНО ЯДРО
ЧАЛИН ВАЛОГ“
Надморска височина.1155 м.
Землище град Банско
Местност „Чалин Валог“
Попада в ПИ - 191.1702 по КК

10.

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

11.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХОТЕЛ ТОФАНА“

10.10

Финална къща*

14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3

Ретранслатор на мобилен
оператор
Базова станция - контейнер
Базова станция- контейнер
Мачта

14.3

Трафопост

15.1
15.1
15.1.2

ПИ191.1652.6 по КК

56

ПИ 191.703 по КК

33

18,08
170,50

2

масивна

1985

Заета площ 238,2 кв.м. и мачта
6,8
6,8

*
*

МК
МК
метална

34

27,61

1

масивна

Бар „Котвата“
Сграда
Тераса /частично покрита/

28

136,21
76,40
59,81

1
1
*

паянтова

15.3

Ски гардероб

29

10,44

1

паянтова

15.5
15.5.1
15.5.2

Трафопост
Стар трафопостНов трафопост

57
72,43
8,44

1
1

масивна
тип МКТП

17.1
17.1.1
17.1.2

Почивна база
Сграда-единично бунгало
Сграда – тройно бунгало

90
91

46,50
139,10

1
1

полумасивна
полумасивна

1984г.
1984г.

17.2

Чайна-изоставена

92

87,70

1

полумасивна

1985г.

18.1
18.1.1

Хотел „Сикрет“ - бивши:
база „Изворите“;
база „Миньор“;
Планински хотел

18.1.2.

Склад ГСМ

18.1.3

Ски влек към писта за скокове

19.1

Хотел „Тофана“- Бивши:
База „ ДЗИ“; база „ АПК“;
Планински хотел

19.1.1.

428,50

5

масивна

2

23,80

1

масивна

1

Заема 6,387
/застроена и незастроена площ/
482,00
3
масивна

Отдел 147 “13“

Юридическо лице по ТЗ
„Теленор България“ ЕООД

Чл.281, ал.2 и 3 от ЗЕС

Пренос на данни

Чл. 287, ал. 1 от ЗЕС

Заповед №714/8.06.1985 г

Заема площ 2,396.дка
1

Договор за продажба
АОС №281/13.01.2003 г.

ПОС №3/29.01.2003 г.

Попада в ПИ. 191.1702

Попада в имот
ПИ 191.1702.по КК

Юридическо лице по ТЗ
„Юлен“ АД

1971 г.

Бивша общинска
собственост
Не функционира
Бивша собственост на
Балкантурист
ИЗОСТАВЕНА

Юридическо лице по ТЗ
„Еко тур“ АД с управител
Светозар Съев;

С наемател
1971 г. „Д* Уорик Груп“ ООД Ендрю Дейвид Уорик

1974

Юридическо лице по ТЗ СЕРДИКА ПРОПЪРТИС

Няма данни
Заповед на МГГП
719/19.06.1985

Заповед на МГГП
№1663/09.11.1983г

НА №106/2007 г.
Удостоверение
за
въвеждане в експлоатация
№23/21.07.2007 г.
Заповед на МГОПС
№2639/13.09.1972г ;

Не е предоставен.

4
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Надморска височина 1132 м.
Землище на град Банско
м. „Мъртва полена“ /“Борова ливада“/
Попада в ПИ 191.1702 по КК.
Заета площ - 6,387 дка
Отдел 1477“5“

12.

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

-блок А
-блок Б
-блок С
19.1.2.

. 14.

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

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХОТЕЛ КАТЕРИНИ“
Надморска височина 1229 м.

3
3
2

масивна
масивна
масивна

и
след;

8,95

*

масивна

-

предназначение
20.1.

ПУЦ Банско - ВиК

20.1.1

Спални помещения

20.1.2

Учебна част и столова

ПИ 191.1687.2 по КК--

2

132,82

2

масивна

20.1.3

Сграда на персонала

ПИ 191.1687.1 по КК--

3

33,42

2

масивна

20.2.

Вилата на часовникаря*

Забележка*Вила по т.14.2 е извън
зоната, но контактна територия и 20.2.1
попада в им.191.1702
20.2.2
13

2

Строеж –обслужващо

189,40
231,20
51,40

ПИ 191.1687.3 по КК-

Вилна сграда
-дървена тераса

Попада в имот ПИ
191.1702.по КК

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

35,44

1

масивна

-

2

7,18

-

паянтова

21.1
21.1.1
21.1.2

Горски кантон
Горски кантон

ПИ .191.1706 по КК
ПИ .191.1706.1по КК
-

1
2

62,83
14,70

5,276 дка
2
масивна
полумасивна

21.2
21.2.1
21.2.2
21.2.3

Рибарник
Риболюпилня/бивша/
Навес за дърва
Рибни басейни

ПИ .191.1705 по КК
ПИ .191.1705.1 по КК
-

1
2
3

53,61
16,20
577,00

1
1
-

22.1

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

22.1.1

Землище град Банско
м. „Чалин Валог“
м. „Елиови мостове“
ПИ. .191.702

22.1.2

Заета площ 3,21 дка
Отдел 148“5“

22.2

ВМРО-Почивен дом
„Йордан Гюрков“

22.2.1
22.2.2

-Почивен дом
-Пристройка 1-парно

22.1.3
22.6.1.2

- покрита тераса към полувкопан сутерен - джакузи
Пристройка -лавка
Навес за дърва

8,383 дка
масивна
паянтова
масивна

196162 г.

550,83

3+1С

масивна

-

2

41,90

1

паянтова

-

3
4

6,84
14,86

1
1

паянтова
паянтова

-

159,07
6,77

2
1

масивна
паянтова

Юридическо лице по ТЗ

Санитарно-охранителна
Зона 1
Жилищна сграда,
заведена в счетоводните
активи на дружеството Удостоверение
№10-2516/29.04.2010 г.

Физическо лице
Иван М. Радков
Държавна собственост
В управление на ТП ДГСДобринище

1982
*
1982

Договор за наем с
„ЕПИК ИНВЕСТ“ООД
Юридическо лице по ТЗ

70-те

години

-

Заема 840 кв.м.
1
2

Заповед на МГГП
№3965/21.12.1973г.

1982
1982

Заема 2,370.дка
1

стопанисва се от
„ЕВРЕДИКА ХОЛИДЕЙС“ ООД

Преди
1969 г.
Преди
1969 г. „Водоснабдяване и
Преди канализация“ ЕООД
1969 г. Благоевград

Без дворно място
1

АДСИЦ

-

ЕТ “Медик-Любомир
Маринов“

Разрешение
№665/10.07.1961 г.
Протокол
№13/06.07.1961 г. на ИК
на Об НС Банско
АДС №578/20.02.1984 г.

Разрешение за
възстановяване с писмо
изх. №05-08-2692/20123 г.
НА 39/23.09.2003 г.
По договор за покупко –
продажба

Управлява се от собственика

Писмо №47-00221813.11.1982 г. на МГГП

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
ВМРО- Съюз на
македонските дружества

НА №31/27.01.1992г.
с право върху площ от

5
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

10

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.“

15

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

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

22.2.3

-Пристройка 2

-

3

25.1
25.1.1
25.1.2

Хотел „Бистрица“
Хотелски блок
Пристройка -котелно

В ПИ191.1663 по КК

25.2.
25.2.1
25.2.2
25.2.3
25.2.4
25.2.5
25.2.6
25.2.7

Район на бунгала*
№1-амортизирано
№2- амортизирано
№3- амортизирано
№4- останки
№5 - останки
№6.-.останки
Тоалетна -полуразрушена

В ПИ.191.1663 по КК

25.3

Район на трафопост*

25.3.1
25.3.2
25.3.3

Стар трафопост
Нов трафопост
Руини

В ПИ 191.1653
Отдел149 „д“

25.5

Сграда *

4,16

1

паянтова

-

1
2

Заема площ от 4,2 дка
607,06
2+м
масивна
1
масивна

-

-

Подлежи на разчистване
12
1
паянтова
12
1
паянтова
12
1
паянтова
12
1
паянтова
12
1
паянтова
12
1
паянтова
10
1
масивна

с договор за наем

3 дка

Юридическо лице по ТЗ
„Бистрица „ ЕООД
не функционира , охранява
се
от „Селена“52 ООД

Документ не е
предоставен

Юридическо лице по ТЗ

Преместваеми обекти

36-00-93/01.08.1981 г. на
МГГП

Фирма „Глазне“- град Банско

Районът е изоставен

По финансово счетоводна
отчетност – вероятно
сторнирани;
Фирмата не функционира

Заема 0,36 дка
1
2
3

23,50
8,80
76,00

1
1
1

масивна
МКТП
-

28,73

1

масивна

без определено
предназначение/компрометирана/

м. Кариерата
В ПИ.191.1663 по КК
Отдел183 -„ е“

*

*

Няма данни

Няма данни

Изоставена

16.

ТРАФОПОСТ
Землище гр. Банско
В близост до хотел Катерини

26.1

Трафопост

В ПИ 191.1695 по КК

-

6,80

1

масивна

*

Не функционира

Няма данни

17

ИЗОСТАВЕНА СГРАДА
Землище
В близост до хотел Катерини

27.1

Сграда /технологична/

В ПИ191.1663 по КК

-

5,00

1

масивна

*

Не функционира

Няма данни

. 18.

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

28.1

Сграда с неопределено
предназначение
/компрометирана/

-

75,21

1

масивна

*

Няма данни

Няма данни

19

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ДАМЯНИЦА
Надморско височина 1891 м.

Изоставена

Изоставена

29.1
29.1.1

Хижа Демяница
Туристическа хижа

8

Заета площ 5,14.дка
230,6
2+М
масивна

29.1.2
29.1.3

Туристическа кухня
Лавка

21
20

46,30
9,80

1
1

масивна
полумасивна

1933 и
след
1933

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ

Решение
Министерския
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Землище на град . Банско
При водослива на р. Валявица,
Василашка и Гайзерска вода

29.1.4
29.1.5

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

3

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

29.1.6
29.1.7

21.

22.

№775/01.08.1996 г.

с наемател
ЕТ Георги Гемков

с ползвател
ДНП „Пирин“ на сграда №19

29.1.10
29.1.11
29.1.12
29.1.13
29.1.14
29.2

Туристически заслон*

В ПИ. 191.1653 по КК

-

134,20

1

масивна

*

Публична общинска
Не функционира

АПОС №1052/25.06.2013 г.

29.3

Туристически заслон-бунгало*
ТЗ „Караманица“

В ПИ. 191.1699. по КК
Отдел 1552“Л“

-

13,60

1

паянтова

*

Бивша частна собственост.
поддържа се от ДНП Пирин

Не се актува преместваем обект

30.1.1.
30.1.2

Параклис „СВ. Никола“
Археологически разкопки

1
2

42,90
409,00

1
1

масивна
-

*
*

Общинска публична
Държавата

Няма данни
*

Землище гр. Банско
м. „Св. Никола“
попада в ПИ. №191.1548 по КК
Отдел 201 „2“;
Заета площ 2,00 дка

30.2.1

Сграда за инвентар и подслон
към бивш пчелин

3

16,30

1

масивна

Физическо лице

Няма данни

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

31.1

ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ
Землище на град Банско

32.1

*Забележка: Заслоните по т.20.2 и
20.3 не попадат в зоната но са
ситуирани по маршрута на
интерпретативна пътека „Демяница
разказва“

20.

БТС-ТД „Вихрен“ Банско

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

29.1.8
29.1.9

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„СВ. НИКОЛА“

м. Демянишка поляна.

11
10
9
5
4
6
7

30,60
1
масивна
Застроена площ по ивичната. основа
102,70 кв.м
10,60
1
полумасивна
8,70
1
полумасивна
10,00
1
полумасивна
10,30
1
полумасивна
10,30
1
полумасивна
9,80
1
полумасивна
10,00
1
полумасивна
56,50
1
масивна
34,30
1
масивна
9,90
1
масивна
47,90
1
масивна
14,60
1
паянтова
41,00
1
паянтова
14,90
1
паянтова
12,00
*
*
28,7
1
масивна
5,50
8
масивна
29,20
1
полумасивна
7,40

1
2
19

Отдел 156 „3“

В отдел201 „е“

АДС №94/23.12.1954 г.

По ЛУП

Изоставена
Сграда за инвентар и подслон

-

24,01

1

полумасивна

-

изоставена

Технологична сграда – ел.
подстанция

-

85,08

1

масивна

Физическо лице
Неизвестно

Няма данни

Не се ползва

*В контактна зона-

1
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23.

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

24.

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

25.

26.

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

35.1.1

Сграда за инвентар и подслон

35.1.2

Навес

35.2

Сграда за инвентар и подслон

36.1.

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

**
36.1.1

Заета площ 18,7 дка;

36.1.2

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„СТАРА ХИЖА БЕЗБОГ
ПУ „БЕЗБОГ“

Землище гр. Добринище
М. „Безбожко езеро“
Попада в ПИ.508 1
Отдел 249 „2“.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА БЕЗБОГ“
ПУ „БЕЗБОГ“

Заслон -зад параклиса

13,69

1

паянтова

-

Православен храм „Св.
Троица“

Без документ
*В контактна зона

Землище гр. Добринище
Попада в ПИ .356.506 и .508.4.;

НВ 2256 м..

27.

34.1

36.1.3

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

36.2.

Трафопост

37.1.
37.1.1
37.1.2
37.1.3
37.1.4
37.1.5

Стара хижа Безбог
Част от стара хижа Безбог
Външна тоалетна
Туристическа кухня
Склад към туристическа кухня
Стар трафопост-изоставен

37.1.6

Палатков лагер

37.2.

Ски влек

38.1.*

Попадат в ПИ .44.18-КК

1

16,57

1

полумасивна

-

2

32,90

1

паянтова

-

12,62

1

масивна

Попада в ПИ .44.15-КК

Землище с. Обидим
№ 0.279 по КВС

.508.4

В ПИ.508.1,
отдел 248“4

Гледай - община Гоце Делчев

1989 г

4

306,90

2

масивна

1989

3

43,70

1

полумасивна

*

2

25,6

-

масивна

*

1

28,10

1

масивна

-

11
10
13
12
4

Разрешени 2,55 дка
281,20
*
масивна
9,70
1
масивна
103,50
1
масивна
11,90
1
масивна
9,40
1
масивна
Заема площ от 0,220.дка

Пчелин на
Физическо лице
Иван Колчагов

Не са предоставени

Физическо лице
изоставена

Без документи
*В контактна зона

Юридическо лице по ТЗ

НА №136/16.11.2005 г.

*В контактна зона

„ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД

с наемател

„СИГМА СКИ“ЕООД

……………………………….

1960 Юридическо лице по ТЗ
1960 „ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД
1960
1960
1960 г.
с наемател
1984 г. „СИГМА СКИ“ ЕООД

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

……………………………………..

НА №136/16.11.2005 г.

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

Дължина…250 м

38.1.1.

Горна лифтова станция
х. Г. Делчев-х. Безбог
Платформа

38.1.2

Лифтова станция

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПУ “БЕЗБОГ“
1

313,37

-

метална-

1989 г

2

24,96

-

масивна

1989 г.

Юридическо лице по ТЗ

НА №136/16.11.2005 г.
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Надморска височина 2240 м.
Землище с. Обидим
м. „Безбожко езеро“
попада в имот № 0.279 по КВС
Отдел 263 „7“ и „6“
Заета площ 9 0.дка

28.

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

29.

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

38.1.3

Операторно и пропусквателно
съоръжение

3

14,76

-

метална

38.2.1

Хижа Безбог - нова

7

522,72

4+М

масивна

1981

38.2.2

Котелно

5

20,90

1

масивна

1981

38.2.3

Септична яма

6

67,40

*

масивна

1981

38.3.1

Трафопост/нов/

3

36,30

1

масивна

38.4.1
38.4.2

Бунгало/малката хижа/
Пристройка към бунгалото

8
9

72,70
23,80

1
1

полумасивна
паянтова

42.1
42.1.1
42.1.2
42.1.3
42.1.4
42.1.5
42.1.6
42.1.7
42.1.8

Район на хижа Пирин
/“Велебит“/
Хижа Пирин
Баня външна
Тоалетни външни
Мини ВЕЦ
Дизел агрегат
Палатков лагер.
Пералня /умивалня/
Септична яма

42.3
42.3.1
42.3.2
42.3.3
42.3.4
43.1

1989 г. „ДОБРИНИЩЕ СКИ“ ЕАД

ОБЩИНА САНДАНСКИ
ПУ „ТРИТЕ РЕКИ „ И ПУ „КАМЕНИЦА“
Отдел339 -4;
В имот №000642
В имот №000642
В имот №000642
В имот № 000662В имот № 000662В имот №000642
В имот №000642
В имот № 000662-

1
5
2
3
4
12

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

В имот №000645

-

В им. №000474 по КВС

43.1.1

Район на хижа Беговица
/Каменица/
Туристическа хижа

43.1.2
43.1.3

10
11
8
9

145,20
5,00
28,1
15,30
10,00
350,00
25,00
12,03

3
1
1
1
*
*

масивна
паянтова
паянтова
масивна
масивна
*
масивна

1934 г
-

81,30
12,80
5,5
5,5

2
1
1
1

масивна
масивна
полумасивна
полумасивна

1966-

Заема 7,97 дка
2

280,80

Навес за дърва

3

79,10

Бунгало за настаняваненезавършено
КИП „Каменица“

5

масивна

1966 г

1

паянтова

-

48,8

1

полумасивна

-

4

47,8

1

полумасивна

43.1.5

Бунгало за настаняваненезавършено

6

49,6

1

полумасивна

43.1.6

Трафопост

1

7,8

1

масивна

43.2

Ски влек тип „паничка“ и писта

43.1.4

Дължина влек -350 м.

3

Дължина на писта та 400 м.

с наемател
„СИГМА СКИ“ ЕООД

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

Физическо лице
Славчо Милушев

НА №182/17.12.2003г.
С удостоверение за
търпимост

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ

НА №74/16.07.2003 г.

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

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

Физическо лице
Иван Баладжанов

НА №177/28.05.2002 г.

Ползва се от собственика

По ЛУП

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
ТД „Еделвайс“ и
БТС София
наемател- „Беговица“ООД

НА№89/12.11.2007 г.

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
БТС София
Сграда №4 се ползва от Д НП
„Пирин“ като КИП

Комплектуват се
документи

НА№62/14.03.2009 г.

Предвидени в План за
управление 2004.

„ЕНЕРГО ПРО –БЪЛГАРИЯ“ АД

БТС и ТД „Еделвайс“

НА №№ 89/07 и 62/09г.

9
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

14

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.“

30

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„КАНТОН МОЗГОВИЦА
ПУ КАМЕНИЦА
Надморска височина 1445 м.
Землище на с. Лиляново
м „Мозговица“
Имот №000282 по КВС,
Заета площ 3,2.дка
Отдел 380 „2“ , част от буква в , 381 –и;
Забележка: Обектите по т. г. 38.1.3,
38.2 и 38.3 се намират извън зоната ,
в контактна територия

31.

32.

33.

44.1

Кантон Мозговица

44.1.1
44.1.2

Сграда-кантон
Навес-барбекю

44.1.3
44.1.4

Павилион - охрана
павилион- охрана

44.2
44.3

221,4
22,1

2
1

масивна
полумасивна

1972 г.
-

В им. №…..…… по КВС
В им. №…..…… по КВС

3
4

10,70
16,03

1
1

паянтова
паянтова

-

Трафопост*

В им. №000373 по КВС

5

7,6

1

масивна

1973 г.

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

-

126,60

2

масивна

44.3.1
44.3.2

Бивш обор –сеновал*
ползва се като лятна къща
Обособена част от сградата
Обособена част от сградата

40
30

2
2

масивна
масивна

Преди
1975г

44.3.3

Обособена част от сградата

30

2

44.3.4

Обособена част от сградата

30

45.1.1

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

Надморска височина 2 027
з-ще с. Плоски
м. „Спано поле“
Попада в имот №00036 по КВС
Заета площ 2,00 дка

Заета площ -3.2 дка
1
2

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

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„СПАНО ПОЛЕ“

им № .000282 по КВС

Юридическо лице по ТЗ

НА №81/01.10.2004 г.
Стар АДС
№2274/14.04.1993 г.

„ЕНЕРГО ПРО –БЪЛГАРИЯ“ АД

Павилиони –без
разрешение за поставяне

Физически лица - бивша
собственост на ГС Сандански
П.Ц. Констадинов
М.К. Михайлов

Закупен през 1975 г.
Изгубени документи
Изгубени документи

масивна

С.Д. Димитров

Изгубени документи

2

масивна

В.Д. Димитров

Изгубени документи

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ

Удостоверение №6 на
ММС

1

176,10

1

полумасивна

45.1.2

Туристически заслон
„Тевното езеро“
Външна тоалетна

2

1,8

1

паянтова

45.1.3

Склад

3

3,7

1

паянтова

41.1.

Пастирски заслон - метален
фургон
Сграда без определено
предназначение

2

*

*

*

-

Бивша собственост на АПК

1

138,56

1

масивна

-

Изоставени и
компрометирани

15
14
1
2
3
4

38,9
36,8
11,6
12,7
12,4
12,3

5
6
7
8
9

14,05
12,60
13,30
13,80
13,50

41.2

48.1
48.1.1
48.1.2
48.1.3
48.1.4
48.1.5
48.1.6

Заслон Спано поле
Столова и спални помещения
Лятна столова
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване

48.1.7
48.1.8
48.1.9
48.1.10
48.1.11

Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване

в им. №00036 по КВС

Заема площ 2,0дка
2
полумасивна
1
полумасивна
1
паянтова
1
паянтова
1
паянтова
1
паянтова
1
1
1
1
1

паянтова
паянтова
паянтова
паянтова
паянтова

БТС- ТД „Еделвайс“Сандански

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
ТД „Еделвайс“-Сандански и
БТС София

Без документи

Удостоверение на ММС
/Вписан под №24/

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

48.1.12
48.1.13
48.1.14
48.1.15

Бунгало за настаняване
Мини ВЕЦ
Външни тоалетни
Външна баня

10
11
12
13

13,80
4,3
4,20
4,30

1
1
1

паянтова
МС
паянтова
паянтова

48.2

Пастирски заслон*

В им. №000036 по КВС
Отдел 400 подотдел 3

1

21,80

1

паянтова

48.3 421
48.3.2

Пастирски заслон*
тоалетна

В им. №000004 по КВС
Отдел 401 подотдел 3

2
-

33,90
2,70

1
1

паянтова
паянтова

48.4

Пастирски заслон*

В им. №000004 по КВС
Отдел 401 подотдел
13

3

24,30

1

паянтова

Физическо лице
Ангел Марков

Преместваем обект

-

Физическо лице
Вальо Белоянеца

Без документи

-

Физическо лице
Илия Мицански

Преместваем обект

34.

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

49.

Обор сеновал
полуразрушен

В им 000058. по КВС
Отдел 407, подотдел 7

200,70

1

полумасивна

Не се откриха данни

Без документи

35

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

50

Сграда за работници
полуразрушена

В им 000058 по КВС
Отдел 410 подотдел 1

59,20

1

полумасивна

Не се откриха данни

Без документи

36.

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

51

Сграда за овчари

В им №000037 по КВС
Отдел 403, подотдел
2

66,41

`1

масивна

Физическо лице

НА 134/08.12.1997 г.

37.

38.

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

52.1.

52.2

Жилищна сграда

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

54.1.1

54.1.3.
54.1.4
54.1.5

Хижа Загаза - бивше
работническо жилище
Туристическа кухня
и барбекю
Склад за дърва
Мини ВЕЦ
Беседка

54.2

Сграда –обор /полуразрушен/

54.1.2

Мандра- полуразрушена

Венцислав Удев

ОБЩИНА КРЕСНА
ПУ „СИНАНИЦА“
Отдел 446 „6“
1
Н.В.1252 м.
Отдел 447„а“

2

1
2
3
4
5
В им. №000274 по КВС

127,51

1

масивна

Физическо лице

НА №9/08.06.2005 г.

Асен Андреев
18,31

1

полумасивна

135,20

2+М

масивна

Физически лица

34,20
6,70
34,70
4,50
33,50

2

полумасивна

Милчо Караджов
Йордан Стоев

1
1

паянтова
паянтова

144,60

1

масивна

НА №2/12.01.2009 г.
НА №44/10.03.2011.г.

Ползва се от собствениците
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39.

40.

41.

ПАСТИРСКИ ЗАСЛОН ЗИДЕНИЦАТА
56.1
Надморска височина 1885 м.
До границата на НП „Пирин“, в
територия на ДЛ – Кресна
Попада в имот №000153 по КВС
Отдел 146 „з“ по ЛУП на ДЛ Кресна

Пастирски заслон
„Зиденицата“

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

57.1.1

Хижа Синаница

112,82

2

масивна

57.1.2

Външна тоалетна

5,06

1

паянтова

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

58.1

Сграда. - руини

1

*

*

масивна

*

Бивша собственост на АПК

58.2

Жилищна сграда- руини

2

44,42

1

масивна

*

Изоставени

42.

ЗОНА ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
„ХИЖА ЯВОРОВ“
Надморска височина 1750 м.
ПУ „Баюви дупки“
Землище на гад. Разлог
м. „Суходол“
Попада в ПИ.808.7.по КК
Отдел 58 „3“
Заета площ – 19,3дка.

1

масивна

2004 г

Публична държавна
собственост

Със временен статут ;
Срочно право на строеж;

За съвместно ползване
с ДЛ Кресна

Договор за съвместно
ползване от15.11.2004 г.

19741975 г. Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
БТС София
1974 Ползва се от ТД „Синаница“

НА №6/18.12.2009 г.

Наемател
Бойко Стоименов

ОБЩИНА РАЗЛОГ
ПУ „БАЮВИ ДУПКИ“
-

59.1

Хижа Яворов -нова

59.1.1

Високопланинска хижа

ПИ808.7.3 по КК

2

316,17

3

масивна

59.1.2

Столова и кухненски тракт

ПИ 808.7.4 по КК

3

165,03

1

масивна

59.2

Трафопост

ПИ 808.7.1 по КК

1

50,72

1

масивна

59.3

Планинска вила
/бивша БТК/

4

40,00

59.4.

Бунгало - Планинска
спасителна служба

ПИ 808.7.10 по КК

10

46.91

59.5

Бунгало „ТД Планинарка“

ПИ 808.7.13 по КК

13

59.5.1

Навес за дърва

9

.

-

-

1

Публична общинска
1982г собственост
Ползвател
1982 г. ТД „Пирин“ гр. Разлог
Частна общинска
собственост

Без документи

АОС №357 /05.05.1998 г.
АПОС №38/14.04.2014.г.
По ЛУП
АЧОС №136/07.04.2014 г.

полумасивна

-

Физическо лице
Димитър Ирибозов

Договор за покупко
продажба
№26195/21.10.2009 г

1

полумасивна

-

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

АПОС №337а/29.12.1977 г.

27,66

1

полумасивна

Не се откриха

23,70

1

паянтова

Юридическо лице по
ЗЮЛНЦ
ТД „Пирин“ гр. Разлог
Ползват.- клуб „Планинарка“
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59.6.

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

ПИ808.7.2 по КК

59.7.

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

18

102,42

1полу

масивна

-

19

15,60

1

паянтова

-

59.8
59.8.1
59.8.2
59.8.3
59.8.4

Бунгала
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване
Бунгало за настаняване

В имот ПИ808.7 по КК
ПИ.808.7.5 по КК
ПИ808.7.6 по КК
ПИ808.7.7 по КК
№808.7.8 по КК

5
6
7
8

12,59
13,27
13,15
18,07

1
1
1
1

паянтова
паянтова
паянтова
паянтова

59.9

Външна тоалетна

ПИ808.7.11 по КК

11

24,52

1

масивна

59.10.

Стара хижа

ПИ 808.7.15 по КК

15

71,07

2+М

полумасивна

59.10.1
59.10.2

Столова и кухня към стара хижа
Пристройка към столова

ПИ 808.7.14 по КК
-

14

75,74
19,30

1
1

масивна
масивна

59.11

Планинска почивна станция*

ПИ808.7.16 по КК

16

88,00

1+М

масивна

1967 г. Частна общинска
собственост
Община Разлог

59.12

Бунгало /старо/

ПИ 808.7.12 по КК

12

24,34

1

паянтова

Частна общинска
собственост
Не се ползва

АЧОС №60/28.03.2014 г.

59.13

Навес -лятна столова

при нова хижа

10

15,60

1

паянтова

-

БТС-ТД „Пирин“ гр. Разлог

Преместваем обект

59.14

Стари тоалетни /над общинска
станция/

Не се ползват

17

26,6

1

масивна

-

Няма данни

Няма данни

подз.

Публична общинска
собственост - обявена с
решение №90/27.05.2004 г.
на ОбС Разлог -Община
Разлог, по късно
преактувани поотделно като
частна общинска
собственост
Ползвател
ТД „Пирин“ гр. Разлог

Преди
1950 г
-

Юридическо лице по ЗЮЛНЦ
БТС - София

АПОС №337А/29.12.1997
и Решение №90/2004 г. на
ОбС Разлог.
По –рано съставен акт
№2/30.11.1951 г. и
преактувани:
АЧОС №163/08.04.2014 г.;
АЧОС№137/07.04.2014г.;
АЧОС№161/08.04.2014 г.;
АЧОС№134/07.04.2014 г.
АЧОС№139/07.04.2014 г.
АЧОС№135/07.04.2014 г.
Постановление
на
Министерския
съвет
№171/23.07.1957г. и
АПОС №5/09.04.2014 г.
АЧОС №165/08.04.2014г.
АОС №50/14.12.1993 г.
АЧОС167/08.04.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4.6. :С П И С Ъ Ц И по землища на учредените и съществуващи права на ползване, върху земите, водите и
горите

№
по
ред
1.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

№
ЗАПОВЕД
2.
№СОЗ-М14/25.08.2005
№СОЗ-М15/27.09.2005
№СОЗ-С12/04.10.2005
№СОЗ-С18/31.01.2006
№СОЗ-С19/31.01.2006
№СОЗ-С24/09.02.2006
№СОЗ-С22/06.03.2006
№СОЗ-С27/06.04.2006

І. - С П И С Ъ К
на издадените заповеди за санитарно-охранителни зони около източници
ЗЕМЛИЩ
№
Е
№ РАЗРЕШИТЕЛНО
ВОДОВЗЕМНО
ПОЗЕМЛ НАСЕЛЕ
ТИТУЛЯР
СЪОРЪЖЕНИЕ
ЕН
НО
ИМОТ
МЯСТО
6
3.
4.
5.
7
№400288/19.04.2005
"В и К"ЕООДводовземна система
ПИ . 57
гр .Разлог
г.
Благоевград
"Извора"
"В и К"ЕООДводовземни съоръжения
№001340
№400301/16.05.2005г.
гр .Разлог
Благоевград
"Калугерица",
ПИ
В и К"ЕООДкаптажи
.191.1682
№400276/15.04.2005 г
гр. Банско
ПИ
Благоевград
"Пелеви кладенци 1 и 2"
.191.1683
№400283/15.04.
"В и К"ЕООДтръбни кладенци
№000686
гр. Банско
2005г
Благоевград
"Мъртва поляна",
№000704
"В и К"ЕООДдренаж
№400283/15.04. 2005г
гр .Банско
Благоевград
"Мъртва поляна"
№ 000685
№
"В и К"ЕООДводовземно съоръжение
гр .Банско
400277/01.09.2005г.
Благоевград
"Циганско кладенче
№ 000698
"В и К"ЕООДводовземни съоръжения
с. Обидим
№400281/15.04.2005г.
Благоевград
"Ливадите"
с. Стара
речно водохващане на р.
№
Община Кресна
Кресна и
Невързумска-кота 1155м
с. Ощава
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ЕКАТЕ

ОБЩИНА

8.

9.

61813

Разлог

61813

Разлог

02676

Банско

02676

Банско

02676

Банско

02676

Банско

53059

Банско

39699

Кресна
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№СОЗ-М30/29.06.2006
№СОЗ-М10.
31/29.06.2006
МОСВ№РД11.
406/18.06.2007
МОСВ№РД12.
444/18.06.2007
9.

№
400290819.04.2005г.
№
400323/29.06.2005г.
№400294/25.04.2005
г.
№4002821/09.08.2005г

"В и К"ЕООДБлагоевград
"В и К"ЕООДБлагоевград
"В и К"ЕООДБлагоевград
"В и К"ЕООДБлагоевград

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

"В и К"ЕООДБлагоевград

водовземни съоръжения
"Попова бука 1,2 и 3"
водовземно съоръжение
"Усипо"
речно водохващане
„Стружка река“ при р.
Стружка

13.

№СОЗ-С74/28.01.2008

14.

МОСВ№РД- №41510096/02.07.200
133/27.02.2008
7г

"В и К"ЕООДБлагоевград

15.

№СОЗ-С78/10.03.2008

"В и К"ЕООДБлагоевград

№41510087/11.05.200
7г.

№41110004/26.03.200
7г

16.

МОСВ№РД- №41110010/19.07.200
200/10.04.2008
7г

"В и К"ЕООДБлагоевград

речно водохващане
"Бялата река"

17.

МОСВ№РД№400254/30.03.2005г.
481/07.08.2008

"В и К"ЕООДБлагоевград

водовземни съоръжения
"Караманица"

МОСВ№РД- №41510103/23.07.200
18.
115/13.02.2009
7г

В и К"ЕООДБлагоевград

водовземна система
"Засеците“-8 бр. каптажи

"В и К"ЕООД-

водовземна система

19.

МОСВ№РД-

№41510238/30.06.200

№001424
№012002
№000723
№000681
с
незатворен
контур
към паркаІІСОЗ
в отдел
150-в
№188009
№ 000825
Част от
пояс ІІ в
НП
„Пирин“
№000699
№631015,
№631017д
о
№631023
№000723
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гр. Разлог

61813

Разлог

38666

Гоце
Делчев

21498

Банско

гр. Банско

02676

Банско

с. Брежани

6238

Симитли

гр.Банско

02676

Банско

с. Градево
гр.Симитл
и

17405

Симитли

с. Градево

17405

Симитли

гр. Банско

02676

Банско

гр. Разлог

61813

Разлог

гр. Банско

02676

Банско

с. Корница
с Брезница
Добринищ
е
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391/16.06.2009

8г

Благоевград

20.

МОСВ№РД№400291/21.04.2005 г Община Банско
511/24.07.2009

21.

МОСВ№РД- №41110011/16.07.200
562/24.08.2009
7г

"В и К"ЕООДБлагоевград

МОСВ№РД- №41110019/16.10.200
22.
Община Кресна
872/19.12.2009
8г
23.

24.

25.

"Карантията 1 и 2"
каптаж "Серафимов чарк"
речно водохващане
"Плавилото" на р. Дисилица
- кота 1870м
речно водохващане на р.
Невързумска - к.1493,00м.

МОСВ№РД- №41110005/26.03.200
903/29.12.2009
7г

"В и К"ЕООДБлагоевград

речно водохващане "Улуко"
на р. Валевица-к.1425,00м.

МОСВ№РД- №41510312/26.07.201
570/29.07.2011
0г

В и К"ЕООДБлагоевград

каптаж "Мотиката“
и дренаж на р. Глазне

"Юлен АД
Банско

речно водохващане
"Бъндерица" на р.
Бъндерица

МОСВ№РД2/04.01.2012

№41110047/15.09.201
1г

№СОЗ-M№41510410/14.05.201
26.
227/26.02.2014
3г
МОСВ
27. №821/21.10.20
14

-

ЕТ "Пещерите Мария
Джолева"
Община Банско

Тръбен кладенец
Находище на минерални
води
"ДОБРИНИЩЕ"

№027053
№000642
№000207
№000203
№000876

гр. Кремен

39614

Банско

Добринищ
е

21498

Банско

с. Стара
Кресна и
с. Сенокос

39699 и
66247

Кресна
Симитли

гр. Разлог

61813

Разлог

02676

Банско

02676

Банско

02676.

Банско

21498

Банско

Част
от
пиояс І на
подлрусло
в
гр. Банско
Дренаж и
пояс
ІІ
пояс
каптаж
ПИ.191.16
52
гр. Банско
ПИ .174.10 гр. Банско
Част от
пояс ІІ в
НП
„Пирин“
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ІІ. - С П И С Ъ К
на разрешителните за заустване на отпадъчни води за обекти от територията на НП“Пирин“

№

ТИТУЛЯР

№ НА
РАЗРЕШИТЕЛНО

1

2.

3.

1.

"Юлен" АД

2.

"Юлен" АД

ОБЕКТ

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

4.
5.
Обект: Експлоатация на
гр. Банско,
"Канализационна система с
м-ст
ПСОВ-м. „Бъндеришка
43110105/04.10.2011г.
„Бъндеришка
поляна“, обслужваща
поляна“
Туристическа и ски зона
НП „Пирин“
Банско"
Обект: Експлоатация на
"Канализационна система с
Гр .Банско ,
43710027/04.10.2011г.
ПСОВ-м. „Платото“,
м-ст „Платото“
обслужваща Туристическа и
НП „Пирин“
ски зона Банско"

ЕКАТЕ
6.

ДАТА НА КРАЙНА
ВЛИЗАН ДАТА НА
ЕВ
ДЕЙСТВ
СИЛА
ИЕ
7.
8.

ВОДЕН
ОБЕКТ
9.

02676

р.
04.10.2011 04.10.2017
Бъндерица
г.
г.

02676

Дередесен
04.10.2011 04.10.2017
приток на
г.
г.
р.
Икришка
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3.

"Юлен" АД

4. Община Банско

5.

"Юлен" АД

Обект: Експлоатация на
гр. Банско,
"Канализационна система с
м-ст
43710028/04.10.2011г. ПСОВ-м.“ Шилигарника“,
„Шилигарника“
обслужваща Туристическа и
НП „Пирин“
ски зона Банско"
43110126/19.05.2014

Обект :Експлоатация на
Канализационна система на
гр. Банско

гр. Банско

43110134/15.10.2014

Обект" :ПСОВ-м
„Бъндеришка поляна“реконструкция и
разширение"

Гр. Банско
м .“Бъндеришка
поляна“
НП „Пирин“

02676

Дереляв приток
на
04.10.2011 04.10.2017
р.
г.
г.
Икришка

02676

19.05.2014 19.05.2020
г.
г.

02676

до
въвеждане
р.
15.10.2014 на обекта
Бъндерица
г.
в
експлоата
ция
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ІІІ. - С П И С Ъ К
на предоставени разрешения за строителство в държавен горски фонд

ВЕДОМСТВ
№
№ НА ЗАПОВЕД
О
1.
1.

2.
МЗГ

2.

ТИТУЛЯР

3.
№499/19.11.1986г.

4.
БТС

МГГП

№759/19.06.1985

МНП

3.

МГГП

№1663/09.11.1983г Балкантури
.
ст

4.

МГГП

№237/15.06.1982г.

5.

МГГП

№67/08.01.1980

ДКП

6.

МГГП

№2361/28.06.1978
г.

МОН

7.

МГОПС

№3985/21.12.1973

ТКЗС

ОбНС
гр. Банско

РАЗРЕШЕ
НА ПЛОЩ
ОБЕКТ
М.КВ.
5.
6.
13 000,0 Къмпинг
400,0 Сглобяеми къщи 2 броя
150,0 Чайна
-Дом на скиора /х. Тодорка/;
- Ски лифтове;
- Ски писти.
1 000 Профилакториум

88 200,0

2 000 - Учебно-спортна
база "Вихрен";
- Въжена линия
800,0 „Дом на

МЕСТОНАХОЖДЕ
НИЕ
ПО ЛУП
7.
Незалесена горска
площ, част от
подотдел 40-2
Незалесена горска
площ, част от
подотдел 59- в
Залесена горска
площ, част от
подотдел 59- а
горски фонд на
НП „Пирин“

МЕСТНОС
Т

ЗЕМЛИЩЕ

8
м.“Хижа
Бъндерица“

9.
гр. Банско

м.
„Чалин
валог"
м.
"Чалин
валог"

гр. Банско
гр. Банско
- р. Банско

Залесена горска площ
част от подотдел 91к
Залесена площ в част
от подотдел 37- б

м.
"Конаревска
вода"
м. "Уплето"

гр. Банско

Незалесена горска

м.

гр. Банско
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г.

"Вихрен"

8.

МГОПС

№2639/13.09.1972
г.

9.

МГГП

№1591/08.07.1969

10
.

МГГП

№1901/19.11.1982
г.

МОК
"Редки
метали"
ГНС
гр. Банско
ГНС
гр. Банско

11
.

МГГП

№2049/14.12.1982
г.

ГНС
гр. Банско

12
.

МГГП

№714/18.06.1985 г.

ОНС
Благоевград

13
.

МЗГ

№369/24.09.1986 г.

ОНС
Благоевград

14
.

Комитет по
горите

№495/12.12.1996 г.

животновъда“
400,0 Хижа
1 000,0 Високопланинска
спасителна станция
20 000,0 Ски писта
8 800,0 Туристически скипът „Шилигарника
до ски пистите
“Чалин валог“
449 600,0 -Ски писти - 5 броя;
-Ски влекове - 3 бр;
-Седалкови въжени
линии - 2 броя;
-Сглобяеми
къщички - 4 броя.
79 000,0 Ски- писта
„Черна могила“

площ в част от
подотдел 59 - 2
Незалесена горска
площ част от
подотдел 59-5
Части от подотдели
49 – з и 52 - б
Залесена горска площ
част от подотдели
58 -а, в и 59 - в, ж, з;
Залесена горска площ
част от подотдели
58 -г, 57 - а, 61 – ж;

"Рибарника“

Част от подотдели
48 -ж, 46-а, ж, 30-в,
63 -д,56 - б, в, д, е64 а, б,
65 a, 52-б, в, г, 55-ж,
з, 54 -а, 53-б, в, г, д, е,
ж, з, 45 - г, и, з .
Залесена горска площ
част от поотдели 34 е, 35 –а, о, м, з;

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

м. "Борова
ливада"

гр. Банско

м. "Икрище" гр. Банско
/“Чалин
валог“/
м.
"Чалин
Валог"

гр. Банско
гр. Банско

м.
гр. Банско
"Бъндеришка
поляна"„Черномогил
ски чал“
95 000,0 Изключване
Замяна с 95 дка
Актувани с
гр. Разлог
залесена и
земеделска земя от
АОС
незалесена горска
общинския поземлен №№296, 294,
площ поотдели 233- фонд община Разлог 295, 298, 299,
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№674/25.12.1986

комбинат
"Биляна"

д,3,5 и 253-2 и 23510 и 21-1 от ДГФ;
6 000,0 Почивна база

15
.

МЗГ

16
.

МГГП

№167/06.02.1984 г. ЦС на БПС

17

МГГП

№1566/09.11.1984г ЦС на БПС
.

18
.

Асоциация
"ГСГП"

№1259/22.12.1987
г.

ИПП
В площи по
"Пътпроект
Заповед
"
№3292 от
21.07.1975г.

19
.

Асоциация"
ГСГП"

№167/02.03.1987

20

Асоциация
ГСГП

№1501/18.08.1982
г.

ВТО
„Агромаши
на импекс“
ОНС гр.
Харманли

20

Комитет по
горите

№ 208/27.06.1994
г.

АД
"ТИ БИ ЕСхотели“

2055,0 - Стара и нови
хижи,
- Столова
- Бунгало
- инфраструктура и
др
18 700,0 Пътническа въжена
линия

-Подмяна на стари
бунгала;
-Изграждане на
едно двойно
бунгало
400,0 Бунгала - 6 броя;
50,0 Бунгала - 4 бр.

3 000,0 Хотелски комплекс

300 от
04.07.1996 г
Незалесена горска
м.
гр. Сандански
площ - част от
„Сърчалийца
подотдел 117-2
“
Незалесена
горска м. „Безбог“
гр.
площ,
части
от
Добринище
подотдели 227 – 1,
и
228-2, 229 -1;
с.Обидим
Залесена и незалесена
горска
площ
подотдели 40-е, ж, д
227-а,229-а, 1, 42-а,
38-д, е,
Част от подотдел 35-е

Хижа.“ Гоце
Делчев“хижа
„Безбог“

гр.
Добринище
и
с.Обидим

м.
„Хижа Гоце
Делчев“

гр.
Добринище

Залесена горска площ
част от подотдел 35 и
Залесена горска площ
в част от подотдела
35- и
Незалесена горска
площ част от
подотдела 177- 8,

м.
„Хижа Гоце
Делчев“
м.
„Хижа Гоце
Делчев“
неидентифиц
ирани

гр.
Добринище
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гр.
Добринище
гр.
Добринище
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21
.

Комитет по
горите

22
.

Асоциация"
ГСГП"

№351/19.06.1990 г. Ф. „
8 000,0 Ваканционно
Част от отдели178-а, Неидентифиц
Вариант“
селище
178-б,178-1;
ирани;
и „Спорткомплекс“
№466/14.05.1987
Спиране изпълнението на зап.№714/18.04.1985 г.-дейности в отдели и подотдели в м. „Църна могила“,
м. „Бъндеришка поляна“ м. Икрище“ и върху цялата друга територия на НП“Пирин“

ІV. – ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕНА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩАЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“, ОБЩИНА БАНСКО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГРАД БАНСКО

№ КОНЦЕДЕНТ

ОСНОВАНИЯ

1.
2.
3.
1. РМС
Министерски №
съвет;
514/03.07.2001г.

НАЧАЛО
И
СРОК
КОНЦЕСИ НА
ДЕЙСТВИ
ОНЕР
Е

ПЛОЩ

ВИД НА
КОНЦЕСИЯТА

4.
5.
6.
7.
„Юлен“ АД, - 21.12.2001 99,55 ха, попадащи Държавна концесия
град
г.
в територия с по- за строителство Банско;
- срок от 30 широк обхват, с изграждане и
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ОБЕКТ

МЕСТОНАХ
ОЖДЕНИЕ

8.
9.
Част от „Ски Землище на
зона с център гр. Банско;
Банско”
НП „Пирин“;
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представляващ
орган - министърът
на осколната
среда и водите

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

години

граничен
контур, експлоатация на Ски
определен от Туп на зона с център град
извънселищна
Банско
територия „Ски зона
с
център
град
Банско“ от която са
изключени 2,2 ха
на:
- хотел "Тодорка"
;
- база "Горско
стопанство" в м.
"Икришчанска
поляна;
- Общинска база в
м.
"Икришчанска
поляна“
- Общинска база в
м.
"Бъндеришка
поляна";
база
"Академика" в м.
"Църна могила";
- база "Изворите" в
м. "Чалин валог";
- база "ДЗИ" в м.
"Чалин валог";
- база "В и К" в м.
"Мъртва поляна";
- база ВМРО и
хотел "Катерини"
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попадаща на ПУ „Вихрен“
територията
на
Национален
парк „Пирин”,
община
Банско,
съгласно
„ТУП на
извънселищна
територия
„Ски зона с
център
Банско”,
одобрен със
заповед № 0913 от 01 .03.
2001 г. на
кмета на
община
Банско.
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в м.
"Чалин валог";
- "А"
охранителните
зони на тръбни
кладенци в м.
"Мъртва поляна",
дренажна зона в м.
"Мъртва поляна",
облекчителна шахта
в м. "Лесичето",
събирателна шахта в
м. "Мъртва поляна",
каптаж в м.
"Циганско
кладенче" и каптаж
в м. "Пелево
кладенче“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т. 1.6. : СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ
ланд. арх. Димитринка Берберова
1.6.1. Проекти и дейности през периода на действие на План’04 за територията на НП
„Пирин“
Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват
„Тисата“, Бенефициент: ДНП „Пирин“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.“ – срок 15.09.2015 г.
Настоящият План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023“ е дейност
от цитираният Проект. Други включени дейности по Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво
управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ са:
I. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи:
Включва дейности и проекти свързани с опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в Национален парк „Пирин” в антропогенно повлияни територии на парка.
Дейност: Опазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва, Изпълнител:
Бийгъл фото логистик ЕООД, юни, 2014 г., Междинен и Финален доклад
Докладът прави анализ на проблема и преглед на ихтиологичната литература за района.
Включва: Дейности по Изграждане на 20 броя прагове, преграждащи речното течение с цел
подобряване на местообитанията на балканската пъстърва на територията на НП „Пирин”, Срок
за изпълнение на дейността: юни – октомври 2014 г. Разработени са технически проекти за
прагове на р.Демяница и р. Влахинска. Дейността е отменена от страна на Възложителя с
изразено становище в писмо на главния директор на главна дирекция ОП „Околна среда 20072013 г.“.
Дейност - производство и закупуване на зарибителен материал и извършване на еднократно
зарибяване през лятото на 2014 г. Срок за изпълнение на дейността: декември, 2013 г. – май
2014 г. Очакван резултат: Произведен и закупен зарибителен материал минимум 35 000 броя с
единично тегло минимум 0,5 гр.
Дейност: Извършване на еднократно зарибяване през лятото на 2014 г.; Срок за изпълнение на
дейността: юни – септември 2014 г. Зарибяването с балканска пъстърва на територията на НП
„Пирин“ се извършва на три етапа. Етап 1. Идентифициране на участъци от реките,
предвидени за зарибяване, които са подходящи за развитие на малките рибки. Период на
изпълнение: май 2014 г. и Етап 2. Внасяне и отглеждане на новозакупените рибки в избрания
участък. Период на изпълнение: юни-септември 2014 г. Етап 3. – Разселване на рибките от
местата за доотглеждане в реките на територията на НП „Пирин“. Период на изпълнение:
септември 2014 г. Дейността е приключила успешно
Дейност: Разработване на методика за отчитане на успеваемостта от зарибяването и
прилагането й преди крайният срок за изпълнение на дейността. Дейността е изпълнена.
Дейност: Оценка на състоянието на балканската пъстърва на територията на НП „Пирин”,
проучване на негативно влияещите фактори и изготвяне на препоръки за бъдещо управление на
популацията; Срок за изпълнение на дейността: юли – септември 2014 г.
Дейност: Провеждането на теоретично и практическо обучение на експерти, работещи в
Дирекцията на НП „Пирин” Срок за изпълнение на дейността: септември – октомври 2014 г.
Всички планирани дейности са успешно приключили. Описани са подробно и професионално.
Проведени са три еднодневни обучителни семинари за експертите от Д НП. Финалният доклад
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е онагледен със снимков материал отразяващ процеса на изпълнение на проекта. Направеното
предложение във Финалния доклад за реализиране на база за риборазвъждане на територията на
НП „Пирин“ е включено в План’14 като проект „Проектиране и изграждане на Център за
размножаване на Балканска пъстърва с местен произход на територията на НП „Пирин“ от
ПРОГРАМА II: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни
местообитания и местообитания на растителни и животински видове.
Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните
растения на територията на НП „Пирин”, Изпълнител: Горски дар ООД; Междинен доклад
и Финален доклад
Анотация на Междинния доклад
Съгласно Плана за управление на НП „Пирин” лечебните представители в парка се отнасят към
182 вида висши растения, 59 семейства и 1 вид от нисшите растения. Във връзка с
изпълнението на задачите по Дейност 1 бе изготвен актуализиран систематичен списък на
лечебните растения, разпространени на територията на НП Пирин. Към съществуващия списък
на лечебните растения в Плана за управление на НП Пирин бяха добавени още 270 вида,
включени в Закона за лечебните растения (2002) и срещащи се на територията на НП Пирин.
Изготвеният актуализиран списък включва 443 вида лечебни растения, които влизат в
Приложението на Закона за лечебните растения (2002). Тези видове се отнасят към 69 рода от
82 семейства. За всеки вид е отразен консервационният статут на национално и международно
ниво, базирайки се на действащи нормативни документи, червени списъци и природозащитни
регистри.
Анализът на резултатите за таксоните с природозащитно значение са разделени в 9 групи, които
в някои случаи се припокриват частично или напълно.
1) Видове, включени в Приложенията на Закона за биологичното разнообразие.
В Приложение № 2а в което попадат видове чиито местообитания се опазват чрез специално
обявени защитени територии, попада видът Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп).
Лечебните растения, включени в Приложение № 3 на ЗБР, трябва да бъдат опазвани
територията на страната. От списъка на лечебните растения на НП Пирин това са 12 вида:
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (Алпийски дифазиаструм); Taxus baccata L. (Обикновен тис);
Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче); Galanthus nivalis L. (Снежно кокиче); Rhodiola rosea
L. (Розов златовръх); Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява); Gentiana punctata L.
(Петниста тинтява); Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска мащерка); Thymus stojanovii Deg.
(Стоянова мащерка); Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп); Alchemilla bandericensis Pawl.
(Бъндерицово шапиче); Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче).
Лечебни растения, включени в Приложение № 4 на ЗБР, където попадат видовете под режим на
опазване и регулирано ползване от природата. Това са 4 вида от списъка с лечебни растения от
НП Пирин, както следва: Polystichum lonchitis (L.) Roth. (Копиевиден многоредник), Asparagus
tenuifolius Lam. (Тънколистна зайча сянка), Lilium martagon L. (Петров кръст), Polygonatum
odoratum (Mill.) Druce (Миризлива момкова сълза).
2) Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно Заповед №РД-65 от
28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ):
22 вида от флористичното разнообразие на НП „Пирин” са обект на тези разпоредби Alchemilla vulgaris complex (Шапиче), Primula veris L. (Лечебна иглика), Frangula alnus Mill.
(Елшовиден зърнастец), Atropa belladonna L. (Обикновено лудо биле), Berberis vulgaris L.
(Обикновен кисел трън), Betonica officinalis (L.) Trev. (Лечебен ранилист), Carlina acanthifolia
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All. (Безстъблена решетка), Sedum acre L. (Лютива тлъстига) и Galium odoratum (L.) Scop.
(Ароматно еньовче), Valeriana officinalis L. (Лечебна дилянка), Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Schrank et Marl. (Иглолистна хуперция), Angelica pancicii Vand. (Балканска пищялка), Althaea
officinalis L. (Лечебна ружа), Sideritis scardica Grisb. (Пирински чай), Phyllitis scolopendriun (L.)
Neum. (Волски език), Orchis sp. diversa (Салеп), Asplenium trichomanes L. (Обикновено
изтравниче), Cetraria islandica L. (Исландки лишей), Asarum europaeum L. (Европейски
копитник), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), Convallaria majalis L. (Момина
сълза), Inula helenium L. (Сърцевиднолюспест оман (Бял оман)). Съгласно посочените заповеди
на територията на националните паркове се допуска съвиране на изброените по-горе видове
само за лични нужди.
3) Видове, включени в Червената книга на България, том I – Растения и гъби (2011):
С категория „Застрашен”(EN) са 7 вида : Taxus baccata L. (Обикновен тис), Galanthus elwesii
Hook (Елвезиево кокиче), Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява), Gentiana punctata
L. (Петниста тинтява), Sideritis scardica Grisb. (Пирински чай), Thymus perinicus (Vel.) Jalas
(Пиринска мащерка), Alchemilla catachnoa Rotm. (Балканско шапиче).
С категория „Критично застрашен” (CR) са 3 вида - Rhodiola rosea L. (Розов златовръх), Thymus
stojanovii Deg. (Стоянова мащерка), Alchemilla bandericensis Pawl. (Бъндерицово шапиче).
4) Видове, включени в Червените списъци на българската висша флора:
С категория „Застрашен”(EN) са 7 вида: Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче), Gentiana
lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява), Gentiana punctata L. (Петниста тинтява), Sideritis
scardica Grisb. (Пирински чай), Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска мащерка), Alchemilla
catachnoa Rothm. (Балканско шапиче) и Alchemilla heterophylla Rothm. (Разнолистно шапиче).
С категория „Критично застрашен” (CR) са 2 вида - Rhodiola rosea L. (Розов златовръх) и
Alchemilla bandericensis Pawl. (Бъндерицово шапиче).
С категория „Уязвим” (VU) са 8 вида - Angelica pancicii Vand. (Балканска пищялка),
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп),
Orchis ustulata L. (Опърлен салеп), Alchemilla bulgarica Rothm. (Българско шапиче), Alchemilla
erythropoda Juz. (Червенодръжково шапиче), Alchemilla viridiflora Rothm. (Зеленоцветно
шапиче) и Atropa belladonna L. (Обикновено лудо биле).
Видовете, за които липсва достатъчно информация (DD), са 2: Alchemilla gracillima Rothm.
(Грациозно шапиче) и Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче).
5) Видове, включени в Приложенита на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна:
Два лечебни вида са включени в Приложение №5 на Директива 92/43/ЕИО, в което попадат
видове, чието ползване трябва да бъде регламентирано чрез специални управленски мерки.
Това са видовете Gentiana lutea ssp. symphyandra L., Ruscus aculeatus L.
6) Видове, обект на опазване от Бернската конвенция: Няма
7) Видове, включени в Европейските червени списъци:
Видове, за които липсва достатъчно информация (DD – Data Deficient) - Galanthus elwesii Hook
(Елвезиево кокиче) и Malus sylvestris Mill. (Киселица) (2 вида).
Слабо засегнати видове, които не се нуждаят от защита (LC – Least Concern) - Arctostaphylos
uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява), Mentha
aquatica L. (Водна мента), Mentha pulegium L. (Блатна мента), Mentha spicata complex L.
(Обикновена мента (джоджен)), Orchis morio L. (Обикновен салеп), Orchis coriophora L.
(Дървеницов салеп), Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп), Orchis pallens L. (Бледен салеп),
Orchis simia Lam. (Маймунски салеп), Lolium temulentum L. (Пиявец), Lysimachia nummularia L.
(Кръглолистно ленивче), Caltha palustris L. (Обикновен блатняк), Ranunculus flammula L.
(Огненоцветно лютиче), Ranunculus repens L. (Пълзящо лютиче), Cerasus avium (L.) Moench
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(Череша), Fragaria vesca L. (Горска ягода), Prunus spinosa L. (Трънка), Veronica beccabunga L.
(Крайпоточно великденче), Typha angustifolia L. (Теснолистен папур) (20 вида).
8) Видове, включени в Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от
дивата фауна и флора (CITES), вкллючени в Приложение 2: Galanthus elwesii Hook (Елвезиево
кокиче), Orchis morio L. (Обикновен салеп), Orchis coriophora L. (Дървеницов салеп), Orchis
laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп), Orchis pallens L. (Бледен салеп), Orchis simia Lam.
(Маймунски салеп) (6 вида).
9) Видове, включени в Регламент 338/97 за регулиране на търговията с видове от дивата флора
и фауна в Европа.
- в приложение B (видове от Приложение 2 на конвенцията или поради прилика на външния
вид с друг вид или видове, по отношение на които е установено, че въвеждането на живи
екземпляри в природно местообитание в Европейският съюз би представлявало екологична
заплаха за дивите видове от флората.) – Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче) и Cetraria
islandica L. (Исландки лишей).
- в приложение D (видове, които не са изброени в приложения от А до С и се внасят в
Европейския съюз в количества, изискващи наблюдение) – Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
(Мечо грозде) и Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява).
От общият списък с лечебни растения са определени 239 вида, които са по-широко
разпространени и популярни като лечебни. Те се отнасят към 180 рода и 65 семейства.
Съгласно действащият план за управление на НП Пирин лечебните видове, които трябва да
бъдат предмет на специални мерки са мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), жълта тинтява
(Gentiana lutea ssp. symphyandra), златовръх (Rhodiola rosea). Като икономически ценни са
определени черна боровинка (Vaccinium myrtillus), мащерка (Thymus spp. diversa), очанка
(Euphrasia officinalis compl.), алпийски лапад (Rumex alpinus), чувен (Chenopodium bonushenricus), дълголистен лопен (Verbascum longifolium ssp. pannosum). Към настоящия момент
ползването на запаси от лечебни растения в НП „Пирин” не е регламентирано изрично в Плана
за управление. Съществуват пропуски в наличната информация за лечебните растения и
техните ресурси на територията на НП Пирин, които са свързани с фитоценотичните
особености и структурата на популациите, експлоатационните запаси на стопанскиценните
видове и възможностите им за възобновяване. За черната боровинка, за която има подобни
изследвания, информацията се нуждае от осъвременяване и детайлизиране.
Съгласно режима на ползване и/или опазване лечебни растения на територията на парка се
разделят в следните групи:
1) видове, забранени за събиране на територията на цялата страна - Orchis laxiflora Lam.
(Редкоцветен салеп), Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (Алпийски дифазиаструм); Taxus baccata
L. (Обикновен тис); Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче); Rhodiola rosea L. (Розов
златовръх); Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява); Gentiana punctata L. (Петниста
тинтява); Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска мащерка); Thymus stojanovii Deg. (Сртоянова
мащерка); Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп); Alchemilla bandericensis Pawl.
(Бъндерицово шапиче); Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче);
2) видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата са Polystichum lonchitis
(L.) Roth. (Копиевиден многоредник), Asparagus tenuifolius Lam. (Тънколистна зайча сянка),
Lilium martagon L. (Петров кръст), Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Миризлива момкова
сълза);
3) видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на територията на НП Пирин са 22 Cetraria islandica (L.) Ach. (Исландски лишей), Phyllitis scolopendriun (L.) Neum. (Волски език),
Asplenium trichomanes L. (Обикновено изтравниче), Angelica pancicii Vand. (Балканска
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пищялка), Asarum europaeum L. (Европейски копитник), Carlina acanthifolia All. (Безстъблена
решетка), Berberis vulgaris L. (Обикновен кисел трън), Sedum acre L.(Лютива тлъстига),
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), Betonica officinalis (L.) Trev. (Лечебен
ранилист), Sideritis scardica Grisb. (Пирински чай), Convallaria majalis L. (Момина сълза),
Althaea officinalis L. (Лечебна ружа), Primula veris L. (Лечебна иглика), Frangula alnus Mill.
(Елшовиден зърнастец), Alchemilla vulgaris complex (Шапиче), Galium odoratum (L.) Scop.
(Ароматно еньовче), Atropa belladonna L. (Обикновено лудо биле), Valeriana officinalis L.
(Лечебна дилянка), Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Marl. (Иглолистна хуперция), Orchis
spp. diversa (Салеп), Inula helenium L. (Сърцевиднолюспест оман /Бял оман/);
4) видове, разрешени за събиране, както за лично, така и за стопаснко ползване - всички
останали видове от списъка в Приложение 1.
Към настоящия момент запасите от лечебни растения на територията на парка се ползват
главно за лични нужди. Стопанското ползване е ограничено и неговото количество е по-малко
от това, разрешено на събиране от Дирекцията на парка. Към настоящия момент стопанското
ползване на лечебни растения на територията на НП Пирин е ограничено. Направената справка
показа, че позволителни за стопанско ползване на лечебни растения се издават само за събиране
на плод от черна боровинка и малина в ограничени количества. За 2013 г. обемът на
допустимите за ползване количества свежо тегло за черната боровинка възлизат на 1850 кг, а за
малината – 930 кг. За свободно събиране са обявени ресурсите от очанка (Euphrasia officinalis
compl.), чувен (Chenopodium bonus-henricus) и алпийски лапад (Verbascum longifolium ssp.
pannosum), към които за сега не се проявява съществен интерес от билкосъбирачите.
Окончателният списък на видовете, за които ще бъдат проведени ресурсни изследвания е:
1.
Hypericum perforatum (Жълт кантарион)
2.
Hypericum maculatum (Петнист кантарион)
3.
Thymus spp. diversa (Мащерка)
4.
Achillea millefolium complex (Бял равнец)
5.
Fragaria vesca (Горска ягода)
6.
Chenopodium bonus-henricus (Чувен)
7.
Rubus idaeus (Малина)
8.
Rumex alpinus (Алпийски лапад)
9.
Verbascum longifolium ssp. pannosum (Дълголистен лопен)
10.
Vaccinium myrtillus (Черна боровинка)
С одобрение на Директора на НП Пирин ежегодно се изготвя план за ползване на лечебни
растения на територията на парка, който включва ограничени количества от плодове на черна
боровинка и малина. Този план се изготвя на основание чл. 21, ал.2 и чл. 22, т.4 от ЗЛР, както и
Част III от ПУ, глава IV, т.3-събиране на гъби, билки и диворастящи плодове на територията на
НП „Пирин”.
Направено е описание на Избор на райони на територията на НП „Пирин”, в които да бъдат
посочени стопански ценни находища на лечебни растения.
За да бъде ефективна част от управлението на недървесните природни ресурси на НП „Пирин”,
предлагаме идейният проект за паспортизация на стопанскиценните находища на лечебни
растения в парка да бъде официално утвърден от Дирекцията на НП и включен във
вътреведомствения документооборот. След изготвяне на паспортите на отделните находища
предлагаме на тяхна основа със заповед на Дирекцията на НП да се регламентират вида на
ресурсите, времето за възстановяване на находищата след ползване, парковите участъци, в
които се намират находищата, както и тяхното точно местоположение и площ. Спрямо тези
документи и в съгласие с Плана за управление на парка, Закона за лечебните растения, Закона
за биологичното разнообразие и Наредба №2 20.01/2004 на МЗ да се осъществява ежегодното

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

34

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.“

планиране на ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин” съгласно
следната процедура:
1. Ежегодно провеждане на фенологични наблюдения и оценка на състоянието на находищата,
провеждане на ресурсна оценка на всеки 3 години. Ангажирани лица: служителите на парковата
охрана;
2. На базата на информацията, събрана през съответната година, както и наличната от минали
години, се определят прогнозни стойности за експлоатационните запаси за всеки вид и всяко
находище. Ако има находища, чието състояние е влошено, те се изключват от годишното
планиране на ползването. Ангажирани лица: експерт „Флора”;
. Изготвяне на Годишен план за ползване на лечебни растения и плодове от тях на територията
на НП „Пирин” и инструкция за ползване. Ангажирани лица: експерт „Флора”, Директор на
Дирекция „Контрол и охрана” (съгласува изготвения от експерт „Флора” план);
4. Одобряване със заповед от Директора на НП „Пирин” на Годишния план за ползване на
лечебни растения и плодове от тях на територията на НП „Пирин” и инструкцията за ползване;
5. Осъществяване на ефективен контрол на изпълнението на Годишния план и инструкцията за
ползване. Ангажирани лица: паркови охранители, главни инспектори на ПУ, Директор на
Дирекция „ Контрол и охрана”.
. В периода 20-23.06.2014 г. е проведена командировка в районите на Бъндеришки и Кременски
циркус с цел паспортизация на находищата на стопански ценни лечебни растения. Към момента
на посещение черната боровинка е във фаза начало на цъфтеж и само на някои по-открити
места около съобществата на клек в пълен цъфтеж. Под склопа на смърчовите гори същият вид
се намира във фаза бутонизация. Локализирани са големи групи от апийски лапад, сред които
присъства чувен с ниско обилие.
Финален доклад
Определени са видове, разрешени както за лични нужди, така и за стопанско ползване - всички
останали видове от актуализираният списък на лечебните растения в НП „Пирин”, представен в
Приложение 1 (Табл. 1) на Финалния доклад. Това са растенията, които нямат природозащитен
статут спрямо сега действащите нормативни документи и не са под ограничителен режим за
събиране с ежегодни квоти.
Към настоящия момент в Плана‘04 за управление на НП „Пирин” не е регламентирано
ползването на лечебни растения за стопански цели. Поради тази причина издаването на
разрешителни за ползване на лечебни растения от Дирекцията на НП е нормативно
необосновано. В хода на изпълнение на възложения проект е установено, че през 2014 г.
единствено за плодове от черната боровинка може да се посочи наличие на стопански запаси. За
да може категорично да се определят лечебните представители и находища със стопански
потенциал, е необходимо продължаване на изследванията за оценка на запасите съгласно
предложената методика (Приложение 8) към Финалния доклад. Това ще спомогне за
намаляване на влиянието на случайни фактори върху еднократно проведената оценка през 2014
година.
Дейност 1.4. Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното
природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на
домашни животни – Изпълнител: ГД-Струма ЕООД- гр.Симитли - Асен Андреев: Изпълнители
по дейността: проф.Димитър Димитров, доц.Екатерина Кожухарова, Ели Качаунова, Христо
Христов, Тодор Каракиев, Лъчезар Иванов – Междинен и Финален доклад
Анотация на Междинния доклад
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Установяване на растителните съобщества, техният видов състав и структура в поддейност 1:
1.1.Определяне на териториите на местообитанията и избор на трансекти за залагане на
работни площадки. Броя на площадките ще зависи от площта на местообитанието в района и
хомогенността на растителната покривка.
1.2. Описание на растителността в работните площадки от 16 m2 по скалата на Braun-Blanquet
(1932), във формуляри, както и фитоценотична и фитоекологична характеристика на
описваните единици.
Направени са 14 фитоценологични описания. Представена е Работна таблица с данните от
първите теренни проучвания. Растителността в работните площадки е описана чрез оценка на
проективно покритие. В отделите, обект на настоящото проучване, при първото теренно
проучване са установени както двете целеви местообитания (6150 Силикатни алпийски и
бореални тревни съобщества и 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества),
така и още четири местообитания (6230 – Богати на видове картълови съобщества върху
силикатен терен в планините, 62D0 – Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 4060 –
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества и 4070 – Храстови съобщества с Pinus mugo).
Освен приоритетни за опазване местообитания, в зададените за изследване отдели, попадат и
тревни съобщества, без консервационна значимост за европейската общност. Такива са
тревните формации в отдели 1188 1, 146 1 и 147 1 в ПР Вихрен и отдел 1213 в ПР Безбог. Те са
вторично възникнали, на мястото на унищожени горски местообитания (95А0 – Гори от бяла и
черна мура, 9530 – Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, 9410
– Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Picetea), 91CA – РилоРодопски и Старопланински бялборови гори, 91BA – Мизийски гори от обикновена ела и 9130
– Букови гори от типа Asperulo-Fagetum). В някой от тях изкуствено е отнет повърхностния
земен хоризонт. Наблюдават се и ерозивни порцеси. Тези територии са отдадени и се използват
като пасища, независимо от констатираните деструктивни процеси, касаещи растителната
покривка. Растителната покривка е с по-малко проективно покритие, често с отворен характер и
нестабилна структура. Обилно се срещат видове които на се изпасват от животните, което ги
прави слабо пригодни или непригодни за паша.
т.2. Оценяване на природозащитното състояние на местообитанията
Авторите отбелязват, че тази дейност ще се извършва успоредно с теренните дейности по т. 1.
съгласно методиката за оценка на БПС на местообитания и видове по „Натура – 2000” в
България, Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от „Натура-2000” в България, и
методиките за определяне на БПС на природни местообитания с кодове 6150 и 6170
разработени в проекта на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, осъществен в периода 2011 г. – 2013 г. Ще бъдат
събрани и анализирани данни за следните показатели:
- фрагментация на местообитанията,
- типичност на видовия им състав,
- степента на обрастване с храстови (основно сибирска хвойна и клек) и дървесни растителни
видове и др.
В междинния доклад се разработва съгласно етапа т.3 „Установяване на необходимостта и
възможностите за подобряване на природозащитното състояние“.
Дейността, се изпълнява съвместно с дейностите от т. 2 и включва:
3.1. Оценка на природозащитното състояние и анализ на основните негативни тенденции в
местообитанията.
3.2. Анализ на влиянието на пашата (вкл. и налична от диви животни) за подобряване на
природозащитното състояние на двете природни местообитания.
3.3. При установяване активно навлизане на дървета и храсти (клек, бяла и черна мура,

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

36

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.“

сибирска хвойна и др.) предлагане на работещи механизми за контрол на тази инвазия вкл.
механичното премахване на тази растителност, където няма да бъдат увредени природни
местообитания, предмет на опазване на защитената зона „Пирин“. (Възможността за
подобряване на природозащитното състояние на двете местообитания ще бъде разгледана на
основата на Технически доклад 2008 11/24 на ЕК за управление на природно местообитание
6170).
Авторите отбелязват, че за изключително малкия период на теренни проучвания, който
обхваща отчетния период са представени някои акценти, които ще залегнат в анализите при
окончателното приключване на събиране на теренни данни и представянето им във финалния
доклад:
⇒
Влиянието на пашата върху установените целеви природни местообитания като
цяло е благоприятно, към настоящия момент.
⇒
Очевидна е необходимостта от по-добро разпределение на домашните животни
върху териториите определени за пасища., което включва и територии от други
природни местообитания, които не са обект на настоящото изследване, както и
местообитания, без консервационна значимост.
⇒
Периодът на отчет включва първото извеждане на животните (сезонът на пашата
стартира на 14 юни 2014г.). Наблюдавахме струпване на животни и преизпасване в поблизки и на по-малка надморска височина пасища, и неизпасване на по отдалечени и на
по-голяма надморска височина пасища.
⇒
Дори от първоначалните наблюдения, при още непълно натоварване на пасищата,
се налага мнението за необходимостта от стриктен подбор на подходящия вид и брой
животни за всяко пасище.
⇒
На по-стръмни и бедни на видове пасища (вкл. местообитание 6170) е удачно да
пашуват овце и то в умерено количество, докато кравите са по пригодни за пашуване в
пасища с по-слаб наклон (на по-стръмни територии потенциално могат да предизвикват
и ерозия, особено при многобройни стада)
⇒
По отношение на навлизането на храстови и дървесни видове, наблюденията ни
до момента са че те навлизат в пасища по южните склонове на планината. Необходима е
оценка на нахлуващите видове, особено в гранични зони с горски съобщества – значими
местообитания по Директивата за местообитанията.
⇒
За ограничаване разпространението на сибирската хвойна (Juniperus sibirica
Burgsd.) считаме за целесъобразно да се изпробва пашуване на местни породи коне и
овце. Предстои натрупването на основната информация за начина на натоварване на
пасищата, анализ на данни, включително и литературни, до окончателното заключение
за вида и възможността за ограничавенето на сибирската хвойна с паша в локалните
условия на НП „Пирин”.
⇒
На места с активна паша се наблюдава значително количеството на чернеещ
живовлек (Plantago atrtata Hoppe.), който е индикатор за утъпкване на почвата, често
това е лимитиращ фактор за развитието на доста растителни видове, което може да
доведе до нежелани промени във видовия състав на пасищата в посока намаляване на
ценните за пашуване видове. Авторите смятат да препоръчваме следене на този
индикатор през годините за вземане на мерки срещу преотъпкване.
⇒
В участъци с активна паша е установено значително ниско покритие на
високопланинската гъжва (Sesleria comosa Velen.). Предполагаме че е свързано с
опасването на класовете й, или с друг фактор, неустановен засега.
⇒
В териториите на активна паша се наблюдава настаняване на рудерални
растителни видове като Rumex alpinus, Chenopodium bonus-henricus (и други видове от
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тези родове, но по-рядко), Urtica dioica, видове от род Cirsium (C. appendiculatum, C.
ligulare) с голямо проективно покритие, понякога достигащо до 100%. Това води до
изместват автохтонните пасищни видове в непосредствена близост и разширяване на
рудерализираните райони за сметка на тези с естествена растителност. При
поддържането на прекомерна паша съществува риск от разширяване на популациите на
тези нитрофилни видове. В настоящия момент това явлевние се наблюдава предимно в
територии, които са извън целевите отдели, не следва да бъдат предложени мерки за
ограничаването им. Особено силно изявена е тази рудерализация в местата за нощуване
на животните. Необходимо е да се оптимизират по площ и брой, като се отчита разбира
се спецификата и възможностите на терена.
⇒
Еутрофизация на глациалните езера. Натрупването на биогенни елементи от
изпражненията на животните е един от водещите фактори за тази еутрофизация. В
резултат на този процес се ускорява значително еволюционното им развитие в посока на
образуване на торфища и влажни ливади с меандриращи потоци. Това се отразява на
водния режим, качеството на водите и запасите от чиста, питейна вода. В настоящото
проучване в рискова група попадат Бъндеришките езера, Влахина река и Средната река.
⇒
Промяна във видовия състав и числеността на дивите пчели, които са опрашители
на много от ентомофилните тревисти видове, включително онези с консервационна
значимост. В настоящото изследване нямаме преки данни за намаляване на дивите пчели
и отражението на взаимоотношенията растения-опрашители. Този рисков фактор, обаче,
не може да бъде пренебрегван, въпреки че е незабележим на пръв поглед. Множество
изследвания недвусмислено са доказали, че в сходни на изследваните от авторите
субалпийски съобщества прекомерната паша оказва негативно влияние на
мутуалистичните взаимоотношения растения-опрашители. Така много от растенията с
консервационна значимост страдат от прекомерната паша. Механизмът на този
негативен импакт, минава именно през мутуалистичните взаимоотношения на тези
растителни видове с техните опрашители – дивите пчели. Пашата и утъпкването влияе
пряко чрез директно унищожаване на опрашителите - дивите пчели (най-често земните
пчели), унищожаване на гнездата на опрашителите, а също така и посредством
конкуренция за хранителн източници, поради изпасването на растителн видове, основа
на хранителния режим в продължение на целия сезон (Sugden 1985). Установено е, че
интензивата лятна паша води до цялостно редуциране на биоразнообразието на фауната
от земни пчели (Svensson & al. 2000, Moncada 2003, Xie & al. 2008, Holmquist & al. 2010,
O'Connor-Seville & al. 2012,).
4. Ресурсна оценка на пасищния потенциал на териториите, заети от местообитания 6150 и
6170.
4.1. Оценка на общата първична продуктивност на картираните пасища в тези отдели и
възможното пасищно натоварване. Оценката ще включва представителни участъци от
установените синтаксони или на растителни съобщества без синтаксономичен ранг, които
принадлежат към двете целеви местообитания.
4.2. Ще бъде приложена модифицирана към условията методика за оценка на продуктивността
на тревните съобщества – начин на залагане на пробни площи, размери и брой, обработка и
анализ на изрязания материал, базирана на метода на количествения анализ (Milner, Hughes,
1968) - пробни площадки с размери 0,25m², в 6-кратна повторяемост за съответните
представителни участъци. Отрязаните на нивото на почвата надземни части, своевременно се
разпределят по стопански групи, като се отчитет видовете консервационен статус. В
лабораторни условия пробите се сушат 48 h при 85оС. Получените данни се екстраполират
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върху цялата изследване територия с избраният представителен участък. Изискването за
абсолютно сухо тегло е доста трудоемко и свързано с наличието на сушилни и ексикатори и
прецизни везни за камерална обработка на пробите. За целите на Дирекцията – събиране и
експресна оценка на продуктивността на пасищата за взимане на управленски решения при
отдаване терените за паша в парка, смятаме за целесъобназно да се отчита свежо тегло на
растителността, и/или въздушно сухо. Особено в години като настоящата с много валежи, дори
отчитането на въздушно сухо тегло може да бъде компрометирано, поради малките срокове в
които следва да се парави оценката и сравнително многото участъци в които следва да се
заложат пробни площи и контроли. За целите на бърза оценка на пасищата този подход би бил
достъпен и може да се практикува от експертите в ДНП „Пирин“.
4.3. Оценката на пасищният потенциал чрез определяне на остатъчната суха маса след периода
на паша или като процент на оползотворяване от общия запас, може да бъде изпълнена след
приключване на пашата, което за района на Пирин е през октомври. Сезонът на пашата
приключва на 25.09.2014, след което ще бадат взети необходимите проби и съответно
обработката и анализа на окончателните резултати им ще се наложи да бъде през месец
октомври, в който е заложен по техническата спецификация финалния доклад. Възможно е да
се наложи да се прецизира срока за финалния отчет.
4.4. Всички видове и възрастови категории животни се приравняват към една условна
животинска единица (ЕЖ). Ресурсният потенциал (пасищният капацитет) ще се оцени като брой
животни на декар.
4.5.Ще се направи преценка и предложение за максимално допустимото количество на
ползвания (изпасвания) за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на
местообитанията.
4.6. При определяне на продуктивността на пасищата ще се използва картата на растителността
на тревните съобщества, заедно с другите слоеве информация.
4.7. Ще се оцени и предложи възможността за регулиране на видовия състав на тревните
съобщества чрез практикуване на ранно-пролетна и късно-есенна паша.
4.8. Ще се оцени риска от пожари и ще се направят препоръки за намаляването му, при
използване на местообитанията като пасища.
Резултати: Основните изводи и предложения:

План за паша вкл. оценка на продуктивността

Оценка на възможността за осъществяване на паша в алтернативни участъци.

Изработка на цифрова карта на участъците, определени за паша и прокари, на
водоизточниците и др, на синтаксоните (асоциации и съобщества), които принадлежат
към природни местообитания 6170 и 6150
Срок на извършване на дейностите: 01. 07. 2014 г. – 31. 09. 2014 г., Работата по тази
поддейност изцяло е съобразена със сроковете на вегетационния период в изследваните
територии, както и и началния и крайния срок за пашуване на животните през 2014 г., обявен от
ДНП „Пирин“ предстои изпълнение на дейността.
5. Определяне на зоогенното натоварване (от домашни и диви животни)
5.1. Зоогенното натоварване ще се оцени в брой животни (ЕЖ) за единица време (месец, ден).
За тази цел всички видове и възрастови категории животни се приравняват към една условна
животинска единица (ЕЖ)
По изпълнение на под дейностите по дейност 5 са събрани и анализирани данните от Парковата
дирекция за пасищата (Планове за паша 2008-2013, 2014 г. ) горските съобщества в раничните
зони с пасищата и туристическите райони (във връзка с кумулативния ефект от натоварване на
съответните територии).
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ДЕМ 40Х40 метра е набавен от базата данни на НАТУРА 2000. За момента това е достатъчно за
разработване на първоначални цифрови карти за целевите райони:
- ПР Вихрен : ССФ – 1066, 1075, 1079, 1188;
- ПР Безбог : ССФ – 1213;
- ПР Каменица : ССФ – 1241;
- ПР Синаница : ССФ – 1378, 1380, 1398
Подготвени са 10 тематични работни карти на проучваните райони. Започнало е проучването на
породите домашни животни в целевите райони.
По време на теренното проучване през юни са взети всички точки с GPS на всички
съществуващи места за почивка и места за водопой за периода в целевите за проучване места:
- ПР Вихрен : ССФ – 1066, 1075, 1079, 1188;
- ПР Безбог : ССФ – 1213;
- ПР Каменица : ССФ – 1241;
- ПР Синаница : ССФ – 1378, 1380, 1398
Всички точки на посочените обекти, както и пътеките в съответните отдели са означени и
кoнвертирани в шейп формат. Информацията е добавена в базата данни, нужна за проучването,
което ще обогати цифровата карта на парка. През месец юли предстои да се вземат още точки,
базата данни ще бъде попълнена
5.3. Да се отчете наличния кумулативен ефект, освен от пашата, от налична туристическа и
друга инфраструктура (включително маркирани пътеки). Ще се нанесе на карта наличната
инфраструктура. Наличните данни за туристическия поток ще се ползват за оценка. По време на
теренното проучване през юни бяха взети всички точки с GPS на съществуващата налична
туристическа инфрастуктура, пътеки, заслони и т.н. водещи до целевите обекти и разположени
вътре в тях в районите:
- ПР Вихрен : ССФ – 1066, 1075, 1079, 1188;
- ПР Безбог : ССФ – 1213;
- ПР Каменица : ССФ – 1241;
- ПР Синаница : ССФ – 1378, 1380, 1398.
5.4. Ще се заложат контролни работни площадки в съседни потенциални пасищни участъци, но
не ползващи се за паша. В тях ще се направи сравнителен аначиз на първичната продукция (по
предложената вече методика) и отчит на наличието на консервационнозначими видове
растения, с подложените на активно изпасваните територии.
Предстои изпълнение на дейността в следващия отчетен период, свързано с ресурсната
оценка.
6. Даване на насоки за оптимална интензивност на пашата
7. Определяне на участъци, периоди и схема на паша
8. Насоки за провеждане на практически дейности за поддържане или подобряване
природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170 (чрез паша)
9. Създаване на схема за мониторинг на влиянието на пашата върху природозащитното
състояние на местообитанията - Предлагане на схема за мониторинг
10. Моделно извършване на практически дейности за поддържане или подобряване
природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170, включително паша (при
необходимост).
Ще бъде представен План за моделно осъществяване на практически дейности за поддържане
или подобряване природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170 в рамките на
действие на проекта (до 31.10.2014 г.).
Към Междинния доклад са включени Приложения от 1 до 13. Срок за окончателен доклад –
31.10.2014 г.
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Представеният Финален Доклад по Дейност 1.4 съдържа:
1. Доклад с характеристика на растителните съобщества, видов състав и структура. Картиране
на местообитания местообитания 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества и
6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества – предмет на опазване на
защитена зона BG0000209 Пирин;
2. Доклад с оценка на природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170 и препоръки
за поддържане и подобряване, в т.ч. и паша;
3. План за паша. Ресурсна оценка на пасищния потенциал на териториите, заети от
местообитания 6150 и 6170. Определяне на зоогенното натоварване (от домашни и диви
животни). Даване на насоки за оптимална интензивност на пашата. Схема на паша.
4. Препоръки за устойчиво управление на местообитанията 6150 и 6170 на територията на НП
„Пирин“
5. Система за мониторинг на влиянието на пашата върху природозашитното състояние на
местообитанията;
6. Оценка на възможността за осъществяване на паша в алтернативни участъци;
7. Използвана литература
Приложения
Финалният доклад съдържа фигури, схеми, карти и таблици за изследваните площи за
местообитания 6150 и 6170, описани и представени по Паркови участъци. Цитирани са стари
отдели, което наложи за целите на отразяване и ползване на резултатите от доклада в План’14,
допълнителни уточнения и картографска работа. Считаме, че в процеса на разработване на
дейността, при наличие на актуален цифров модел след нова инвентаризация, картния
материал не следва да се представя неактуален.
Относно насоки, изводи и препоръки за бъдещи научни проекти и с научно-приложно значение
Екипът на „Пролес Инженеринг“ООД включи в Проекта на План’14 в ПРОГРАМА II: Опазване
на представителни за РБългария и за Европа типове природни местообитания и местообитания
на растителни и животински видове следните проекти:
⇒ Проучване на основни негативни тенденции при пашата на домашни животни –
нарушаване на репродуктивната и популационна структура на консервационно
значими видове
⇒ Проучване на влиянието на пашата върху популациите на насекомите-опрашители.

Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra
rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”; автор: Симеон Арангелов,
„Био Рисърч“ ООД. Междинен и Финален доклад

1. Методика за работа с фотокапани за наблюдение на популацията на дива коза на територията
на НП „Пирин“;
2. Приложения - отсъства Актуализиран Натура 2000 Стандартен Формуляр;
3. Междинен доклад за отчитане на напредъка на дейностите по договор сключен с „Био
Рисърч” ООД относно „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза
(Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”
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по Дейност 1 „ Разработване на методика за използване на фотокапани за наблюдение на
популацията на дива коза на територията на Национален парк Пирин“
Етап 1: Направено е предварително проучване на условията за използване на фотокапани на
територията на НП - завършен
Етап 2: Избор на места за поставяне на фотокапаните - завършен
по Дейност 2 „Разработване и предоставяне на ДНП „Пирин” на специализирана база данни за
съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка” е
извършена следната работа:
Етап 1: Проучване на възможностите за разработване на специализирана база данни - завършен
Етап 2: Разработване и предоставяне на ДНП „Пирин” на специализирана база данни за
съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка завършен
по Дейност 3 „Проучване на възможностите за улов на диви кози на територията на НП
„Пирин“ с цел за поставяне на GPS-GSM нашийници с цел проследяване на използването на
територията от вида, миграционни коридори, сезонни и денонощни миграции и други” са
извършени следните проучвания:
Етап 1: Проучване на възможностите за улов на диви кози на територията на НП „Пирин“ завършен
Етап 2: Избор на места за улов на диви кози на територията на НП „Пирин” - завършен
Етап 3: Избор на методи за улов на диви кози на територията на НП „Пирин“- завършен
Етап 4: Улов на 5 броя живи диви кози и поставяне на GPS-GSM нашийници. – срок 30.11.2014
г.
В следствие от работата на екипа до датата на междинния доклад са постигнати следните
резултати от изпълнението на дейностите:
1.
Разработена методика за използване на фотокапани за наблюдение на
популацията на дива коза на територията на Национален парк „Пирин”. Изпълнителят
следва да предостави на Дирекция НП „Пирин“ 3 екземпляра на хартиен носител и
документа в електронен вид;
2.
Разработена и предоставена на Дирекция НП „Пирин“ специализирана база данни
за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на
парка.
3.
Проведено обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа със
специализираната база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез
фотокапани на територията на парка.
В следствие от работата на екипа до 28.11.2014 год. са постигнати следните резултати от
изпълнението на дейностите:
1.
Разработена методика за използване на фотокапани за наблюдение на
популацията на дива коза на територията на Национален парк „Пирин”. „Био Рисърч”
ООД е предоставил на Дирекция НП „Пирин“ 3 екземпляра на хартиен носител и
документа в електронен вид – ПРЕДОСТАВЕНИ С МЕЖДИНЕН ДОЛКАД ОТ
30.06.2014 год.;
2.
Разработена и предоставена на Дирекция НП „Пирин“ специализирана база данни
за съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на
парка – ПРЕДОСТАВЕНА С МЕЖДИНЕН ДОЛКАД ОТ 30.06.2014 год.;
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3.
Проведено обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа със
специализираната база данни за съхранение и обработване на данните събрани чрез
фотокапани на територията на парка – ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2014 год.
4.
Уловени и екипирани с GPS-GSM нашийници 5 броя живи диви кози.
5.
Проведено обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа с
радиотелеметрично оборудване и GPS-GSM нашийници – ПРОВЕДЕНО НА 08.09.2014
год.
6.
Приложения към финалния доклад: Констативни протоколи
Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на
територията на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: Модерни Технологии за Управление
на Дивата Природа EООД,
Дейност: Кратки инструкции за работа с фотокапани за служителите на НП „Пирин“, Изготвил:
Диана Златанова, Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа EООД, Диана
Златанова.
Приложен е Доклад за основните заплахи за Дивата котка (Felis silvestris) и основните успешни
методи за управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места по света,
съгласно извършения литературен преглед. Представен междинен отчет към 07.07.2014 г.
включващ: „Изготвяне на подход за стратифицирано изследване основан на грид и
предварителна изготвена пространствено-времева схема с избор на места за поставяне на
фотокапаните и на места за провеждане на трансектите“ с Приложение 1 –Попълнени
формуляри (предоставени в цифров вид); Приложение 2 - GPS координатите на поставените
фотокапани и находките по трансекти в gdb и gpx формат (предоставени в цифров вид)
Приложение 3 – Снимков материал от три типа: 1. заснети всеки един от поставените
фотокапани на мястото на поставяне, като номера на снимката фигурира във формуляра; 2.
снимки от находки по трансектите; 3. работни моменти от работата на терен. (предоставени в
цифров вид); В Табл. 1 е представена „Обща информация по зони за поставените фотокапани,
брой на снимки, регистрирани видове и успех при регистрирането на целевия вид/други важни
видове“.
Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes
martes) на територията на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao
urogallus)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa
bonasia)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач
(Picoides tridactylos)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач
(Dendrocopus leucotus)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест
тритон (Triturus karelinii)”и Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане
популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, Изпълнител: Д и Г ЕКОСИСТЕМС
КОНСУЛТ ООД;
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Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога
кукумявка (Aegolius funereus)”
Обобщени Резултати по Дейности 1.1.3.; 1.1.4.;1.1.5.; 1.1.6.; 1.1.7.;1.1.8.;1.1.9.1.;1.1.10.
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)
- Изготвяне на анализ за миналото разпространение и състояние на двата целеви вида
(южен гребенест тритон и жълтокоремна бумка) на територията на НП „Пирин“.
- Изготвяне на научно обосновани методики за събиране на данни за настоящето
състояние на двата целеви вида.
- Изготвяне на анализ и оценка на основните фактори застрашаващи двата целеви вида
или влошаващи състоянието на популациите им на територията на НП „Пирин”, в
направление „Изготвяне на предварителен списък със заплахи за двата целеви вида“
- Изготвен анализ за миналото разпространение и състояние на двата целеви вида (южен
гребенест тритон и жълтокоремна бумка) на територията
- Провеждане на проучване на разпространението на видовете и картиране на резултатите.
Златка (Martes martes)
- Елемент от теренните данни е заснемането на серия от 305 снимки на дневна копулация
на златки пред камерата.
- Оценка на плътността на златката на територията на парка, която варира от 0,04 до 0,25
(средно 0,15) индивида/1 км2. Тези стойности са близки до плътност посочена за други
части на България. Преценката за числеността на златката в парка е за около 88-106
индивида.
- От фотокапаните разпределени по зоните са събрани общо данни за 395 независими
събития в 88 от общо 156 локации на фотокапани, както и от 65 точки по трансекти. Това
говори за отлично състояние на хранителната база за златката.
- На територията на парка липсват типичните заплахи като интензивна сеч и лов, както
интереси за бракониерство към този вид.
Глухар (Tetrao urogallus)
- База данни, съдържаща научни и технически публикации за глухаря;
- Доклад, описващ основните заплахи за глухаря в различни части на Европа, където има
популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление
на популациите на вида използвани в Европа;
- Изпълнени мерки за ограничаване на бракониерството – провеждане на не по-малко от 5
броя акции в райони с токовища по време на размножителния сезон на вида;
- Организирани са и са проведени общо 5 проверки в най-рисковите/проблемни райони,
Районите в които са направени проверките са следните: за ПУ „Безбог” - пътя за х.
Гоце Делчев; за ПУ „Вихрен” - пътя за х. Вихрен; за ПУ „Баюви дупки” - пътя за
Кулиното и пътя за х. Яворов; за ПУ „Синаница” - пътя за местност Долен Борован и
пътя за местност Зиденицата; за ПУ „Каменица” пътя над с. Плоски и пътя над с.
Илинденци; за ПУ „Трите реки” - пътя за местност Лопово. На всеки от подходите е
поставен пост за наблюдение от 03:00 до 07:00 часа сутринта, когато е най-вероятното
време за излизане на бракониери за глухари. Часовия интервал е избран имайки в
предвид биологичните особености на вида, времето за стигане о токовищата и съмване,
както и от предишен опит на експертите;
- Оценки за туризмът, едрите тревопасни и скитащите, ловни и хижарски кучета като
лимитиращи фактори за популацията на глухаря.
- Препоръки за управление на популациите
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-

-

-

-

-

-

-

Лещарка (Bonasa bonasia)
База данни, съдържаща научни и технически публикации за лещарката.
Доклад, описващ основните заплахи за лещарката в различни части на Европа, където
има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за
управление на популациите на вида използвани в Европа.
Разпространение на вида и численост, карта на разпространението по пригодност на
местообитанията;
Препоръки за бъдещо управление на популацията и подобряване качествата на
местообитанията
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)
База данни, съдържаща научни и технически публикации за трипръстия кълвач Доклад,
описващ основните заплахи за трипръстия кълвач в различни части на Европа, където
има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за
управление на популациите на вида използвани в Европа;
Определяне на територии с висока плътност на вида на територията на НП „Пирин“
Препоръки за подобряване качеството на местообитанията на вида.
Белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)
База данни, съдържаща научни и технически публикации за белогърбия кълвач
Основните заплахи за белогърбия кълвач в различни части на Европа, където има
популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление
на популациите на вида използвани в Европа;
Разпространение на вида и численост, карта на разпространението по пригодност на
местообитанията;
Препоръки за бъдещо управление на популацията и подобряване качествата на
местообитанията
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)
База данни, съдържаща научни и технически публикации за пернатонога кукумявка
Доклад, описващ основните заплахи за пернатоногата кукумявка в различни части на
Европа, където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни
методи за управление на популациите на вида използвани в Европа
Определено разпространение на вида и численост

№ 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana
lutea)”
Изготвена е кратка биологична и екологична характеристика на вида включваща:

таксономична принадлежност на целевите видове (латинско и българско название,
синоними) – изменчивост, подвидове, вид, семейство;

природозащитен статут;

морфологични и фенологични особености, биология на размножаването;

разпространение в България и общо разпространение;

местообитания и на известните до сега находища (характеристика, флористичен
състав, фитоценотично описание);

популационна характеристика (пространствена структура, динамика на
възрастовата структура, генетична структура);

отрицателно действащи фактори и предприети мерки за защита.
За правилното извършване на характеристиката ще бъде подготвн цифров модел на територията
на НП „Пирин“, който да включва основните параметри на средата, които са лимитиращи или
определящи за местообитанията на изследваните видове. Такива данни са например генериране
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на цифров модел на наклоните и изложенията, които в комбинация с цифровият модел на
релефа ще дадат районите, благоприятни за разпространението на всеки един от видовете. Тези
райони ще бъдат приложени във вид на карти към тази характеристика.
Местообитанието е с Категория Уязвимо [VU – A1, 2 B2 C1 G2 H2 I J]. Участва в състава на
следните местообитания: 6430, 8110 и 95А0.
Неблагоприятно въздействие върху състоянието на популациите на G. lutea, оказва усилената
туристическа дейност. Голяма част от популациите са локализирани в участъци, които са част
от атрактивни туристически маршрути, а като следствие от туристическия поток се нарушават
естествените местообитания и се променя естествения облик на растителността. Друг фактор,
който значително влияе върху популацните на жълтата тинтява, е неконтролираното събиране
на корени и коренищата на вида, заради лечебните им свойства.
G. lutea е един от обектите на проект: “Комплексно изследване на високопланински защитени,
ендемични и редки лечебни растения от българската флора – опазване и устойчиво използване”.
Направените изводи след проведените експерименти са, че в лабораторни условия
кълняемостта на семената e ниска (20%), а при директна предзимна сеитба достига до 75%.
Установено е, че вида е с ограничена екологична пластичност. Ето защо култивирането му
трябва да бъде провеждано в райони с подходящи дневни и годишни температури, достатъчна
почвена и въздушна влажност, върху добре осветени терени с надморска височина от 1200 до
1400 м.
Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде
(Arctostaphylos uva-ursi)”,
Включва Дейност: Локализиране и картиране на популациите на Arctostaphylos uva-ursi
При изпълнението на тази дейност ще бъде изработен работен карнет за инвентаризация,
включващ система от критерии, попълването на които ще позволи структурирането на
първичната информация. Ще бъде създадена база данни, позволяваща анализ и интерпретация
на събраната информация. В процеса на работа ще бъде приложена Методиката за мониторинг
на висши растения, като данните ще бъдат нанасяни в унифицирани и утвърдени от МОСВ
формуляри и формуляри за паспортизация на находищата. Съгласно изпълнението на
поставените задачи е съставена Методика за оценка на природозащитното състояние на
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Методиката е разработена в съответствие със Закона за
биологичното разнообразие, както и с методиките за „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, Ръководство за
оценка на БПС на местообитания и видове по „Натура – 2000” в България и паралелно със
стартиралия проект на ИАОС “Теренни проучвания за разпространение и численост на висши
растения, мъхове и гъби”. В процеса на теренната работа се попълват унифицирани и утвърдени
от МОСВ бланки за мониторингови изследвания; формуляри за паспортизация на находщата;
води се теренен дневник за първична информация; събират се хербарни образци за прецизно
определяне. За окомерна оценка на количественото участие на всички видове във фитоценозата
се използва скалата на Braun-Blanquet (1951). Тя е комбинирана скала за обилието и покритието
на видовете и отразява процентното им участие. За тревните и храстовите съобщества е прието
размерът на площадките да варира между 5х5 м и 15х15 м. Когато екологичните условия
(биотични и абиотични фактори) са сходни във всички участъци на находището, запасите могат
да бъдат определени чрез изследването им в т.нар. „ключови участъци“. Това са площи, които
служат като еталон по запас на суровина на вида-обект в определена местност. Изборът на
ключовите участъци е строго систематичен и цели обхващането, както на еднородните, така и
на различните по отношение на плътността на вида – обект части на находището.
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Важен показател за състоянието на популациите (освен обилието) е способността за естествено
възобновяване. Тя се изразява като се установи съотношението между репродуктивните и
вегетативните индивиди. В полевите формуляри специално място заема графата „Заплахи и
природни явления“ в която се записва информацията за наличието на преки или косвени
отрицателни въздействия и дейности върху популацията на наблюдавания вид. Отчитането на
антропогенното влияние върху състоянието на вида е от изключителна важност. Отбелязват се
всички наблюдавани преки въздействия върху растителната покривка и конкретно върху
Arctostaphylos uva-ursi (пряко унищожаване – утъпкване или изскубване на растения;
опожаряване и други) или косвените влияния (влошаване на условията за живот, замърсяване и
други). Отчитат се всички потенциално застрашаващи фактори. Отбелязват се взетите мерки за
опазване, поддържане и възстановяване на вида и се изготвят препоръки за ограничаване на
рисковите фактори.
Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola
rosea)”
Среща се по каменисти и скалисти места в по-високите части на планините, над горната
граница на гората. На много места обитава сипеи и райони в близост до късно топящи се
снежни преспи, което осигурява достатъчна почвена влажност. Находищата в Стара ланина и
Пирин са представени от малочислени популации. Най-многочислени, заемащи значително
проективно покритие, са популациите в Рила планина.
При направената хорологична справка в Хербариумите на ИБЕИ (SOM), СУ „Св. Климент
Охридски“ (SO) и Аграрния факултет на Пловдивския университет (SOA) са прегледани 21
образци, събрани от следните находища:

Пирин:
по скалисти места на южния склон на Муратов връх.
до хижа „Вихрен“ – над десния бряг на река Бъндеришка, вляво от моста по
маркировката за хижа „Демяница“, 2000 м.н.в.;
По скалите в Разложкия суходол
За всяка изследвана локална популация ще бъде изготвен „паспорт“ (в съответствие със
съществуващата вече информационна система на ДНП), който ще съдържа карта в мащаб
1:5000, както и система от информационни полета, съдържащи данни за: точното
местоположение на находището (GPS-точки, тракове, полигони); хабитатна принадлежност на
местообитанието и максимално пълно фитоценологично описание; данни за числеността и
плътността на популацията, пространствената и възрастовата й структура; наблюдения върху
фенофазите; отчитане на видими фитопатологии.
- определяне на популационните параметри (численост, плътност на популациите, възрастова
структура, репродуктивни възможности и др.), които ще бъдат приложени за конкретните
видове, обект на изследването;
- изготвяне на списък на възможните заплахите за видовете и техните находища, които могат
да застрашат пряко или косвено продуктивността на находищата и биологичното разнообразие
на ценопопулационно и фитоценотично ниво;
представяне на идеен проект за изготвяне на паспорт на находища на жълтата тинтява,
мечото грозде и златовърха на територията на НП Пирин, който ще включва методи за
картиране на границите им, основните популационни параметри (описание, мерна единица,
начина на отчитане), здравословно състояние, съществуващи заплахи и природни нарушения.
предложение на процедура за статута на идейния проект във вътрешноведомствения
документооборот;
посещение и паспортизация на всички находища на целевите видове
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Изпълнение: Всички изброени проекти са със сключени договори с конкретни изпълнители и са
в процес на изпълнение със срокове до м.ноември, 2014г.
II: Посетителска инфраструктура и капитално строителство:
Проектите са за изграждане и оборудване:
⇒
на Посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр.
Сандански и гр.Банско-изпълнен и открит м.юни, 2014 г.;
⇒
Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”;
⇒
Ремонт и възстановяване на туристическа и образователна инфраструктура, инфотабла; изграждане на КИП-ове на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х.
“Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”; х. “Пирин”; м. Дългата поляна,
заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с.Брезница);
⇒
Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни
пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м.
Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП
м.Спано поле; Проучване, проектиране и изграждане на туристически заслони съгл. т.
77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, Ремонт, оборудване,
заснемане и вписването в КК и КР на съществуващите туристически заслони,
⇒
Възстановяване на дървени мостове, ремонт на пътна мрежа в парковите райони.
⇒
Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по
официалните маршрути;
⇒
Премахване на 19 стари сгради и съоръжения на територията на парка,
застрашаващи живота на туристите и възстановяване на терена след това;
⇒
Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки –
Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно
наследство–Юнеско;
⇒
Внедряване на ведомствена комуникационна система с възможност за
осъществяване на наблюдение и охрана.
Изпълнение:Всички изброени дейности и проекти свързани с посетителска инфраструктура и
строителство с изключение на „Маркиране на границите на НП „Пирин“, резерватите и
буферната зона на ОСН“ са с проекта готовност, избран изпълнител и в процес на изпълнение
на СМР.
III: Интерпретация и образователни програми
Дейностите се отнасят до визуализация на съществуващите официални туристически
маршрути; Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно
популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата; Дейности по отбелязване 50
годишнината на Национален парк „Пирин” през 2012 г. и 30 години от включване НП „Пирин”
в Конвенцията за световното природно наследство на Юнеско през 2013г. Изпълнение:
Изброените дейности са реализирани частично
IV: Планиране и оптимизация на управлението
Включва:
⇒
Актуализиране на Плана за управление на Национален парк „Пирин”;
⇒
Изработване на план за управление на резерват „Тисата”;
⇒
За двата обекта са планирани технически проект за опазване от пожари и
действия при пожарна ситуация, и непредвидени и спешни случаи;
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Дейност: Стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци,
Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда, София,
2014 г.
В документа е даден превес на анализа на действащата нормативна и законова уредба, който
заема 37% от обема на документа, без това да е намерило реално отражение в предложената
стратегия. Базирането върху данни от 2004г., независимо от направените в района на Банско
анкетни допитвания, не е в подкрепа на направените предложения за бъдещо развитие и
управление на битовите отпадъци. Не са набелязани мерки за контрол /извън разписаните за
контролните органи/ и в този смисъл стратегията не изпълнява поставите цели. При наличието
на стратегия и контрол на замърсяването с битови отпадъци на НП „Пирин“, напълно
неизвестно е какво се случва с другите видове отпадъци – строителни, масово разпространени,
опасни и др. на територията на парка, които като правило имат значително по-неблагоприятна
роля за околната среда, вкл. и като начини на третиране. Липсата на коментар относно
третирането на отпадъците след напускане границите на парка не е в полза на стратегията.
Дейност 4.5.: „Рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на
персонала на ДНП за периода 2012-2017 г.“, Изпълнител Пирински туристически форум, 31
юли 2014 г.
Цел: Оптимизацията на управлението на НП „Пирин“
Рамковият план е разработен в съответствие с Дейност 4.5 от Проект „Устойчиво управление на
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013
г.”. Той се базира на изискванията за развитие на човешките ресурси, поставени в План за
управление на НП „Пирин“, за периода 2004-2013 г. Тези изисквания са заложени в Плана за
управление - Програма IX „Институционално развитие на ДНП и обучение“.
Рамковият план за обучение на служителите на Д „НП Пирин“ е съставен въз основа на
събраната информация за провеждани обучения в периода от приемането на първия План за
управление на парка до момента, и извършените анализи и оценки. Предложените обучения
отчитат нуждите и спецификата на дейностите, изпълнявани от парковата охрана и експертите,
работещи към Дирекцията на Парка. Формулирани са главните и специфични цели на
обучението, резултатите, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на тези цели.
Представен е набор от методи за постигане на целите и резултатите, който е съобразен с
нуждите на служителите на Д „НП Пирин“ и техните предпочитания. При съставянето на
методологията са потърсени съвременни и иновативни методи от инструментариума на
съвременната природозащита.
Рамковият план е предназначен преди всичко за служители на Д „НП Пирин“, които имат
интерес да придобият нови знания и опит на по-високо експертно ниво. Той може да се ползва и
от други желаещи, които не са паркови служители, но имат интерес и могат да оказват помощ
при управлението и охраната на парка, например: членове на консултативния и научния съвет,
еколози на общини, училища и други партньори на Дирекцията на парка и приятели на НП
„Пирин“.
I. Цели на обученията
Дейността на дирекцията на парка е основната гаранция за прилагане на Плана за
управление. Уменията и квалификацията на нейните служители са от изключително значение за
постигане целите на управлението. Чрез постигане на целите на обученията, ще се способства и
за постигане на административната компетентност и обществено припознаване на Д „НП
Пирин“, като важен фактор на национално и местно ниво.
Главни цели:
1.
Системно обучение на постоянния персонал на парка и на доброволците.
2.
Прилагане на законодателството, касаещо управлението на НП "Пирин".
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3.
Цялостно и компетентно изпълнение на Плана за управление.
4.
Провеждане на дългосрочна програма за екологичен мониторинг, поддържане и
периодична актуализация на базата данни с достъп на обществеността до информацията.
5.
Изграждане на мрежа от партньорства за парка между всички заинтересовани
страни в прилежащите територии.
6.
Постигане на широка обществена подкрепа за НП "Пирин", чрез въвличане на
местните хора в обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на националния парк.
7.
Управление на туристическите посещения.
8.
Минимизиране на рисковете за посетителите и осигуряване на тяхната
безопасност, чрез предоставяне на информация за потенциалните проблеми и опасности.
9.
Промяна на имиджа на “полицаи” на служителите от парковата охрана.
Специфични цели и задачи:
Обучението на служителите на Д „НП Пирин“ трябва да допринесе за придобиване на
допълнителни знания, практическа подготовка и опит за постигане на следните специфични
цели и решаване на следните задачи:
1.
Разпознаване и картиране на консервационно значими видове, природни
местообитания и елементи на ландшафта;
2.
Установяване и оценка на заплахи и увреждания, както и възможности за тяхното
отстраняване и саниране;
3.
Информиране и консултиране за опазване на биоразнообразието и ландшафта;
4.
Планиране и интерпретиране при съпровождане на посетители;
5.
Планиране и подготовка на дейности, вкл. логистика, при разполагане и работа с
машини, уреди и др.(отнася се най-вече за зоната на сгради и съоръжения);
6.
Провеждане на поддържащи и възстановителни мерки за съхранение на видове,
природни местообитания и елементи на ландшафта, при изключително съблюдаване на
природоопазващите методи;
7.
Възлагане на задачи на работници и контрол, с оглед компетентното им
изпълнение;
8.
Провеждане на мерки по безопасност на труда, предотвратяване на опасности за
посетителите, транспортно осигуряване;
9.
Провеждане и контрол на дейности за ползване на природни ресурси при строго
спазване на действащото законодателство и изискванията в Плана за управление.
II. Резултати, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на тези цели.
Постигнатите резултати трябва да се проявят в персоналното израстване на служителите
на Д „НП Пирин", както в професионален, така и в личен план.
1.
Повишена квалификацията на парковите служители, като стопани на земите,
горите и водите в НП „Пирин“.
2.
Разширени практическите знания на парковите служители в областта на опазване
на биоразнообразието и ландшафта.
3.
Придобити компетенции, необходими за съхраняване на застрашените природни
местообитания, екологичните и културни стойности на ландшафта на парковата
територия.
4.
Създадени положителни нагласи, които да включват отношение към културното
многообразие, интерес към усвояване на чуждите езици и междукултурното общуване,
проява на инициативност, активност, независимост и новаторство в личния и
обществения живот.
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5.
Създадена мотивация и решимост да се изпълнят поставените цели, били те лични
или общи, включително и служебни.
6.
Развита готовност и способност за използване на съвременните технологии и
възможностите на информационното общество, като се създаде критично отношение
към наличната информация и отговорно ползване на интерактивните възможности.
III. Съдържание на обучението.
Основните елементи, които следва да залегнат в обучението са:
1. Национално и международно законодателство
2. Водачество и интерпретация
3. Туризъм – атрактивни туристически места
4. Работа в информационни центрове
5. Културно-историческо наследство
6. Инфраструктура
7. Биосферни резервати и други защитени територии
8. Уязвими територии
9. Управление на туристопотока
10. Международен опит и добри практики
11. Общуване на чужди езици
12. Основни компетентности в природните науки и технологиите
13. Дигитална компетентност
14. Обществени и граждански компетентности
15. Инициативност и предприемачество
Всички посочени задачи и елементи могат да бъдат обединени в следните основни теми
/модули/ на обучение:
I.
Основни познания по опазване на биоразнообразието и ландшафта.
II.
Информационни дейности и обслужване на посетители.
III.
Провеждане на мерки по опазване на биоразнообразието и ландшафта.
IV.
Икономически, правни и социални аспекти на управлението на Националния
парк.
V.
ГИС, компютърна грамотност.
VI.
Работа в екип, чуждо езиково обучение.
ІV. Методи за постигане на целите и резултатите
Представеният подбор от методи за постигане на целите се стреми да намери баланса
между теория и практика, като се използват максимално съвременните технологии. Методите
на обучение отчитат нуждите и спецификата на дейностите, изпълнявани от парковата охрана и
експертите, работещи към Дирекцията на Парка.
А. Интерактивни методи
Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на знания,
формирането на умения и изграждането на нагласи, чрез поставянето на служителите в
ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на
преживяното. Тези методи се използват за стимулиране на творческата активност на
служителите, като те свободно изказват идеи или мнения по дадена тема или въпрос.
Прилагат се различни видове интерактивни методи и техники, като може да се
препоръчат следните:
1. Методи на пряко представяне на информацията (лекция, беседа, презентация).
2. Методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи (мозъчна атака,
съчинения, мозъчни карти, рисуване на идея)
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3. Дискусионни методи (дискусия, панелна дискусия, решаване на казуси, дебати)
4. Игрови методи (ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри)
5. Методи и техники за обобщаване на информацията (“трите важни неща”, допитване с
точки, разделен постер)
6. Методи за ръководене на обучителния процес (презентиране, барометър на настроението)
7. Методи, използвани в професионалното обучение (метод на подражанието, метод на
водещия текст, проектен метод).
Б. Метод на учене, чрез практикуване "Learning by doing".
В. Теренни методи (посещение на терен и провеждане на обучението на подходящо място в
парковата територия). Конкретният теренен метод се прилага според спецификата на
обучението (картиране на видове, интерпретация и т.н.).
В Рамковия план са представени насоките по организация на обученията. Разработени са
основните модули на обучение с теоритична и практическа насоченост с работа на терена.
Всяко обучение по модули съдържа теми, които са развити с програма включваща модули и
обсъждане: МОДУЛ І. Основни познания по опазване на биоразнообразието и ландшафта - с 5
(пет) теми; МОДУЛ ІІ. Информационни дейности и обслужване на посетители – с 6 (шест)
теми; МОДУЛ ІІІ. Провеждане на мерки по опазване на биоразнообразието и ландшафта – с 3
(три) теми; МОДУЛ ІV. Икономически, правни и социални аспекти на управлението на
националния парк – 5 (пет) теми; МОДУЛ V. Гис, компютърна грамотност – с 2 (две) теми;
МОДУЛ VІ. Работа в екип, чуждоезиково обучение – 3 (три) теми.
Доклад-II: Програма за локален мониторинг на качеството на повърхностните води на
територията на НП “Пирин” и пречистване на отпадъчните води от туристическите
обекти в парка – представен втори Доклад (Дейност 2 до Дейност 4) за източници на
отпадъчни води в НП „Пирин“ и мерки за намаляване на замърсяването и здравният риск,
Изпълнител: ДЗЗД „Мониторинг Пирин”, Л.Марковски и Г. Георгиев
Основна цел на програмата за локален мониторинг е проучване на съществуващите
туристически и други обекти/сгради или разпространени дейност, потенциални източници на
отпадни води на територията на НП „Пирин” и предлагане на система за локален мониторинг
на качеството на повърхностните води, която да следи за екологичното състояние на водните
тела, както и предлагане на конкретни решения и подходи за пречистване на водите.
Изпълнението на тази основна цел ще предостави достоверна информация за степента на
въздействие върху водните тела и ще допринесе за опазване от замърсяване с битови отпадни
води на водите и почвите на територията на Национален Парк „Пирин”, като по този начин ще
гарантира устойчивото ползване на туристическите ресурси и намаляването на здравният риск
и риска от въздействие върху околната среда на непречистените отпадъчни води. Докладът
описва извършената от Изпълнителя проучвателна и аналитична работа по изпълнение на
Дейност 3 и Дейност 4, като основната му цел е да определи източниците на замърсяване с
отпадни води за територията на НП „Пирин” и да предложи конкретни мерки за устойчиво
решаване на проблемите, за всеки отделен туристически обект.
При анализа и обработката на информацията за нуждите на доклада са използвани термини и
базови стойности на показатели, фиксирани в нормативни документи или документи свързани с
тяхното тълкуване:
⇒
Еквивалент жител (ЕЖ) или Population Equivalent (PE) – основно понятие при
определяне на степента на натоварване на даден воден обект, както и при оразмеряване на
пречиствателните съоръжения за отпадни води. По дефиниция ЕЖ представлява числовото
изражение на стойността на замърсяването на водите, което се получава от един човек за едно
денонощие.
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⇒
Еквивалент животинска единица (ЖЕ) е понятие служещо за изчисляването на
натоварването с биоразградима органика и биогенни елементи на отпадъчните води във
животновъдни ферми и при отглеждане на различни домашни животни. Изчисляването на
генерираните товари по този начин е приложимо и при оценката на дифузното натоварване с
биоразградима органика и биогенни елементи, което се генерира при високопланинското
пасищно животновъдство. Направена е от екипа Инвентаризация на обектите на територията на
НП „Пирин” и оценка на съществуващите канализационни съоръжения и съоръжения за
обработка на битови отпадъчни води (Дейност 2 по изпълнение на договора).
Изготвен е актуален списък (формат MS Excel) на обектите, които генерират отпадни води на
територията на НП „Пирин“. Прегледа на наличната информация по Дейност 1 и извършената
инвентаризация на терен по Дейност 2 показват, че на територията на НП Пирин не
съществуват обекти, за които се изисква издаване на комплексно разрешително по реда на
ЗООС. Има само три обекта за които е издадени разрешително по реда на чл. 46, ал.1, т.3 –
ПСОВ разположени в местностите Шилигарника, Платото и Бъндеришка поляна.
Като се отчита разположението и особеностите на терена обектите се групират в 7 обособени
туристически зони, всяка от които е достатъчно значима за изграждане на локална
канализационна система ( Приложение 3). Всяка от групите генерира максимален товар от над
200 ЕЖ, което би оправдало изграждането на локални пречиствателни съоръжения. Описани са
и обекти, за които може да се приеме, че не оказват или оказват пренебрежимо малко влияние
върху състоянието на водните тела (ТП, лифтове, влекове, бунгала ПСС, КИП и пр. с 1 – 2 – 3
човека персонал или поддръжка, с непостоянно присъствие, присъствие на дежурни или на
работно време по 6 – 8 часа на ден, или пък такива които въобще не изискват присъствие на
хора). Всички описани обекти са представени в ГИС слой със съответната символика.
В Доклада са отчетени закономерности и зависимости в степента и характера на натоварването
за територията на НП Пирин. При оценката на вида на натоварването, източниците на отпадни
води и тяхната цикличност на образуване са описани следните закономерности:
•
На територията на НП „Пирин” практически липсват производствени отпадни води. Като
единствено изключение за генериране на смесени ОВ може да се разглеждат водите от Гараж за
снегоотъпкваща техника в местността Шилигарника, но в този случай на практика нямаме
заустване, а депониране в септичен резервоар и изпомпване на отпадните води с последващо
изнасяне извън територията на парка;
•
Има големи сезонни колебания в образуването на отпадъчни води, като максимумите в
генерирането на БОВ през зимният ски сезон и през летният туристически сезон практически
съвпадат по време със зимното и лятно маловодие;
•
Наблюдава се значително седмично колебание в количеството на БОВ, като през
уикендите количеството се увеличава значително, понякога в пъти, заради нарасналият
туристопоток;
•
Собствениците на обекти и лицата стопанисващите обектите не винаги са едни и същи и
отговорността за инвестиции, поддръжка на съществуващата инфраструктура и предприемане
на действия за законовото регламентиране на заустването на ОВ се размива;
•
Стопанисващите обектите не винаги знаят каква е инфраструктурата или не се
интересуват от състоянието й. В общият случай, особено за по-старите съоръжения, липсва
документация която да показва какво и как е построено;
•
Липсва нормативна основа, на която ДНП „Пирин” да изгради и да води ясна политика
за справяне с проблемите свързани с отпадъчните води.
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Докладът съдържа проучване за наличие на подходящи технически и други решения на
проблема със замърсяването с битови отпадни води. Определена е значимостта на обектите,
генериращи отпадни води на територията на НП Пирин. От гледна точка на европейското
законодателство, всички открити агломерации генериращи БОВ на територията на НП
„Пирин” са в категорията под 2000 ЕЖ, тоест са твърде малки и съответно са извън обхвата на
Директивата за отпадъчните води. Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г., за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни системи, определя техническите изисквания към
съоръжения над 200 ЕЖ, като това е границата над която обекта се смята за достатъчно значим
за да отговаря задължително на определените стандарти. В този смисъл, почти всички обекти на
територията на парка (с изключение на трите ПСОВ с издадени разрешителни) могат да
разглеждат като малки.
Определени са Основни фактори и съществуващи ограничения при избора на подходящи
технически и други решения за решаване на проблема с битови отпадни води. Направен е
преглед на възможните и избор на подходящи технически и други решения на проблема със
замърсяването с битови отпадни води.
Предложенията на мерки за устойчиво решаване на проблемите, свързани с битовите отпадни
води, са разписани в Приложение 4 за всеки конкретен обект. В Доклада е направена оценка на
въздействието от обектите и дейностите, формиращи значителни количества отпадни води или
допринасящи в значителна степен за натоварването на водните тела на територията на НП
Пирин
Направеният преглед на други източници на замърсяване на водите, идентифицирани в хода на
изпълнение на поръчката и оценка на тяхната значимост отбелязва дифузно замърсяване от
животновъдство (натоварване на водите). Направени са наблюдения върху високопланинските
пасища и пасищното животновъдство като цяло. Направеният анализ на предоставената от ДНП
Пирин информация за издадените разрешителни показва, че екстензивно пасищно
животновъдство през летните месеци всъщност е най-значителният източник на биогенни
елементи (азот и фосфор) и на биоразградима органика на територията на НП Пирин и най-вече
във високите части на планината, като през последните 5 години се наблюдава устойчива
тенденция за плавно нарастване на броят на пашуващите животни ЕРД, на които се пада
основният дял от натоварването на водите. Сравнението на количеството на генерираните
товари от пасищно животновъдство и генерираните товари БОВ от туристическите обекти
показва, че дори при реализиране на максимално възможното натоварване от туризъм през
лятото (около 2000 ЕЖ), то генерираният товар от животновъдството е около 30 пъти по голям!
Докладът посочва издадени две разрешителни за производството на изкуствен сняг и
технически нужди за 0,113 м3/с (само за зимния сезон). Прегледа на разрешителните определя
като най-значимо въздействието от водоотнемането на води за нуждите на производството на
електроенергия от ВЕЦ. Отнетият отток не се връща в реките в рамките на територията на НП
„Пирин” и като резултат от това част от коритото на реките (включително и в границите на
парка) се осушава.
Успешното приключване на вторият етап от поръчката е предпоставка за коректният анализ на
имисионното състояние на водните тела, което ще бъде направено при изпълнението на
Дейност 5, и точното определяне на степента на въздействие от различните обекти и източници
на замърсяване. Това е необходимо условие при определянето на местоположението на
пунктовете за мониторинг, както и при определянето на показателите, които трябва да се следят
в даден пункт за да се отчете характерното въздействие за водосбора разположен над пункта.
Целта е, във Финалният доклад по поръчката, да бъде създадена програма за локален
мониторинг, която възможно най-пълно да следи екологичното състояние на подложените на
въздействие водни тела и да предоставя достоверна информация за целите на управлението на
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НП „Пирин”, като по този начин да се гарантира устойчивото ползване на туристическите
ресурси и намаляването на здравният риск.
Дейност: Създаване и осигуряване дейността на консултативни съвети за актуализация на
плана за управление на НП „Пирин“ и изработване на план за управление на резервата„Тисата”.
Изпълнение: Дейностите по плановете за управление са в процес на изпълнение, както
обучението на персонала и действието на Обществен консултативен съвет.
V: Одит на организация и управление на Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление
на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“
За дейността е избран изпълнител, който реализира одита на организацията на управлението
на Проекта.
Технически проект: ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП
„Пирин” и Резерват „Тисата”, проектант инж.Емил Солачки, април, 2013 г.
Техническият проект ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП
„Пирин” и Резерват „Тисата”е утвърден от Министъра на околната среда и водите Искра
Михайлова със Заповед РД-525/28.06.2013 г. За всеки от Парковите райони са разработени
Противопожарни карти.
Проект: ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен лавинен контрол»,
Документация за обект: »Система за контрол на лавина Палашиица», Възложител: ДНП
«Пирин», Инвеститор: «Юлен»АД, Проектант: ИВИС Проектиране § Дизайн ООД, София,
2011 г.
Проектираните и изпълнени съоръжения ”Противолавинно съоръжение – система за
превантивен лавинен контрол» включват няколко компонента: кабина с резервоар и контролно
оборудване, стоманени експлодери, тръбни магистрали, система за радиоконтрол осигуряваща
оперативни и статистическа информация.
Проект: ”Изграждане на Система от противолавинна защита по западния склон на
вр.Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х.
„Бъндерица“до м.Шилигарника; Възложител: ДНП «Пирин», Проект: Устойчиво управление
на НП Пирин и Р Тисата, ОП «Околна среда 2007-2013 г. Изпълнител: ДЗЗД «Пирин 2014»
СМР по Проект ”Изграждане на Система от противолавинна защита по западния склон на
вр.Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. „Бъндерица“
до м.Шилигарника са изпълнени и системата е в действие.
Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза I“, Възложител: МОСВ, финансиран от Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Изпълнител: Консоциум „НАТУРА България“, 2013 г.
Проектът е основа за разработване и внедряване на информационна система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000, която ще бъде на разположение за нуждите на
управлението на държавните, регионални и местни органи на властта, информираност и
ползване от неправителствени организации и бизнеса. Базата данни е основа за разработване
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плановете за управление на защитените зони, предоставяне на надежна и синтезирана
информация във връзка с оценките за съвместимост на планове, програми и проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони от НАТУРА 2000. От
Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове – фаза I“ за ЗЗ „Пирин“ в границите на НП „Пирин“, в настоящия План за управление,
са отразени данни за биологичното разнообразие на парковата територия за природните
местообитания и видове от Приложение 1 и 2 от ЗБР.
В картата на природните местообитания по проекта бяха констатирани съществени пропуски, за
които МОСВ и финансиращият орган бяха сезирани. Екипът на „Пролес Инженеринг“ ООД
попълни пропуските и неточностите в картния материал.
Проект: Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на
устойчив туризъм в Национален парк „Пирин“, финансирана от Програмата за участие на
ЮНЕСКО; Изпълнител: Д НП „Пирин“, 2011 г.
Основна цел на Стратегията е развитие на екологично устойчив туризъм, генериране на
приходите за местните общности в резултат на възможностите и предимствата на Националния
парк. Целта е диверсификация на туризма по отношение на продукти, услуги и сезонност.
Планира се в стратегически аспект подобряване условията за туризъм и туристическата
инфраструктура. Набляга се на развитието на летния туризъм и атрактивни предложения за
всяка от седемте общини с поглед към природните и културните ресурси и следва да бъде
промоцирана и прилагана като надеждна алтернатива на развитие на ски-туризма. Изисква се
внимание към санитарно-хигиенното състояние на обслужващите обекти. Като цяло
Стратегията стимулира природосъобразни форми на туризъм. Представлява стратегически
документ за туристическо развитие на Парка и Прилежащите територии, препоръчан от
Мисията на ЮНЕСКО за популяризиране и основа за Плана за управление за периода 20142023 г. по отношение на анализите и насоките за развитие на туристическата инфраструктура.
Проект FUTUREforest „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и
смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях", ИАГ, 2011 г.
Проектът е разработен е по Програма INTERREG IVC на Европейския съюз. Програмата
съдейства на европейските региони от 27-те държави-членки на Европейския съюз, заедно с
Норвегия и Швейцария да обменят опит, знания и прилагат добри практики в области: околна
среда и превенция на риска, с акцент върху превенция и управление на природни и
технологични рискове, управление на води и крайбрежни зони, предотвратяване на
замърсяването и управление на отпадъците, биоразнообразие и опазване на природното
богатство, енергийна ефективност и възобновяема енергия, устойчив обществен транспорт,
културно наследство. Изпълнението на Програмата е част от Стратегическа цел 2: „Формиране
и поддържане на жизнени горски екосистеми, запазване и възстановяване на естественото
биологично и структурно разнообразие, трайно задържане на въглерод и гарантиране на
техните екологични функции” от Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007-2011
г. Връзката с този важен Проект с План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
са сценариите за промените на климата с очаквани влияния върху горските екосистеми.
Проект FUTUREforest по програма INTERREG IVC на Европейския съюз: „Актуализация на
„Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”,
Възложител: ИАГ, Изпълнител: Булпрофор, 2011 г.
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Направената актуализация обобщава опита от дългогодишни и многостранни проучвания на
горските екосистеми – теренни и научни изследвания. Отразява променящите се условия и
необходимост от адаптиране към климатичните промени и целите за опазване на горският
генетичен фонд и биологичното разнообразие, с внимание към месторастенията и избора на
видовете за залесяване. Новата Класификационна схема отразява и връзката с относително
големият дял на горските територии – 34,34%(към 31.07.2011 г.) в Националната екологична
мрежа НАТУРА 2000. Актуализираната „Класификационна схема на типовете горски
месторастения в Република България” съдържа Класификационна схема на типовете горски
месторастения в Република България и Инструкция за установяване и картиране на типовете
горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. Разработеният проект е свързан
с изискванията за изпълнението на настоящия План за управление. Резултатите от този проект –
Класификационната схема и Инструкцията са задължителни за установяване и картиране на
типовете горски месторастения при разработване на Плана за управление на НП „Пирин”;
Проект: Мониторинг на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО- абревиатура
(MWH), по Програма за участие ЮНЕСКО-2013, Босна и Херцеговина, България, Унгария,
Румъния, Сърбия, Словения, 2013 г.
Проект „Наблюдение на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО“ е осъществен през
2013 г. като Програма за уастие на ЮНЕСКО. Проектът събира следните обекти на световното
наследство на ЮНЕСКО: Стари мост в гр. Мостар, Босна и Херцеговина; Мостът на Мехмед
паша Соколович при Вишеград, Босна и Херцеговина; Национален парк „Пирин“, България;
Природен резерват „Сребърна“, България, Бенедиктинско абатство в Пананохалма, Унгария;
Исторически център в Сигишоара, Румъния; Села с укрепени църкви в Трансилвания, Румъния;
„Гамзиград-Ромулиана“, Сърбия; Люблянското тресавище, Словения; парк „Шкоцянски
пещери“, Словения. Водещ партньор на проекта е регионален парк „Шкоцянски пещери“,
Словения.
Целта на Проекта е отговорните за управление на обектите да придобият основни умения
свързани с наблюдението като ефикасен инструмент за опазване на изключителната всеобща
стойност и управлението на обектите на световното наследство. Програмата за наблюдение
улеснява подготовката на периодични доклади на национално ниво според различни конвенции
и програми, допринася за по-добро сътрудничество между обектите на световното наследство,
биосферните резервати, обектите на Рамсарската конвенция, обектите включени в „Натура
2000“ и др.
Наблюдението е част от системата за управление, която включва планиране, прилагане и
наблюдение. Понятията автентичност, достоверност, непокътнатост и цялост са от ключово
значение. Наблюдението се фокусира върху характеристики(или носители на ценност, основни
характеристики), които могат да бъдат форма и дизайн, материали и материя, употреба и
функция, традиции, техники и системи за управление, местоположение и среда, език и други
форми на нематериалното наследство, дух и чувство, както и други вътрешни и външни
фактори (Практически насоки 2013 г. параграф 82). Наблюдава се дали управлението се
осъществява добре и как се променя степента на консервация. Важно е да се вземат предвид
положителните промени и да не се поставя фокус само върху заплахите !
Проект: „Живот за Кресненското дефиле“ LIFE11 NAT/BG/363; Финансиране по Проект:
LIFE+, Фонд на ЕС за околна среда; Изпълнител: Фонд за дивата флора и фауна, юни,2012 –
ноември,2016 г.
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Проект „Живот за Кресненското дефиле”, LIFE11 NAT/BG363 финансиран от Европейската
комисия по програмата LIFE+, за изпълнение от „Фонд за дивата флора и фауна“. С проекта се
цели: намаляване на преките и индиректни заплахи над хищните птици в Югозападна България;
увеличаване на популацията на емблематични за района видове; подобряване на
местообитанията за хищните птици, влечугите и бозайниците в териториите от Натура 2000;
подобряване на отношението към хищните птици в района. С дейностите по проекта ще се
подобри състоянието на местообитанията на застрашени грабливи птици, влечуги и бозайници
в „Кресненското дефиле” (зона по "Натура 2000") и ще се насърчи развитието в ключови сфери
на положително отношение към грабливите птици. Информация http://bspb.org/bg/news/Obshtasreshta-na-LIFE_NATURE-proektite-v-Bulgaria.html
План’04 разполага с Доклад от 30.09.2014 г. от гл.инспектор на ПУ „Синаница“ Тодор Георгиев
Георгиев до Директора на Д НП „Пирин“(Свитък II), че в резултат на теренна проверка на
09.09.2014 г. в м. Черната вода, с описани отдели от НП, са регистрирали 14 бр. лешояди, които
са образували малка колония и се препитават от труповете на изядени тук домашни животни.
Констатират се, набези през 2014 г. на много вълци и 2 бр.мечки, в резултат на увеличения брой
пашуващ едър рогат добитък-телета, в описаните райони на Парка. Тенденцията за увеличаване
на пашата в последните 5 години и наличието на популацията от лешояди е в пряка връзка
както с увеличения брой пашуващи животни, така и с хищниците, които следват неотлъчно
стадата. Тези условия са добра хранителна база за хищните птици. На територията на ПУ
„Синаница“ пашуват стада с автохтонни породи. Наличието на такава симбиоза потвърждава
постигане на целите за устойчивост при опазване на местообитанията и съхраняването на ценни
животински видове в НП „Пирин“. Завръщането на лешоядите в територията на НП е
значително събитие както от научна гледна точка, така и за историята на защитената територия.
За наблюденията и бъдещите мероприятия е уведомен ръководителя на екипа на „Фонд за
дивата флора и фауна“.
Проект: „Живот за биосферните резервати“; Финансиран от Програмата за участие на
ЮНЕСКО; Изпълнител: Българска Фондация „Биоразнообразие“ за периода 2006 – 2007 г.
Проект: „Живот за биосферните резервати“ е разработен в посока популяризиране на
концепцията за биосферните резервати. През 2006 г. МОСВ подкрепя реализацията на проект
на Българска Фондация „Биоразнообразие” - „Живот за биосферните резервати”, финансиран от
Програмата за участие на Юнеско, за периода 2006-2007 г. В рамките на проекта са
осъществени дейности свързани с:
- представяне на съвременната концепция за биосферните резервати пред местните общности:
общини, бизнес, НПО, браншови организации в региона на НП „Пирин“;
- подобряване на капацитета и разбирането на местните заинтересовани страни от региона на
НП „Пирин“ да се справят с предизвикателствата, породени от функционирането на съвременен
биосферен резерват.
Концепцията за изграждане на биосферен резерват следва подход „отдолу нагоре“. Тя не се
налага от централни и регионални ведомства, а би следвало да се инициира от местни
общности.
Проект за обект: Възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран
ски влек, местността „Чалин валог”- ски зона с център, Банско, НП „Пирин”-, община Банско,
М1:2000, Фаза: Работен проект, Възложител: „Юлен”- АД, 2010 г.
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Предмет на работния проект са площи с нарушени природни местообитания, получени в
резултат от оформяне на просека с цел изграждане на ски- влек през 1982 г.
Проектът предвижда възстановяване на природно местообитание комплекс 91BAХ9410
(Мизийски гори от обикновена ела Х Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския
пояс(Vaccinio-Piceetea)) – гората е доминирана от мозаечна смес на обикновената ела по
дървесна маса(45%) и обикновен смърч (40%) и 91CA - Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори, като и целостта на ландшафта чрез залесяване на обикновен смърч и
обикновена ела.
Работен проект за обект: Рекултивационни дейности след изпълнение на инвестиционни
предложения за подмяна на четири седалков лифт 4 fix от м. ‚Бъндеришка поляна“ до м.
„Коларски път“ и подмяна на два влека тип „паничка“ и тип „котва“ в м. „Платото“,
парков район „Вихрен“, НП „Пирин“, Възложител: „Юлен”- АД, 2010 г.
Предмет на работния проект са площи с нарушена природна среда от изкопно-насипни работи и
ликвидация на подменени съоръжения след изпълнение на инвестиционни предложения за
подмяна на четири седалков лифт 4 FIX.
Проектът включва Техническа рекултивация - почистване и подготовка на терена,
транспортиране на земни и скални маси по предназначение, изграждане на противоерозионни
канавки-валове, изграждане на декоративна стеничка от каменна зидария на циментов разтвор и
др. и, Биологична рекултивация - Залесяване с бяла мура (Pinus peucе, като добиването на
фиданките ще се извърши от горната част на просеката за лифт Шилигарника-Тодорка,
Захрастяване със сибирска хвойна Juniperus sibirica Burgs., като добиването на фиданките ще се
извърши от територия в сервитута на лифт „Тодорка” и Затревяване с тревно семе добито
северната страна на ски-писта „Платото” покрай клековото насаждение, където съществуващата
тревна покривка плътно покрива терена.
Предварителни (прединвестиционни) проучвания със задание за проектиране на обект:
Рекултивация на нарушени терени – част от ски-писти с номера от 2 до 5, 5А, 5Б, от 6 до 9,
9А, 10, 11, 15 и 16 в ски зона с център гр.Банско, НП „Пирин”, община Банско, Изпълнител:
Планеко ООД, Възложител: „Юлен”АД, 2012 г
Насоката на рекултивационните дейности в нарушените терени на НП „ПИРИН” - Ски зона с
център гр.Банско се предвижда да бъде възстановяване на цялостта на ландшафта, включваща
природните местообитания, растителността и видовете от флората.
В резултат на Предварителни(прединвестиционни) проучвания се установява, че през периода
2003-2012 г. върху значителни части от всички ски-писти са извършени рекултивационни
дейности от „ЮЛЕН” АД, включващи изкуствено противоерозионно затревяване. Успешно
изкуствено са затревени части от ски-писти със обща плош 78.55 дка. Затревяването в тези
площи е в рамките 80-100% покритие на терена. При някои случаи се наблюдава дори 40-50%
зачимяване от площите им. На отделни места при 80 до 90% изкуствено затревените парцели
има малки петна с размери от 50 до 150 м², които са все още голи без тревна растителност,
нуждаещи се от биологична рекултивация. Преди изкуственото затревяване в обхвата на
пистите са изграждани валове-канавки върху по-стръмните участъци, правено е задръстване с
клони (в активни ровини) или запълването им със скални материали, като ерозията до голяма
степен е овладяна. Независимо от извършените върху ски-пистите противоерозионни
затревявания, изградените стотици л.м. валове-канавки, стотиците квадратни метра
задръствания и употребената стотици кубични метра скална маса за запълване на ровини, все
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още върху значителна площ(18.33 ха или върху 17.3% от площта на писти), при дъжд с поголяма интезивност е възможно развитие на водна ерозия. Необходимо е допълнително
комплексно третиране на тези участъци с рекултивационни мероприятия в т.ч. и с мероприятия
за борба с водната ерозия.
Със Заданието за проектиране на обектa и във връзка с НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за
защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни
съоръжения, Обн. - ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г. се планират проучвателни работи за реализиране
на техническа и биологична рекултивация
1.6.2. Стратегии, планове и програми за регионално, областно и общинско развитие с
отношение към управлението на НП „Пирин“
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022)
Законът за регионално развитие, 2008 г.(ЗРР) създава нормативна рамка за регионалното
развитие в България, в унисон с принципите на политиката за регионално развитие и
сближаване в ЕС. Законът регламентира системата от документи, ресурсите и действията на
компетентните органи, насочени към постигане на целите на политика за регионално развитие:
- Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните неравенства в степента на
икономическото, социалното и териториалното развитие;
- Осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;
- Развитие на териториалното сътрудничество.
С националното и европейското законодателство се въвежда и нов териториален обхват за районите
от ниво 1 и ниво 2 за България, съответсващ на изискванията на Регламент 176/2008 за изменение
на Регламент 1059/2003 относно установяване на обща политика с ЕС. Новата Стратегия на ЕС
„Европа 2020”, приета през 2010 г., налага подобряване на координацията и обвързването на
различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите за
балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на ЕС, с цел постигане на интелигентен,
устойчив и приобщаващ икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални
предизвикателства пред развитието на страните и регионите. Стратегията свързва интелигентния
растеж с въвеждане на нови технологии и иновации, както и с добре образовани и
конкурентноспособни човешки ресурси на пазара на труда.
През 2011 г. министрите, отговорни за териториалното развитие, е приет важния документ
“Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020”, като доразвитие на подобен документ от
2007 г. С “Териториалния дневен ред ЕС 2020” се акцентира на териториалното измерение на
европейската политика на сближаване и на Стратегията “Европа 2020” и се поставя основна цел
за постигане на “териториално сближаване /кохезия/ за по-хармонизирани и балансирани
условия в Европа” в условията на нарастващи заплахи и предизвикателства: Нарастващата
глобализация: структурните промени след глобалната икономическа криза; Промените с
интеграцията на Европейския съюз и нарастващите вътрешни зависимости между
регионите;
Демографската
ситуация
в
различните
територии.
социалните
предизвикателства и изолирането на уязвими групи; Климатичните промени и рисковете в
околната среда: влиянията в отделните географски области; Енергийните
предизвикателства, които се засилват и застрашават регионалната конкурентоспособност;
Загубата на биоразнообразието, изчезващите видове, рисковете за ландшафтното и културно
наследство.
Като териториални приоритети са изтъкнати :

Подкрепа за полицентрично и балансирано териториално развитие;

Насърчаване на интегрираното развитие в градовете, селските и специфичните
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региони;

Териториална интеграция в трансгранични междунационални функционални региони;

Осигуряване на конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез силни
местни икономики;

Подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и
предприятията;

Управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на
регионите.
НП „Пирин“ и Прилежащите му територии са разположени в Югозападен район
Югозападният район от ниво 2 обхваща териториите на областите Благоевград, Кюстендил,
Перник, Софийска и София-град и 52 общини. Площта на района е 20 306.4 км² или 18.3% от
територията на страната. Територията е преобладаващо планинска. Районът е богат на
минерални води с добри лечебни качества и голям потенциал за развитие на района. Основни
речни течения са реките Искър, Струма и Места.
Териториалната структура е следната: земеделските територии са 46.0%, горските 47.2%,
урбанизираните само 4.9%.
Защитените зони и защитените територии от националната и европейска мрежа Натура 2000
обхващат общо 33.88% от територията на района.
Като основни оси на урбанизационно развитие се изявяват транспортните направления
Драгоман – София – Пловдив и София – Благоевград – Кулата. Второстепенни оси на развитие
са по направленията Перник – Кюстендил и Симитли – Разлог – Гоце Делчев – Илинден.
Икономическото състояние на района е на високо равнище, сравнено с другите райони от
ниво 2 в България. Югозападният район е най-силно развитият, като се доближава до средното
ниво на европейските райони.
Взаимодействията между града и селото са от стратегическо значение за повишаване на
конкурентоспособността на селските райони. Това е в унисон с общоевропейската политика за
устойчиво развитие и устройство на Европейския континент, в която се обръща особено
внимание на малките градове в селска местност и на засилване на връзките на селските ареали с
градските центрове.
Като стратегическо направление в природните територии се определя необходимостта от
прилагане на активна стратегия за опазване на природното наследство и за разширяване
обхвата на защитените територии.
Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022/ е
формулирана визията за регионално развитие в периода 2012–2022 г.:
„Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за
постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със
съхранено природно и културно наследство“
Главната стратегическа цел на НСРР е:
„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния
потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект“
ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда
Специфична цел 2: Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и
модернизиране на канализационните системи и пречистване на отпадните води.
Специфична цел 3: Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране
събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране,
компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в
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изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020
г.
Специфична цел 4: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като
част от природния потенциал за устойчиво развитие на районите.
Биоразнообразието се разглежда не само като природно богатство, но и потенциал за бъдещото
развитие. Опазването на редки видове на фауната и флората се обвързва с развитието на
формите на устойчив, природен туризъм. Защитените видове ще се популяризират като
символи на района, които да засилват интереса към него. Създаването на подходящи условия за
наблюдение на редки и застрашени видове и привличането на лимитиран брой туристи, вкл. с
научни цели ще създаде поминък за местното население на зоните и ще изгради позитивно
отношение към опазването и доброто управление на защитената зона. В този контекст,
прилагането на мерките от плановете за управление на защитените зони следва да се разглежда
като част от стратегията за развитие на районите и да се координира с цялостния пакет
от дейности по нейното изпълнение.
Специфична цел 5: Превенция на природни рискове.
За да се осигури икономическа и социална стабилност и развитие на българските райони в
дългосрочен план се посочва необходимостта да се планират дейности, осигуряващи
адаптиране към климатичните промени и редуциране на природните рискове до допустими
нива.
В Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022/ е
направена
подробна „Оценка на необходимите ресурси за постигане целите на
Стратегията“.
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025, ОП „Регионално
развитие 2007-2013 г., Финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и държавния
бюджет на РБългария, 20 г.
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от първата
Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа средносрочни и
дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси.
НКПР осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните
политики и стратегии. Националната концепция изтъква важността на успешната териториална
интеграция на страната ни в европейското пространство чрез развитието на български
транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международните коридори.
Акцент се поставя върху постигането и поддържането на умерено полицентрична мрежа от
градове
Специално внимание се отделя на туризма, който се третира в аспекта на неговото
териториално развитие и насочване и се разглежда не като тясно секторно планиране, а като
елемент на интегрираното пространственото планиране. Приоритетно ще се развиват
териториите с потенциал за съчетаване на природни и културни ценности, с утвърдени
традиции и положителен опит и с потенциал за формиране на клъстери. Важно място в
политиката за развитие на туризма има развитието на балнеолечението, профилактичните и
лечебните дейности в териториите с потенциал и наличие на минерални води, подходящ
микроклимат и продукти за таласотерапия (морска вода, лечебна кал, морска сол и луга,
водорасли). Това дава шанс за развитие на центрове за СПА и лечебен туризъм и в по-малки
общини.
За Югозападен район се отчитат 18 бр. населени места от нива 4 и 5 - Банско (5+),
Разлог, Сандански(4+), Гоце Делчев(4+).
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Въведени са с особено внимание в НКПР „Територии с концентрация на културни ценности“
и „Територии за опазване на ландшафта, природните и културни ценности“. В тази група
територии със специфика се предлага да бъдат включени следните видове територии,
систематизирани в зависимост от степента на значимост на опазваните ценности: Територии,
зони и обекти от Националната екологична мрежа, вкл. и такива, които са с наднационално,
световно значение за опазване на биоразнообразието, на отделни застрашени видове и
техните местообитания, важни биокоридори; „Територии, наситени с природни ценности, с
характерен културен ландшафт или с изключителна природна красота, които до момента са
оставали извън териториите, опазвани по силата на ЗЗТ и ЗБР“. „Територии за превантивна
защита, в които да се опазват горите, плодородните земеделски земи, поречията на реките,
които изграждат важни връзки в националната и Европейската екологична мрежа, „сини“ и
„зелени“/биокоридори и др.
НКПР предлага към плановете за развитие на туризма да се прилагат следните изисквания:
•
На национално равнище – по-приемлив баланс между крайбрежие и вътрешност;
•
На регионално равнище – по-балансирано развитие в отделните туристически
райони, а и в районите от ниво 2;
•
На локално равнище - диверсифициране на туристическото предлагане с нови
“алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините;
Концепцията определя „Партньорствата – новата движеща сила в пространственото
развитие“. Всяка от целите на НКПР предполага партньорства между няколко заинтересовани
и компетентни страни. Така партньорствата се превръщат в абсолютно необходим инструмент
за пространственото развитие.
Поради отсъствието на реален опит, следва да се изработят методически указания за
партньорствата в контекста на НКПР, обясняващи идеята, организацията и функционирането на
такива партньорства.
Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., приет с Решение на
МС № 457 / 01.08.2013 г.
Регионалният план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г. продължава и
конкретизира предвижданията на НСРР, отразявайки спецификата на района в България.
Регионалният план на Югозападен район насочва и рамкира разработването на Областната
стратегия за развитие на област Благоевград и Общинските планове за развитие на общините от
нейния обхват. РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 подчертава важността на балансираното
развитие, търсещо преодоляване на неравенствата между отделните области и общини,
възстановяване на нарушеното равновесие между селските райони и градските центрове и
повече възможности за успешно междуобщинско сътрудничество. Разкрита е нуждата от
повишаване на инвестиционната атрактивност в търсенето на нови икономически инициативи и
партньори. Съхраняването на природното и културното наследство е представено като
предварително и задължително условие за социалното и икономическо развитие на района.
Трите стратегически цели на регионалния план, последователно насочват към:

достигането на икономически растеж, базиран на конкурентоспособна и
разнообразна икономика;

постигане на баланс между градските ареали и селските райони;

преодоляване на различията на ЮЦР спрямо останалите региони на ЕС.
Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г., приета от
Регионалния съвет на 30 юли 2013 г.
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ОСРР успешно следва предписанията на РПР и описва областта през 2020 като привлекателно
място за икономическа инициатива. Петте стратегически цели покриват разнообразни
предизвикателства пред областта и съответно общините, които я съставят: постигане на
конкурентоспособна икономика, основаваща се на съществуващите традиции и наличните
ресурси; повишено качество на живот; добре развит туризъм, използващ разнообразните
природни, културни и исторически ресурси; активно международно сътрудничество; повишено
и подобрено качество на взаимодействие между различните заинтересовани страни –
администрация, бизнес и гражданско общество.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Благоевград
осъществява своите правомощия на територията на област Благоевград и следните общини:
Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово,
Гърмен, Сатовча, Разлог, Белица, Якоруда и Банско.
Района на дейност на РДГ – Благоевград включва 16 държавни горски стопанства (ТП „ДГС
Благоевград”, ТП „ДГС Симитли”, ТП „ДГС Кресна”, ТП „ДГС Струмяни”, ТП „ДГС
Сандански”, ТП „ДГС Петрич”, ТП „ДГС Първомай”, ТП „ДГС Катунци”, ТП „ДГС Разлог”,
ТП „ДГС Белица”, ТП „ДГС Якоруда”, ТП „ДГС Елешница”, ТП „ДГС Добринище”, ТП „ДГС
Места”, ТП „ДГС Гоце Делчев”, ТП „ДГС Гърмен” и 1 държавно ловно стопанство ТП „ДЛС
Дикчан”.
Горите и до днес продължават да допринасят слабо за реализиране на стопански резултати в
областта. Трябва да се потърсят възможности за тяхното по-рационално използване при
условие, че то се осъществява в съответствие с техния естествен възпроизводствен потенциал.
Насоките за развитието на горското стопанство на територията на областта трябва да
включват:
•
разнообразяване на залесителните мероприятия (не само с иглолистни
насаждения);
•
реализиране на противоерозионни лесотехнически мероприятия;
•
използване на потенциала на горите и тяхното обогатяване чрез култивирано
отглеждане на билки и гъби;
•
развитие на цикъла на добив и обработка на дървен материал, особено на неговия
последен ешелон – мебелното производство.
Изводите и насоките за развитието на туризма и туристически продукти на областта
са:
•
Туризмът на територията на областта се явява като основен отрасъл на
икономиката в перспектива и понастоящем, особено в районите на Банско и
Сандански. След черноморските курорти и населени места, Пиринският край разполага
с най-добре развитата хотелска база в България.
Развитието на туризма на територията на областта се разглежда в контекста на няколко основни
цели:

Търсене на възможности за увеличаване на посещаемостта на Пиринския край от
страна на българските граждани.

Осигуряване на разнообразни възможности за отдих, туризъм и спорт на
населението на областта.

Привличане на чуждестранни инвестиции и увеличаване на туристопотока.
В ОСРР на област Благоевград са представени видовете туризъм за областта и тяхното
състояние и перспективи за развитие – културно-познавателен, селски туризъм, трекинг,
екотуризъм, поклоннически туризъм, планински рекреативен туризъм(Предел, Попови ливади,
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Попина лъка, Семково, Трещеник, Бодрост, Сини връх и др.). Основни потребители тук са
българските туристи. Основен проблем е почти тоталната липса на хотелска база.
Ведомствените бази, разполагащи с хиляди легла не отговарят на изискванията на Закона за
туризъм: за приемане на туристи е необходимо обектът да има фирма, лиценз и категория.
Решението е свързано с раздържавяването и приватизацията. Дългосрочно тези курортни
местности могат да приемат и западни туристи, но за това е необходима отлична маркировка на
множество близки маршрути – или казано по–точно: оползотворяване на рекреационния
потенциал на горите. Предлага се търсене на подкрепа от държавните горски стопанства.
ОСРР на област Балагоевград разглежда стратегическото развитие на балнеология за
просперитета на Областта, като отбелязва, че на територията на Пиринския край се
намират 42% от минералните извори на страната.
Ски-туризъм
На този етап ски-туризмът е основен източник на приходи за туристическия бизнес в областта,
като той е особено важен за община Банско. С оглед на съществуващата отлична хотелска
инфраструктура и популярността на продукта, приоритетно значение трябва да се отдаде на
развитието на ски туризма в Банско.
Основните необходимости тук са свързани с: 1) разработване на добра програма за управление
и по-нататъшно развитие на Банско като туристически център; 2) решаване на проблемите от
инфраструктурен характер (водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води,
депониране и обработка на твърди битови отпадъци и др.)
Иновации и модернизация
Измененията в отрасловата структура на икономиката са повлияни най – вече от различната
степен на проявление на кризата в отделните отрасли. Намалените дялове на промишлеността
се компенсира за сметка на услугите и някои селскостопански дейности. Оценката на
структурния ефект, измерена чрез получените доходи от заплати показва, че е отрицателна.
Измененията в структурата на обществения продукт на областта са функция на динамиката на
развитие на отделните сектори и отрасли.
Отраслите, които увеличават своя дял в отрасловата структура, са: Шивашка промишленост;
Дърводобив и дървообработване; Преработваща промишленост.
ОСРР на област Благоевград представя урбанистичното развитие по долината на р.Места и
р.Струма и организиращата роля на отделните градове и населени места.
По отношение на екологичното състояние, територията на Благоевградска област се отличава
с благоприятно екологогеографско положение в сравнение с други области на страната.
Трансграничните преноси не оказват негативно екологично влияние върху територията на
областта. От своя страна тя въздейства в слаба степен върху въздушната и водна среда на
съседните територии. Това се отнася преди всичко за качеството на водите и дънните
отложения на реките Струма и Места.
От 2000 г. работят две автоматични станции за мониторинг на водите на р. Струма и Места,
като се контролират над 20 показателя.
През 2012г. са реализирани няколко проекта на територията на област Благоевград, между
които:
 Из
г
ра
жда
ненав
т
орак
ле
т
к
аз
аРе
г
иона
лноде
поз
ат
в
ърдибит
о
в
иот
па
дъцинаобщинит
е
Сандански, Струмяни и Кресна на стойност 1 500 000,00 лева и източник на финансиране
ПУДООС и ДБ BG161PO005/10/2.10/07/22 -"Изграждане на регионални системи за управление
на отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, Костенец,
Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, Ямбол" на стойност 12
237 299,93 лева с източник на финансиране ОПОС
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цияи разширение на регионално депо за неопасни отпадъците на
община Гоце Делчев на стойност 4 665 993,00 и източник на финансиране ПУДООС и ДБ.
През 2012 г. са въведени в експлоатация новите клетки за неопасни отпадъци на РДНОСандански и РДНО-Гоце Делчев.
Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините Разлог,
Банско, Белица, Якоруда и Благоевград, Симитли, Кочериново, Рила, Бобошево.
Общият финансов ресурс привлечен и договорен чрез финансовите инструменти на ЕС
представлява около 97,3% от финансовия ресурс за развитие на инфраструктурата,
икономиката, администрацията, неправителствения сектор и др.
Най-мащабните проекти в Област Благоевград са свързани с изграждането на Автомагистрала
"Струма" (на обща стойност 1,25 млрд. лева, в т.ч. 592 млн. лв. за подготовка и над 655 млн.
изпълнение). Следва да се отбележи, че съгласно официалната статистика тази инвестиция не е
съотнесена в данните за Област Благоевград, поради обхвата на проекта и месторегистрацията
на изпълнителя-бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура”.
Най-големият проект в областта, (по данни от ИСУН към м.юли 2013 г.) е проектът за
изграждане на ВиК инфраструктура на Община Банско на обща стойност 89 286 639,26 лв.
Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата цел са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общинските
бюджети.
Основен финансов инструмент за реализирането на целта е новата ОП «Добро управление»
(ОПДУ) и Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-2020 година.
План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, Заповед РД 291 от
22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ПУРБЗБР), разработен от Басейнова
дирекция Западнобеломорски район по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Планът е разработен в изпълнение на Закона за водите и изискванията на Рамковата директива
за водите 2000/60 на ЕС. Представлява инструмент за управление на водите във водосборните
басейнни на основните реки Струма, Места и Доспат от 2010 до 2015 г.
Планът за басейново управление прави характеристика на състоянието на водните тела –
повъхностни и подземни и определя програми и мерки за достигане добро екологично
състояние до края на разглеждания период. Разгледани са мерките и тяхното влияние върху
защитените зони, идентифицирани са видовете и местообитания, които могат да бъдат
засегнати от реализирането на плана. В настоящия План за управление ПУРБЗБР са включени
данни за речните басейни в района на Национален парк „Пирин“, състояние на повърхностните
и подземни води, видове водохващания и водоползване.
1.6.3. Общински планове за развитие на общините от района на НП „Пирин“ – общини
Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли
Общински план за развитие на община Разлог за 2014-2020 г., Изпълнител: Велдер Консулт
ООД, 2013 г.
Структурата на ОПР на община Разлог отчита „Методически указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022/, Регионални
планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/, Областни стратегии за развитие
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/2014-2020/ и Общински планове за развитие /2014-2020/” /„Методически указания за...”/ на
МРРБ; Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на ОПР с
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Отчетен е
ОПР на Разлог за периода 2007-2013, като са развити, запазилите своята актуалност идеи за
подобряване на ситуацията в общината. Стратегическите формулировки на новия план отчитат
и надграждат актуалните предложения и препоръчителни мерки на основните местни
документи ОПР на община Разлог за 2007-2013, Стратегията за местно развитие на МИГ
Разлог също за първия програмен период в България, както и Стратегията за постигане на
устойчиво развитие на община Разлог.
Стратегията на ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и Стратегията
Европа 2020 Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС.
Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на
съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов икономически
растеж. ОПР е в синхрон с Национална програма за развитие „България 2020” - програмен
документ, поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в
България. „България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа
2020” в границите на страната.
ОПР е съобразен с Национална концепция за пространствено развитие(НКПР). Според
избрания от НКПР модел на урбанистично развитие до 2020 г., град Разлог е център от 4 ниво, с
микрорегионално значение за териториите на групи общини. Град Разлог следва да се развие
успешно като център за съседните общини, на основата на специфичните си ресурси и особено
на традиционните връзки с Банско, Белица и Якоруда. Националната концепция припознава
подходящите условия за формирането и функционирането на клъстери, свързани с
дървопреработващата и мебелната промишленост.
Постановките на НКПР посочва Разлог за приоритетна подкрепа по новата Оперативна
програма „Региони в растеж” за 2014-2020, достъпна чрез разработването на ИПГВР, заедно с
още 32 града от 4 ниво.
Относно „Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020“, позицията
на община Разлог в Югозападния район според регионалния план се разкрива от включването
му в една от двете второстепенни регионални оси на урбанизационно развитие – СимитлиРазлог-ГоцеДелчев-Илинден. Така общината се превръща в интегрален елемент от общото
развитие на Югозападна България.
Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 2020 година,
формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите мерки. Основно
предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и съответстващи на
местните ресурси и специфика предложения.
Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща функциите
на участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите и
компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между
отделните функции.
Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните
заинтересовани страни. Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР
и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения.
Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и
проектите от съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където са
изброени, описани и обосновани отделните проекти и връзките между тях.
ОПР на община Разлог определя приоритетни проекти в следните области:
•
Инвестиционни проекти – изграждане на рекреационни и спортни съоръжения; развитие
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на публично-частното партньорство за изграждане на спортни обекти – спортни центрове, голф
игрища, ски зони; социализиране и представяне на обекти с културно-историческо значение;
•
Използването на природните дадености – развитие и представяне на възможностите за
туристически преходи, изграждане на екопътеки; оптимално използване на минералните води;
•
Стимулиране на фестивалния туризъм;
•
Туристически маркетинг – засилване на сътрудничеството със съседните общини, с цел
изграждане на успешна маркетингова стратегия за представяне на региона
•
Друго ключово място е местността Кулиното, за която има разработени инвестиционни
предложения и проекти за реализация на различни туристически обекти. Важната й роля за
развитието на туризма и благоденствието на целия район е определена, както от местната
администрация, така и от живеещите в общината. Това налага реконструкция на пътя м.
Предела - м. Кулиното – Банско.
•
Железопътната мрежа е представена единствено от теснолинейната ЖП линия
Септември-Добринище, която на територията на общината преминава през гарите Разлог и
Баня. Линията притежава потенциала да изпълнява атракционни функции, като има заявени
интереси от страна на чужд инвеститор. Общините, през които преминава трасето на
теснолинейката, са създали сдружение „Орфей”, чиято цел е да стопанисва ЖП линията и да
разработи дългосрочна програма за нейното развитие. Осъществяването на подобна инициатива
ще я превърне в туристическа атракция, което от една страна ще спомогне за развитието на
региона, а от друга ще има социален и екологичен ефект.
В Общинският План за развитие на община Разлог за 2014-2020 (ОПР на община Разлог) е
отделено съществено място за развитие на ски туризма към Приоритетна област 4:
Балансиран икономически растеж – лидерство на туризма, селското стопанство и
промишлеността, а именно чрез:
Мярка 4.7. Формиране на разнообразен туристически продукт, обединяващ зимни
спортове, екотуризъм, рекреация с балнеолечение, селски туризъм и културен туризъм
Тази мярка насочва към съществуващите отлични туристически ресурси в общината, но и
областите за зимните спортове, екотуризъм и др. Отделните туристически направления
изискват фокус на усилия не само за своето обособяване или обогатяване, но и за тяхното
успешно интегриране.
В т. 8.2. Списъкът с проекти за реализация на общината под номер П4.7 е посочен приоритет за:
Изграждане на туристическа зона „Пирин-Кулиното”- І етап– 80 000 000 лева в ПЧП през
периода 2014-2015г.;
Общински план за развитие на община Банско за 2014-2020 г., АНДИ МГ ЕООД, със
съдействието на експерти от Общинска администрация Банско,2014 г.
ОПР на община Банско определя целите и приоритетите на общинската политика за развитие
през периода 2014-2020 г.
Положителен момент при изработване на новия ОПР е обстоятелството, че в програмния
период предстои общината да разполага с изготвен и напълно процедиран и приет Общ
устройствен план (Към средата на 2013 г. са стартирали процедурите по неговото възлагане).
По този начин на практика община Банско ще разполага с два плана (в сферата на
устройственото и в сферата на регионалното планиране). Синхронизацията в прилагането на
двата плана е една добра възможност за реализация на подхода на т.нар. “пространствено
планиране”, широко прилаган в редица европейски страни.
Друга важна особеност на Общинският план за развитие на община Банско за периода 2014 –
2020 г. е приемствеността на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР на общината
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(2007-2013 г.), както и препоръките от извършените до момента оценки на неговото
изпълнение. Те се изразяват в запазване (с частична модификация на Визията за община
Банско), предложена с Междинната оценка за изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 г,
изготвена през 2012 г.
Новият ОПР отчита насоките, заложени в стратегическите и планови документи от повисоките нива на планиране. Тази конкретизация на цели и приоритети, заложени в
стратегическите и планови документи от по-високо йерархично ниво е свързана с две важни
направления в развитието на общината:
•
развитите туристически функции на общината и с мястото на общинския център гр.
Банско като национален център за развитие на ски- туризма, както и като национален и
регионален център със значимо културно-историческо наследство;
•
утвърждаването на гр. Банско като регионален и национален фестивален център,
където се провеждат значими културни събития.
Традициите в провеждането на джаз-фестивала в гр. Банско, първите прояви за провеждане на
други значими културни събития – Опера фест (фестивал за оперна и класическа музика) също
са с национални и международни измерения. Тяхното развитие през по-слабо активния летен
туристически сезон е важно направление за по-ефективното използване на наличната
туристическа инфраструктура. Важността на община Банско се подчертава и от елементите
на природната среда – попадането на значителна част от НП “Пирин” в обхвата на община
Банско, също е предмет на корелация между посочените стратегически и планови документи.
Външните връзки - “входящи” за община Банско са свързани с:
Трудови пътувания, между двете общини. През активния туристически сезон (зимата) част от
заетите в туристическия сектор са от населените места от община Разлог.
При организиране на големи културни празници и други мероприятия, които са с надобщински
характер. – “Пирин пее”, фолклорния фестивал за автентични песни “Между 3 планини”,
кукерския карнавал “Да е здрава и честита” и др.
През последните няколко години се реализират външни взаимноизгодни контакти между двете
общини по линия на големи надобщински (регионални) проекти в сферата на екологията. Такъв
проект е регионалното депо за твърди битови отпадъци, обхващащо четирите общини.
Отделни икономически дейности. Свързани са предимно с дърводобива и ловното стопанство,
като част от добитата дървесина се преработва в дървообработващи предприятия в гр. Гоце
Делчев.
Общи проекти в сферата на планинския туризъм. Нереализирана все още е възможността за
интеграционни връзки между община Банско със съседните общини по линия на туризма, чрез
създаване на Регионален туристически клъстър, включващ туристическите ресурси на
отделните общини за развитие на комплекс от различни форми на туризъм – зимни спортове
(ски туризъм) и културен туризъм (общ. Банско), планински, познавателен и балнеоложки
туризъм (общ. Разлог, общ. Якоруда, общ. Гоце Делчев). Стъпка в тази посока е реализацията
на проекта “Банско, Разлог и Кресна в прегръдките на Пирин”, който стартира през 2012 г. и е
разработен за изграждане и промоция на общ туристически продукт “Дестинация Пирин”, вкл.
изработване на нови туристически пакети– 4 летни и 4 зимни. Проектът е финансиран от
Европейския фонд за регионално развитие по схема на ОПРР.
Позиционирането на община Банско в регионалната структура на туристическото развитие
следва да бъде оценено и от гледна точка на възможностите за изграждане на регионален
туристически клъстър, включващ туристическите ресурси на съседните на община Банско
общините по долината на р. Места – Разлог, Якоруда, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, както и
община Симитли. В този клъстър, община Банско благодарение на добре развитите
туристически функции може да изпълнява ролята на ядро на туристическото обединение.
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След 2010 г. се наблюдава слабо изразено оживление в икономическото развитие. Това показват
данните за 2011 г. Стойностите на отделните икономически показатели за 2011 г., макар и повисоки в сравнение със съответните за 2010 г., са много по-ниски от постигнатото равнище през
2008 г. Този процес не засяга в такава степен сферата на туризма. Последните 2 години са едни
от най-успешните в туристическия сектор, както по броя на туристите, така и по размера на
приходите от туристическа дейност. Тази тенденция подължана и през зимно-пролетния
туристически сезон на 2012/2013 г. По данни на информационната система на МИЕТ в Банско
са реализирани 339,6 хил. нощувки, като по този показател курортът Банско се нарежда на
първо място сред останалите зимни ски-курорти в страната. Спрямо предшестващия зимнопролетен сезон за Банско е регистриран ръст на нощувките с 21%.
Водеща роля за високата степен на развитост на третичния сектор има отрасъл „Туризъм”.
Неговото развитие се осъществява на основата на:
наличните туристически ресурси, които са с разнообразен характер, но с благоприятно
влияние за предимствено развитие на зимния (ски) туризъм;
значителните потенциали на територията на общината за развитие на различни форми
на алтернативен туризъм (екотуризъм, балнео и климатолечебен, културен, хоби, селски и др.)
– условие за диверсификация на туристическия продукт;
провежданата политика на общината за развитие и популяризиране на туристическия
продукт, предлаган на българските и чуждите туристи. Визията за развитие на общината,
заложена в Общинския план за развитие 2007-2013, „е свързана преди всичко с развитието на
туризма като основен отрасъл”.
Община Банско попада в Рило-Пиринския туристически район, който е един от 8-те
туристически района на страната (вж.фиг.- картосхема № 8). В посочения туристически
район, община Банско е включена като национална туристическа локализация със
специализация в сферата на зимния, на планинския познавателен и на културноисторическия туризъм. В туристическата локализация наред с посочените форми на туризъм
съществува и потенциал за развитие на балнеоложкия туризъм. В Рило-Пиринския
туристически район, освен туристическа локализация Банско, с национално значение е и
туристическа локализация Сандански – със специализация в развитието основно на
балнеоложкия туризъм..
По данни от отдел „Търговия и туризъм” при община Банско, общият капацитет на
легловата база в средствата за подслон и местата за настаняване в общината към
14.02.2012 г. е 18274 бр. В сравнение с м. декември 2002 г. броят на леглата се е увеличил 5,9
пъти. През 2011 г., общината е посетена общо от 199350 туристи, в т.ч. 119058 чужденци и
80292 българи. Броят на реализираните нощувки е 578113, в т.ч. 385413 от чужденци и
192700 от българи. Само в средствата за подслон и местата за настаняване с капацитет над
10 легла (отчитани от статистиката) броят на реализираните нощувки през 2011 г. е 374138.
Разликата с общо реализираните нощувки (578113) е в обектите с капацитет под 10 легла
(самостоятелни стаи, малки семейни хотели и др.).
Важни събития от културния живот на града и общината са Международен джазфестивал, Опера-фест, фолклорен фестивал „Между три планини“ и др.
В Националната териториално-урбанистична концепция, община Банско е представена като
пространствена структура от трето ниво, в селищната мрежа на което са включени два
много малки града (с население под 10 хил. д.). Те играят структурираща роля в
пространствено-селищния модел и изпълняват функциите на опорни селищни центрове с
организиращо влияние върху икономическите, транспортните и обслужващите дейности в
общината.
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Община Банско остава встрани от основните урбанизационни оси на развитие, организирани
по транспортните направления на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на
други транспортни мрежи от европейско и национално значение. В Националния урбанистичен
модел, територията на общината попада в една от второстепенните оси на урбанистично
развитие, развита по направлението Симитли - Разлог – Банско - Гоце Делчев.
По отношение на мястото на община Банско в териториалната структура на трите основни типа
територии (природни неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и централни силно
урбанизирани), тя попада в типа на периферните - слабо урбанизирани, обвързани с природно
неурбанизирани територии.
По отношение на йерархичната система от градове центрове - община Банско
попада в четвърто ниво (от общо пет нива) – малки градове с микрорегионално значение.
Обобщените изводи, които се налагат от извършените аналитични проучвания са следните:
•
Не се използва напълно потенциала на ж.п. линия Септември – Добринище, което е
проблем с междуобщински и регионален характер и не зависи само от желанието и усилията на
община Банско;
•
Значителна част от територията на община Банско /около 31%/ принадлежи към
Национален парк “Пирин” – което определя нейната природозащитна политика.
•
Ефектът от тази политика ще се засили след изграждането на пречиствателна
станция за отпадни води (ПСОВ) – основен елемент на комплексния проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната система на гр.
Банско с изграждане на ПСОВ” (т.нар. “Воден цикъл на гр. Банско”)
За целите на ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г. се формулира следната визия:
“Община Банско – динамично развиваща се, икономически силна и сигурна териториална
единица - желана Европейска туристическа дестинация, привлекателна територия за живот
- населена от хора проспериращи, спокойни за работата си, живота си и бъдещето на децата
си.“
Биоразнообразието, характерно за община Банско, се разглежда и оценява от една страна като
екологичен капитал, а от друга - като туристически ресурс. Потенциалите в използването на
този ресурс все още не са напълно усвоени. Запазването и поддържането на биоразнообразието
е непрекъснат процес на управление на мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти, в
т.ч. и културни ландшафти. Към приоритет 2.3. се включват и специфични цели (мерки)
подобряване на управлението на риска от природни бедствия, възстановяване на нарушени
терени и предпазване от ерозия и др.
План за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г., Изпълнител: 2013 г.
Основен акцент в ОПР на община Гоце Делчев се поставя върху инфраструктурата,
развитието на конкурентноспособна икономика, с акцент върху селското стопанство,
малките и средни предприятия (МСП) и туризма. МСП стават все по-важен стълб на
местната икономика. Друг акцент е развитието на човека и човешките ресурси, като една от
главните посоки е качеството на образованието. От една страна, то е фактор, който е
определящ за конкурентността на местната икономика и качеството на живот. От друга страна,
именно чрез качеството на своя продукт образователната система се конкурира на европейския,
а и на българския пазар на труда. По този начин се формира и конкурентен човешки и трудов
ресурс, което е от стратегическо значение за развитието. Планът има характер на отворен
документ, който може да се развива.
По данни на НСИ за 2011г. заетите лица в община Гоце Делчев са 13 376 души (малко над 85%
от икономически активното население), а безработните са 2 262 (14,46% от икономически
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активното население). През 2011г. коефициентът на икономическа активност на община Гоце
Делчев е 59,4%, като е по-висок от средния за страната и за област Благоевград. В ОПР на
община Гоце Делчев се отчита трайна тенденция на намаляване броя на реализираните
нощувки на територията на община Гоце Делчев - периода 2007 – 2011г. техният брой е
намалял с над 50%. Същата тенденция се наблюдава и в броя на лицата пренощували на
територията на общината – техният брой е намалял от 3 341 души през 2007г. до 1 109 души
през 2011г. Регионът на община Гоце Делчев има голям потенциал за развитие на туризъм –
селски (с. Делчево), балнеотуризъм (Огняновските минерални извори и Попови ливади).
Община Гоце Делчев има потенциал за развитие на културно – познавателен туризъм, селски
туризъм, екотуризъм, ловен туризъм. Легловата база в Гоце Делчев е достатъчна за обслужване
на потока от туристи. Къщи в с. Делчево: Селото има своеобразен архитектурен облик, в който
хармонично са съчетани стръмния терен, амфитеатралното разположение на къщите и тесните,
покрити с калдъръм улички. Голяма част от жилищните сгради са строени в края на XIX и
началото на XX век от местни майстори. Седем къщи са преустроени за посрещане на гости, но
само Ярчевата къща/три звезди/ е категоризирана.
Предимство за общината е възможността да се ползват и бази в съседните общини Гърмен
/Огняновски минерални бани, с. Ковачевица, с.Лещен/, Сатовча /с.Долен/ и др. Допълнителните
туристически услуги все още не са достатъчно развити. Съществуват множество
неоползотворени възможности като предлагане на занаятчийски демонстрации, архитектурни
турове, фолклорни атракции, практикуване на екстремни спортове и пр. Възможности за
различни типове анимация има в Районния исторически музей.
Спецификата в географското разположение на гр. Гоце Делчев го превръща в локален
икономически център за четири общини по долината на р. Места – Гоце Делчев, Сатовча,
Гърмен и Хаджидимово. Икономиката на община Гоце Делчев се развива стабилно. Приносът
на общината в БВП на област Благоевград се увеличава, като през 2010г. достига до 8,7%.
Ключови сектори за икономиката на общината са текстилна и обувна промишленост,
хранително-вкусова промишленост, дървообработване и др. Недостатъчно оползотворени са
възможностите, които имат селското стопанство и туризма.
От значение за местната икономика е и туризмът. Предпоставка за развитието му в общината са
Национален парк “Пирин” с прекрасната природа и добре уредена мрежа от туристически
маршрути, курортната местност Попови ливади и с. Делчево, които предлагат чудесни условия
за почивка. Туристическата посещаемост в Гоце Делчев е обвързана и с предлагането в
съседните общини – селата Ковачевица и Лещен
и Огняновските минерални бани в Гърменска община и с. Долен в Сатовчанска община.
С откриването на новия граничен контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи и пътя
Гоце Делчев – Драма – Кавала икономическите връзки и перспективи се разширяват.
При разработването на ОПР са дефинирани следните приоритети за развитие на община Гоце
Делчев:
Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна, устойчива общинска икономика, основана на
местните условия и ресурси.
Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура.
Приоритет 3: Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на
социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички и превенция на
риска.
Приоритет 4: Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на
културно – историческото наследство и съхраняване на околната среда.
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет.
Приоритет 6: Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество
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План за развитието на екотуризма в община Сандански Програма за европейско
териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Изпълнител:ПИБИЕС ЕООД,
Гоце Делчев, декември, 2012 г.
План за развитието на екотуризма в община Сандански се изпълнява по ПРОЕКТ „ Цялостен
подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към
насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите ” (NATouR) Договор № B1.11.13 Водеща
организация на проекта е община Авдера от Република Гърция, като партньори от България са
Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Регионална Дирекция по горите –
Кърджали. Основните цели на проекта са популяризирането на нови алтернативни и устойчиви
подходи за развитие на туризма (в частност екотуризма) и подобряване на трансграничното
сътрудничество в сектора на екотуризма и управлението на природните ресурси. Реализацията на
проекта цели да се подпомогнат природозащитните организации за опазване на околната среда и
природните ресурси, както и да се информира и мобилизира обществеността, посредством
създаването на единна и интегрирана трансгранична дестинация за екотуризъм в целевия
трансграничен район на България и Гърция.
В Плана се прави обстоен преглед на природните дадености, обекти и защитени територии и
зони обявени по ЗЗТ и ЗБР. Описани са туристическите маршрути, историко-археологически
ресурси, музей, архитектурни недвижими ценности, религиозни туристически обекти,
паметници-монументи, културни събития и празници, туристическа инфраструктура – места за
настаняване, туристически агенции, бщра и центрове. Направен е анализ на туристопотока към
2011 г.
Определени са следните Стратегически Цели:
1. Подобряване и разнообразяване на екотуристическата инфраструктура:
2. Изграждане на партньорства
3. Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на екотуризма в района
4. Насърчаване на екологичното образование
5. Развитие на екотуристически бизнес
План за развитие на община Кресна 2014-2020 г.
В Мярка 4.4.2. към План за развитие на община Кресна за 2014-2020 са предвидени Дейности:
възстановяване на туристически маршрути в Пирин и Малашевска планина; разработване на
нови туристически маршрути в Пирин и Малашевска планина; маркиране на туристически
маршрути.
План за развитие на община Симитли 2014-2020 г., 2014 г.
Развитието на туризъм на есновата на уникалният термо-минерален ресурс на района,
практиките за спортен и селски туризъм и други е от особена важност за община Симитли.
В Приоритетна ос 3 Развитие на туризма, като стратгически икономически отрасъл в община
Симитли са посочени мерките, които общината ще приложи за да осигури бързи темпве за
развитие, като:

Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща
инфрструктура към туристическите обекти в общината:
-изграждане на основна инфраструктура към туристическите обекти в общината;
-осигуряване на вторична инфраструктура, съпътстваща туристическите обекти.

Мярка 3.2. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти:
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-популяризиране на местните туристически продукти на национално и международно ниво;
-стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките
на общината.

Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично
сътрудничество за подобряване и развитие на туристическия потенциал на общината
-провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на политиките в
областта на туризма в общината
Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен
туризъм, 2010 г.
Стратегията е финансирана от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
(Инвестираме във Вашето бъдеще!) и изработена по Проектът се финансира от Европейския
фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Стратегията формулира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и регионални
политики за развитие на туризма; набелязва конкретни мерки за постигане на приоритетите в
областта; предлага работещи механизми за постигане на ефективно партньорство и диалог
между държавните и общински власти и неправителствените организации; идентифицира
подходящи форми за промотиране на зимния туризъм в Банско в европейски мащаб.
Очаквани резултати, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са:
Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти;
Подобрена транспортна инфраструктура;
Разработени нови атрактивни допълнителни услуги;
Увеличено участие в туристически борси и изложения;
Повишаване на туристическия поток към курорта и др.
В Приложение № 2 План на дейностите за 2010 – 2015г. на Маркетинговата стратедия са
посочени Задачи за изпълнение като:
Изграждане на информационна система – съдържаща легловата базата,
туроператори, екскурзоводи, планински водачи, ски учители, питейни заведения,
атракциони;
Разпространение на рекламните материали;
Изграждане на паркоместа за леки автомобили.
Планово Задание за изработване на Общ устройствен план на община Разлог, 2013 г.
Съгласно плановото задание за територията с най-висок потенциал за развитие на
туризма на територията на община Разлог са изготвени следните концепции:
Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог–
Предел- Добринище“;
Концепция за туристическа зона „Пирин–Кулиното“, съвпадаща изцяло с
предвижданията на одобрения ОУП за територията.
Съгласно Плановото задание се дават Правила и нормативи за прилагане на ОУПО:
Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са неразделна част от плана и се
изготвят в съответствие с действащата нормативна уредба на страната. В случаите, когато е
налице необходимост от въвеждане на специален режим на устройство и контрол за дадени
територии се изготвя и Раздел „Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУПО".
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Такива територии, съгласно Наредба №7. са: „територии или части от тях с особена
териториалноустройствена защита и територии с режим на превантивна устройствено
защита". Тези два вида територии са формулирани и описани в § 5, т.4 и т.5 от ЗУТ, според
които:
• „територии с особена териториалноустройствена защита" са защитените територии за
природозащита по Закона за защитените територии, за културно-историческа защита по Закона
за културното наследство и музеите, други територии със специфична характеристика, чиито
режими на устройство и контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и
крайграничните територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други),
свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води публична държавна собственост съгласно Закона за водите";
• „територии с режим на превантивна устройствено защита" са определени с концепции и
схеми за пространствено развитие и с устройствени планове територии, които притежават
висока природно-ландшафтна, екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени
със специален закон".
Обхватът и режимът на устройството на тези два вида територии се определят с
концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове (в това число и
ОУПО), съгласно чл.10, ал.(2) и ал.(З) на ЗУТ.
Предвид наличието на множество територии в рамките на община Разлог, които отговарят на
цитираната по-горе формулировка на ЗУТ, за прилагането на ОУПО в тези територии следва да
се разработят „Специфични правила и нормативи", които да отговарят на следните основни
изисквания:
• да дефинират точно броя, вида, местоположението, границите и спецификата на
териториите с особена териториалноустройствена защита или с режим на превантивна
устройствено защита;
• да регламентират специфичен устройствен режим за всяка една от тези територии,
отговарящ най-добре на нейната специфика и отразяващ изискванията, заложени в съответната
заповед за нейното обявяване или план за управление (ако има такива);
• да параметрират допустимите дейности и ограничителните режими в тези територии,
които да гарантират тяхното съхраняване и опазване;
• да предвидят средствата за контрол на прилагането на „специфичните правила и
нормативи" и начините за осъществяване на предвижданията, залегнали в тях, както и органа,
оторизиран да контролира тяхното спазване.
Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог–
Предел- Добринище“, 2014 г.
Създаване на три рекреационни ядра за целогодишен туризъм:
•
„Кулиното” с център гр. Разлог – нова дестинация;
•
„Юлен” с център гр. Банско – разширение на съществуващата дестинация;
•
„Безбог” с център гр. Добринище – нова дестинация.
За реализацията на „КУРОРТНО ТУРИСТИЧЕСКА ЛОКАЛИЗАЦИЯ БАНСКО –
РАЗЛОГ – ПРЕДЕЛ –ДОБРИНИЩЕ” според авторите е необходимо:
•
Да се включат нови територии в парка, като компенсация за промените в
зонирането;
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•
Да отпаднат забраните за развитие на зимен туризъм (стр. 149, т.5 п.т.1, т.3 от ПУ)
и промяна Режимите и Нормите за цялата територия на парка;
•
Да се разширят „Зона за туризъм” и „Зона за сгради и съоръжения”;
•
Да се променят Режимите и нормите по зони, видови дейности, като отпаднат
забраните за развитие на зимен туризъм ( стр. 153, т.17, 18, 19, 20 и 21 от ПУ 04);
•
Допълнителните условия, по отношение на „поддържащите дейности”,
„възстановителните дейности” и „финансирането” на парковата администрация за
извършването на конкретни охранителни и възстановителни действия в територията на
парка.
Концепция за развитие на туризма в подножието на Северен Пирин, Ски-зона
„Кулиното“- І. ЕТАП
Ски зона „ Кулиното“ – I ЕТАП предвижда изграждане на:
•
Ски писта -1 (дължина 1400м)
•
Ски писта -2 (дължина 1700м)
•
Четириседалков лифт 1700м
•
Четириседалков лифт 2100м (от “Моравско село”до начало ски писта)
•
Система за изкуствен сняг
•
Начална и междинна станция за лифт
Концепцията за развитие на туризма в подножието на Северен пирин, Ски зона „Кулиното” I.
Етап съвпада изцяло с предвижданията на одобрения ОУП за територията Община Разлог
Проект: „Ски и Голф Комплекс „Кулиното”, Подробен устройствен план, 2009 г.
Изготвен е Подробен устройствен план за териториите попадащи в обхвата на „Ски и голф
комплекс Кулиното”, който е част от териториите на община Разлог, община Кресна и община
Симитли.
Проектът предвижда изграждането на ски и голф комплекс в местността „Кулиното” в
землищата на общините Разлог, Симитли и Кресна. Ще бъдат изградени 102 км писти и 33 км
ски лифтове в това число и „Гондола“. Съобразно природните дадености, изградената до сега
инфраструктура и проектните трасета, комплекса включва изградената вече писта „Кулиното“,
трасираната на терена мрежа от други писти и ски пътища в района на Кулиното, както и
зоните, за които има проектна готовност и одобрени планове като района на „Леските”, за който
са проектирани писти, голф-съоръжения, пътища, лифтове и др. В района на Кулиното ще се
изградят общо четири зони за обслужващи дейности. Връзката с района на Даутов връх ще се
осъществява чрез гондола. Там се проектира и първия комплекс на южните високопланински
склонове на Пирин. Той включва обслужващи терени, заедно с прилежащите ски писти и
съоръжения, зоните на Даутов връх, връх Каменишки и езерото Сълзица. Проектът предвижда
изграждането на съоръжения, разположени по южния склон на Северен Пирин с достъп до
върховете Пирин, Плешки и Безименен. Трасетата на ски пистите и лифтовете са подбрани
така, че почти не засягат териториите на клека и няма да има нарушение на природния баланс в
района.
Подробният устройствен план е удобрен от Областен експертен съвет по устройство на
територията с протокол от 28.01.2008 г. Изготвено е становище на Консултативния съвет към
НП „Пирин” за промяна на Плана за управление на парка от 31.07.2008 г.
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Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на План за
изграждане на „Ски и Голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология
при БАН, 2009
Докладът съдържа:
А. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на план за
изграждане на „Ски и голф комплекс „кулиното”, Централна лаборатория по обща екология при
българска академия на науките, 2009 г. – ТОМ I;
Б. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на план за
изграждане на „Ски и голф комплекс „кулиното”, Централна лаборатория по обща екология при
българска академия на науките, 2009 г. – ТОМ II;
В. Приложения - Резултати от проведените научни изследвания през 2007 – 2008
Според ПУП - анотация на инвестиционното предложение за „СКИ И ГОЛФ КОМПЛЕКС
„КУЛИНОТО”, основната концепция на проекта за развитие на Пирин е свързана с
изграждането на един нов съвременен спортно – туристически комплекс в местността
„Кулиното”, разработен в унисон със стратегиите на общините Разлог, Кресна и Симитли за
регионално развитие. Реализацията му би довела до създаване на условия за развитие на
социално–икономическата и културна стратегия на региона като цяло, поради което е получена
пълна подкрепа от страна на местната общественост и администрация, изразено в цитираните
документи.
Предварителните идеи на проекта са свързани с изграждането на 49 бр. ски- писти, с обща
дължина 71 км, с обща площ 194 ха, от които 55 км на територията на НП, отнемащи от него
145 ха. Ски-пътища – 1 бр. с обща дължина 13 585 m., в т.ч. 13 175 m в НП и 410 m извън
границите на НП. Предвиденият капацитет на ски-трасетата е за 11 300 скиори.
Ски-съоръженията са 19 броя лифтове с горна и долна станция и съответния брой (според
дължината им) стълбове с обща дължина 26 км. и обща площ 24 ха, от които 21.5 км са в НП
върху площ от 20 ха. Предвиденият капацитет на ски-съоръженията е за 44 000 скиори на час.
Терените за обслужващи дейности са 23 броя с чайна или ресторант, стая за почивка и тоалетна;
по 3 бр. ски училища с гардероб за ски, бази за поддръжка на пистите и спасителни служби; 5
бр. информационни центрове; 5 бр. бази за отдих (хотелски тип) и 2 бр. паркинги. Тяхната обща
площ е 139 ха, от които 30 ха в границите на НП.
Общата площ на използваната територия възлиза на 357 ха, от които в Националния парк 195
ха.
Общ устройствен план на община Банско – Предварителен проект, Изпълнител: БУЛПЛАН
ООД, 2014 г. Възложител: Община Банско; Източник на финасиране: МРР
Проектът за Общ устройствен план на община Банско (ОУПО), наричан по-нататък
ПЛАНА, е разработен в изпълнение на решение №. 132, протокол № 7/16.02.2012 г. на
Общински съвет Банско и договор № Д-ОП-355 от 20.11.2013 г. между Община Банско
(Възложител) и БУЛПЛАН ООД (Изпълнител).
Съгласно ЗАДАНИЕТО и в съответствие с разпоредбата на чл.17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 на
МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (по-нататък – Наредба №
8/2001 на МРРБ), прогнозният период на действие на плана е до 2035 г.
Цели на плана: Съгласно Техническото задание, главната и специфичните цели на ОУП на
община Банско са следните:
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Главна цел
Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова
основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Банско природни,
културно-исторически, туристически и други ресурси.
Специфични цели
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие,
икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси,
постигането на главната цел става посредством изпълнението на следните цели:
 Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на
територията на общината в граници, които да не накърняват качествените
характеристики, целостта и стабилността на природната й среда.
 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите планови
периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие, както и секторни
програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво. Създаване на
устройствена основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на функционалните
системи и активности.
 Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо
съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в
съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на
максимален ефект при инвестирането и на баланс между общностния и частните интереси.
 Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и
едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на Устройствено зониране. Към
тази част се отнася широк набор от допълнителни териториални и средови проучвания със
следната целева насоченост, представена в обобщен вид:
- установяване на актуалното състояние и тенденции във функционалното използване и
инвестиционните процеси в отделните части на територията;
- оценяване степента на стабилност на съществуващото земеползване и податливостта на
отделните територии на перспективна промяна в използването им;
- изясняване приложимостта и достатъчността на набора от устройствени зони и територии,
регламентирани с Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони (по-нататък – Наредба № 7), от гледна точка на
спецификата и конкретните условия в отделните части на територията;
- идентифициране и съобразяване при зонирането на елементи от природния и антропогенен
ресурс, които могат да представляват фактори, влияещи върху устройственото развитие като
фактически или потенциални стимулатори или ограничители;
За изпълнение на горното са извършени подробни теренни проучвания, изследване на
устройствения процес на нивото на подробното планиране, както и предвижданията на
предходни планове и проекти на по-високо териториално ниво;
В съответствие с договора за изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е представил
подробен Доклад за допълнителните проучвания и анализ на съществуващото положение,
който е част от документацията към ПЛАНА.
Регионален контекст – общи фактори на социално-икономическото развитие и външни
връзки на община Банско
Географското разположение на общината благоприятства съвременното й икономическо и социално
развитие. Фактор с първостепенно значение в този смисъл са природните ресурси на Пирин
планина, прилежащите части на Западните Родопи и долината на р. Места, благоприятният климат,
а също така и богатото нематериално и материално културно наследство. Тези дадености са създали
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имидж на региона като конкурентна туристическа дестинация, в която са налице ресурси и условия
за различни видове туризъм, засега доминирани от зимния (ски) туризъм. Голям дял от
туристическите и рекреационни активности, мащабни спортни и културни прояви, съответно
експлоатацията на туристическа инфраструктура и на друга обслужваща инфраструктура
фактически се осъществява в условията на междуобщински и регионален обмен. Все още са налице
неизползвани възможности за интегрирана реализация на потенциалите на територията в посока
диверсификация на туристическия продукт и за деконцентрация на дейностите, осигуряващи
балансирано регионално развитие и опазване на средата.

Прогнозата за потребността от работна сила по отрасли показва, че в периода на действие на
ОУП на община Банско ще се появи определен недостиг от заети лица в отрасъл „Хотелиерство
и ресторантьорство“ (туристически сектор). По-нататъшното развитие на туристическата
функция в общината ще изисква в този отрасъл определен ръст на работната сила към
съответния период, а именно:
- Прогноза за потребността от работна сила в туризма към 2020 г. - 1700-1750д.
- Прогноза за потребността от работна сила в туризма към 2035 г. - 1800-1850д.
Възможностите на икономически активното население в общината, което е с образователна и
професионално-квалификационна степен за работа в сферата на туризма, са в рамките на 1250 1300 д., при реално заети към 2011 г. – 1394 д, от които към 200 - 250 д. от съседни общини.
Очевидна е необходимостта от привличане на обслужващ персонал от други общини, като
числеността им към 2020 г. е около 400 -450 д. (външна работна сила), а към 2035 г. – 600 -650
д.
Насоките за развитие на първичния сектор на социално-икономическия комплекс на общината,
независимо от подчинената му роля и по-скромното му участие в основните икономически
параметри на общинската икономика, са функция на разполагаемите ресурси и потенциали.
Акцент в работната хипотеза за развитие на аграрния и горския сектор и добивните
производства се поставя върху територията на общината извън общинския център.
Отрасловата структура на първичния сектор включва селското и горското стопанство
(аграрен и горски сектор) и добивната промишленост.
В работната хипотеза за перспективното развитие на община Банско, основен стратегически
ресурс за развитието на икономиката на общината са земеделските земи. Тяхната значимост за
производството на храни и като суровини за някои индустриални отрасли, чието търсене и
цени, все повече ще нараства, има и съответните устройствени аспекти. Това е и основанието
устройствените решения, свързани с развитието на аграрния сектор, да предлагат защита на
висококатегорийните земеделски земи (в т. ч. и възстановяване на размера на поливните
площи) и ограничения за смяна на предназначението им. В този смисъл една от задачите и на
ОУП е да се ограничи до необходимия минимум отнемането не само на висококатегорийни, а и
на земеделски земи от по-ниска категория за нуждите на урбанизацията и за друго строително
усвояване. Прогнозните разчети за размера на земеделските територии и по трите варианта на
прогнозата запазват площите и структурата си, което е представено в т. 6.2.2.4. Прогноза за
развитие на туризма. Прогнозата за развитие на туризма в община Банско е свързана с
възможностите за по-ефективното използване на наличните туристически ресурси и
капитализиране на „имиджа“ на общината и на гр. Банско като национална туристическа
дестинация.
Прогнозните разчети са ориентирани към:
 Нарастване на броя на туристите;
 Увеличаване броя и капацитета на средствата за подслон и местата за настаняване и на
останалите елементи на туристическата инфраструктура;
 Нарастване на приходите от туристическа дейност.
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Наред с влиянието на фактори, стимулиращи развитието на броя на туристите и на
легловата база при прогнозиране на същите е отчетено и влиянието на фактори със
задържащо влияние. По-важните от тях са следните:

В прогнозния период ще се осъществява определено преструктуриране на легловата
база. То ще се изразява в саниране основно на места за настаняване от ниска категория (основно
с една и частично с две звезди). Според Информационната система на МИЕТ (засягаща
туристическия сектор), през зимно-пролетния сезон на 2012/2013 г. средствата за подслон са
намалели с 5,3%. Осигурената заетост на легловата база е 45.8%;

Втори фактор със задържащ характер в прогнозния период е очакваната поява на нови
ски-центрове в близост до Банско – „Супер Боровец“, където според инвестиционните
проучвания се очаква да бъде изградена настанителна база с капацитет около 10000 легла. Това
по всяка вероятност ще отклони част от туристопотока от община Банско.
Прогнозата за броя на туристите е разработена на базата на среден ръст от 8 - 10% за
съответния период. Този ръст е съобразен с туристическия потенциал на общината и с
възможностите за използване на туристическата инфраструктура (главно на легловата база) и
през летния период – основно на провежданите културни прояви, на алтернативни форми на
туризъм и др. Прогнозата за броя на туристите в общината е отразена с данните от следващата
таблица:
В т. ч. зимноЛетно-есенен
Прогноза за броя Общ брой
(хил.д.)
пролетен период
период
на туристите в
община Банско за
периода 2015-2035
Години
Брой
(хил.д.)
2012 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.

% от общия брой
453
490
530
570

340
343
350
365

Брой
(хил.д.)
75
70
66
64

% от общия брой
113
147
180
205

25
30
34
36

Прогноза за потребността от терени в ски-зоните
Към 2020 г. при прогнозиран брой от 340 хил. туристи годишно през зимно-пролетния сезон
среднодневният брой скиори ползващи ски съоръженията възлиза на около 5600 - 6000 д. При
норматив 200 м2/скиор прогнозната площ на ски-пистите в двете ски-зони (Банско и
Добринище) е 110 – 120 ха.
Към 2035 г. при прогнозиран брой от 365 хил. туристи в зимно-пролетния сезон среднодневния
брой скиори, ползващи ски-съоръженията възлиза на 6100 - 6300 д. При норматив от 200
м2/скиор прогнозната площ на ски-пистите е 126-130 ха.
Брой на леглата в
средствата за подслон
и в местата за
настаняване
Години
2012
2020
2025

Брой легла

От тях в обекти с над 10
легла

18274
20000
20500

10134
10600
11000
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2030
2035

21800
22000

11600
12000

Прогноза за потребностите от инфраструктурата на културата
При отчитане на натоварването на общината с туристически поток, се очертава потребност от
допълнителна инфраструктура с културно предназначение. Извършените в това отношение
проучвания сочат, че в общинския център има необходимост от многофункционална зала за
целите на културата, спорта и туризма – 3000 места
Втори структуроопределящ обект в сферата на културата, който се залага в прогнозата е Летен
театър в гр. Банско. Разчетите са същия да бъде с капацитет 1000 - 1500 места, като
локализационно също се предвижда този обект да бъде разположен в бъдещия вторичен
обслужващ център в паркова среда.
В Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020 г. е предвидено изграждане на
специализиран Музей на банската архитектура и планинарството. Мястото на този музей е в
старата част на гр. Банско. И двата структуроопределящи обекта - Многофункционалната зала и
Летни театър са предвидени в Общинския план за развитие на община Банско в програмния
период 2014-2020 г.
Фактори, предполагащи ограничаване, а в определени случаи и забрана на урбанизационна
намеса и строителство включват действие на режими на особена териториалноустройствена защита. Поставен е акцент върху определянето и териториалното насочване на
дейности в сферите на отдиха, спорта и атракциите, включително туристически атракции по
смисъла на Закона за туризма, с оглед създаване на условия за разнообразни видове отдих.
Целта е осигуряване на баланс между опазването на богатото природно наследство на
територията на общината и реализацията на ресурсовия му потенциал. Планът се съобразява с
режимите за опазването на защитените територии по ЗЗТ, защитените зони по ЗБР, както и с
други дадености – ценни ландшафти и елементи на «зелената система». Във връзка с това, в
ПЛАНА с устройственото зониране е предвидено минимално разширение на вече урбанизираните
територии, попадащи в зони с природозащитен режим;
Увеличението на урбанизираните територии включва:

разширение на гр. Банско с 44,4 ха и с. Филипово с 1,55 ха на основания, описани в
съответните раздели по-долу. Разширението на гр. Банско включва селищно образувание
„Герачини улици” (37 ха), определено с цит. решение на ОбС Банско, както и ПИ между
селищното образувание и настоящата граница на града (общо 7,4 ха), с оглед правилното
устройство на придадената територия;

останалите селищни образувания „Асаница”, „Грамадето”, „Гуровица”, „Кошерината”,
„Св. Иван”, „Средореко”, „Карантията” в землището на Банско с обща площ 154,23 ха са
определени в ОУПО като устройствени зони „курорт” (Ок);

други територии за рекреационни дейности (извън землището на гр. Банско), в т.ч.
курорти (Ок), ваканционни селища (Ос), вилни зони (Ов), както и устройствени зони за други
рекреации (Од), предвидени за развитие на ски зона Банско в частта й извън границите на НП
„Пирин”, както и за места за къмпиране с каравани и кемпери с ограничено капитално
застрояване, общо 28 ха. Определянето на описаните тук устройствени зони е съобразено в
максимална степен с наличието на ПИ с вече променено предназначение и сходен начин на
трайно ползване

територии за озеленени площи за широко обществено ползване и със специфично
предназначение и за спорт и атракции извън населените места, с ограничено застрояване. Обща
площ 206,9 ха. Сред тях се включват и териториите с фактическо ползване за посочените нужди
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и такива с проекти в процес на изпълнение (напр. съоръжението за мотокрос и общинския
спортен комплекс в землището на Добринище, поземлени имоти край яз. Белизмата и др.);

територии за производствено-складови и обществено обслужващи дейности извън
населените места, в съответствие с постановките на Заданието;

част от проектните обекти са насочени към нарушени територии, за които е предвидена
рекултивация, напр. разновидност на устройствена зона Од – къмпинг за каравани и кемпери
и лифтова станция – на терена на бившето сметище на Добринище. Извън частите с вече
променено предназначение, горните урбанизирани територии се разполагат основно върху
земеделски земи, като в обхвата им в максимално възможната степен са включени земеделски
земи с ниска бонитетна категория, изоставени или деградирали обработваеми земи, с
минимално засягане на трайни насаждения, поливни земи, ливади, пасища и мери и други
ценни земеделски територии.
По отношение ливадите, пасищата и мерите: промяната в общата площ в размер на 82,9 ха
между съществуващо положение и проект произлиза от:
- в границите на селищните образувания Асаница”, „Грамадето”, „Гуровица”, „Кошерината”,
„Св. Иван”, „Средореко”, „Карантията”, определени от Общинския съвет, попадат пасища,
ливади и мери с обща площ 25,9 ха. В ОУПО се предлага с последващите ПУП същите да се
предвидят като част от зелената система;
- в обхвата на извънселищните озеленени територии за широко и специфично обществено
ползване попадат и пасища, ливади и мери с обща площ 26.7 ха, които участват като елементи
на парковата среда, но без допускане на обемни паркоустройствени мероприятия, нарушаващи
естественото им състояние;
- резервираната територия за площадка на хеликоптери и летище на малки самолети с площ
около 29 ха, преобладаващата част от която може да бъде на тревна основа.
Останалата площ включва части от ливади, пасища и мери, попадащи върху проектни трасета
на пътища и други обекти.
По отношение горските територии: промяната на площите „съществуващо положение
/проект” произлиза от:
⇒
включването на територии в устройствена зона „за други рекреационни
дейности” (Од), а именно за развитие на ски зона Добринище извън НП „Пирин”
– 25,3 ха. Включена е в проектната част на баланса в рубриката „Територии за
рекреационни дейности, курорти и вилни зони извън НМ”;
⇒
предвиждането за изграждане на горски паркове (общо 118,9 ха), като
територии за озеленени площи за широко обществено ползване, съгласно чл. 61
от ЗУТ и чл. 30 от Наредба № 7 / 2003 на МРРБ. Предназначението и видовете
устройствени дейности, допустимо в зоните по предходната и тази точка,
предполагат съхраняване във висока степен на естествената среда, вкл. основни
горскостопански дейности при ограничаване на застрояването, както е описано
в съответните точки по-долу;
⇒
останалите площи попадат в обхвата на зони, определени за бъдещото
устройствено развитие (с минимално териториално разширение) на
съществуващи обекти - вж. смесените обществено-обслужващи и
производствено-складови зони (Соп) в района на Вищерица, ваканционно селище
(Ос) в м. Мочарата, както и за реконструкция и доизграждане на пътната
инфраструктура;
⇒
Специалните горски територии се определят в съответствие с
разпоредбите на чл. 5, ал.3 от Закона за горите.

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

82

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.“

Обхват на териториите в община Банско с особена териториалноустройствена защита
В таблица са показани площите на частите от общинската територия, попадащи под режими на
защита, определени по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и по Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) - защитени зони, включени в екологичната мрежа „Натура
2000”. Поради припокриването на части от защитените зони, дадена е общата площ, респ. дял
от общинската територия, поставен под природозащитен режим по този закон.
Територии с особена
териториалноустройствена Площ
Дял (%)
защита
(в ха)
Национален парк «Пирин» 14777,26*
31,05
Резерват «Юлен»
3156,2
6,6
Резерват «Баюви дупки –
474,6*
1,0
Джинджирица»
Природна забележителност 0,5
0,0001
«Пиростията»
Природна забележителност 13,1
0,003
«Сватбата – скално
образувание»
Природна забележителност 3,5
0,0007
«Черната скала»
Защитени зони по ЗБР
26430,45**
55,5
(Натура 2000)
Развитие на зелената система извън населените места и селищните образувания
Превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация предлагаща разнообразен
туристически продукт за целогодишен, а не само за зимен отдих.
За преодоляване на дисбаланса между зимния и летния отдих е необходимо планиране
устройството на територии със засилени рекреационни функции извън границите на НП
„Пирин”.
•
Защитени територии по Закона за защитените територии
ПЛАНЪТ включва следните две проектни предложения, засягащи територията на парка:
•
осигуряване на трасе за изграждане на пътническа въжена линия (лифт) като
отклонение от съществуващия кабинков лифт в източна посока, както е показано в
графичната част. Дължината на участъка в границите на парка е ок. 720 м;
•
осигуряване на трасе за преминаване на южния транспортен ринг, свързващ селищните
образувания (устройствени зони „Курорт” - Ок) южно от Банско с града и с републиканския
път, с дължина ок. 180 м. Поради пресичането на ски пистата се предвижда подземно
преминаване на участък с дължина ок. 25 м.
•
И двете трасета попадат в т.н. „Зона за туризъм” по предходния План за управление,
респ. в „буферната зона” на обекта „Национален парк Пирин”, включен в Списъка на
световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.
В тази връзка тук следва да се отбележи, че това проектно предложение, както и всички
последващи планове и проекти, отнасящи се за изграждане на ски съоръжения и друга
инфраструктура в границите на „буферната зона” следва да се основават на бъдещия План за
управление на парка.
Във връзка с горното, с настоящия ОУПО се предлага в Плана за управление на НП „Пирин”,
както и в последващия ТУП:
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- да бъдат отразени посочените по-горе проектни предложения;
- да бъде предвидено развитие във възможната степен, в границите на „буферните зони”, на
ски- и друга туристическа инфраструктура както към ски зона „Банско”, така и към ски зона
„Добринище”.
В землището на гр. Добринище ваканционни селища са предвидени за вече урбанизирани
територии в м. Логовете (около х. Гоце Делчев, вкл. бунгала, хотел, ресторант и др.) и в м.
Голямата Мочара (Туристическа база Голямата Мочара - комплекс от бунгала и една централна
база), както и за територии северно и източно от града. В землището на с. Гостун ваканционни
селища се предвиждат в м. Селище и в м. Горно бърдо. В землището на с. Кремен ваканционно
селище се предвижда в м. Илиева черква, около язовир Кремен, като включва поземлени имоти
с вече променено предназначение. В землището на с. Обидим се създават условия за устройване
на ваканционни селища западно от населеното място, в м. Базовец, по трасето на местния път.
Във ваканционните селища е допустимо отреждане на терени и урегулиране на имоти за изграждане
на обектите, описани в чл. 28, ал. 1 от Наредба №7/2003г. на МРРБ
Зона за други рекреации – Од и Од1
В „Зона за други рекреации”- Од се включват териториите за изграждане на инфраструктура на
зимните спортове и атракции.
За териториите извън границите на НП „Пирин” такава е определена за територия в землището
на гр. Добринище около х. „Гоце Делчев”, която представлява частта от „Туристически и Ски
център Добринище” извън границите на парка.
Предназначението на рекреационната зона е предимно за краткотраен отдих, спорт в природна
среда и атракции. Допуска се изграждане на ски писти, в т.ч. с изкуствена настилка, детски
писти и други съоръжения за зимни и летни спортове и атракции („снежен парк”19, пътнически
въжени линии (вкл. станции), сгради за обслужващи дейности (хранене, служби по сигурността,
обслужване на инфраструктурата и др., свързани с основните дейности); обекти на
техническата инфраструктура, места за паркиране.
Устройването на зони с такива съоръжения и инфраструктура в границите на НП „Пирин” ще
бъде съобразено с предвижданията на Плана за управление на парка по отношение
териториалния обхват и конкретно допустимите дейности и ще се основава на отделен
устройствен план.
За обслужване на къмпирането с каравани и кемпери, в територии със засилена активност в
развитието на рекреационни дейности се определят устройствени зони за други рекреации –
разновидност „Зона за къмпинг” (Од1). В тях се устройват паркоместа за кемпери и каравани,
както и за кемпер (каравана) + палатка. Предвижда се и разполагането на приемна и
административна сграда. Допуска се още изграждане на обекти за хранене и търговия,
техническа инфраструктура. Устройствени зони от разновидността Од1 са разположени в
землището на Добринище, както следва:
- в м. „Бела глина”, на терена на бившето депо за отпадъци, след рекултивация, като включва и
съседни ПИ. Намира се в съседство с новопредвидена станция на въжената линия. Капацитет
120 места;
- в м. „Логовето”, в близост до х. Гоце Делчев и новопредвидения горски парк, с капацитет 80
места.
Към началото на 2014 г. общата численост на паркоместата в гр.Банско, които са регистрирани
в планираната регулирана територия на града възлиза на 1 970 броя, от които:

800 места – платено паркиране до Начална станция на кабинковата въжена линия;

1 172 места върху общински площи.
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В изпълнение на Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения, Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район” изработва План за управление на риска от наводнения за район със
значителен потенциален риск от наводнения – Банско.
На защита от вредното въздействие на водите подлежат и териториите, прилежащи на р.
Градинишка в с. Филипово, на р. Добринишка (Дисилица) в гр. Добринище и на устието на р.
Ретиже.
Устройството на територии и терени, които попадат в обхвата на НП „Пирин”, за изграждане на
противолавинни и снегозадържащи съоръжения (преградни каменни стени; високи V-образни
насипи за разделяне на лавината; поставяне на огради и мрежи в началото или края на
склоновете; дървени или метални тунели за защита на инфраструктурни обекти,
противолавинно залесяване и др.п.) се осъществява при съблюдаване режимите и нормите,
определени в Плана за управление на НП „Пирин”.
Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 20142020 г., Възложител: Община Банско; Изпълнител: Византия Интернешънъл ЕООД, 2014 г.;
Финансиране:
Стратегията за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 г.
отразява подробен анализ на факторите определящи поведението на туристите, фактори
свързани с туристическата индустрия, фактори свързани с управлението и маркетинга на
туристическите дестинации, фактори свързани с развитието на ски дестинациите.
Стратегическа рамка за Стратегията е Документът "Туризма към 2030" на Световната
Организация по Туризъм към ООН (Tourism Towards 2030), 2011. UNTWO. Tourism Towards
2030. A global overview. Annual Assembly October 2011. Madrid, Spain; послужил за основна
стратегическа рамка както на Националната стратегия на България за устойчиво развитие на
туризма до 2030 г., така и на много други Европейски документи акцентира върху пет са
ключови фактора, които определят развитието на туризма:

За много страни, туризмът представлява мощен инструмент за социално и
икономическо развитие и намаление на бедността чрез създаването на работни места,
предприятия, инфраструктурно развитие и експорт чрез туризъм;

За да се възползват от този потенциал, важно е страните да продължават да създават
интерес, да повишават информираността за възможностите, които предлага туристическата
индустрия и да превърнат туризма в приоритетна политическа цел;
Устойчивостта (социална, икономическа и тази на природната среда) е много по
важна сега, отколкото когато и да е било, адресирайки такива сфери като енергийна
независимост, промяна в климата, зелената икономика, управление на рисковете;
Продължаване на наблюдението и съобразяване с постоянно променящия се

консуматор: много по-опитни и взискателни клиенти, демографски промени (остаряване на
населението, миграции, диверсифициране на семейната структура), променящи се ценности и
начин на живот, промяна от “Икономика на услугите” в “Икономика на Изживяванията”;

Подобряване на конкурентоспособността чрез оформянето на адекватна бизнес среда:
иновация, диверсификация на продуктите, пазарите и сегментите, развитие на
продуктите, информационна и компютърна технологии, маркетинга и рекламата, научните
изследвания, реалистичната оценка на пазарите, развитие на качествени човешките ресурси.
Върху тези 5 фактора се градят стратегиите, целите, визиите и мисиите в повечето национални
стратегии за развитието на туризма във всички страни. Те са залегнали в Европейския вариант
на Визията за Туризъм в Европа 2020.
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В Стратегията се прави оценка на изпълнението на целите свързани с туризма в Общински план
за развитие на община Банско през периода 2007-2013 г. и Визия за развитието на туризма
през периода 2007 - 2013 г.
"През 2014 г. в общината са развити зимният туризъм, културният туризъм, балнеотуризмът и
селският туризъм. Развити са големият и малкият туристически бизнес. Преодолян е
дисбалансът между зимния и летния сезон, тъй като Общината има изграден имидж като
уникално място за активна почивка и район, богат на много събития и прояви и предлага
разнообразен, качествен и атрактивен туристически продукт, обезпечен с подобрен маркетинг и
туристическа информация......“
Отбелязва се, че този продукт цели привличането на посетители с висока и средна
платежоспособност – български и чуждестранни специализирани туристи – любители на
зимните спортове, природата и кратките почивки.
От всички тези цели и желания, поставени във Визията, единствено са осъществени в голяма
степен тези, свързани със зимния туризъм. Банско вече се е утвърдил като център на зимните
спортове номер едно в България и на Балканите и един от най-привлекателните в Югоизточна
Европа. Що се отнася до създаване на качествени туристически продукти, целите на
маркетинга и т.н., вече беше посочено, че те не са достигнали желаното от Общински план
за развитие на община Банско ниво.
Определена е Мисия на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Банско за
периода 2014-2020 г: Мисията на общинската администрация на Банско е да осигури
трайна конкурентоспособност на туристическата индустрия като основа за една
процъфтяваща туристическа дестинация и така да гарантира висок социален,
икономически и културен просперитет на своите жители.
Приоритетите на Стратегията за устойчиво развитие на туризма на Община Банско за периода
2014-2020 г. са:
⇒
Приоритет 1
Утвърждаване на община Банско като Европейска дестинация с ярка национална идентичност, с
корени в историята и традициите на местните общности и с динамично развиваща се
съвременна култура
⇒
Приоритет 2
Осигуряване на положителни и запомнящи се изживявания на посетители и туристи във всички
измерения на контакта им с природата, културата и хората на община Банско, разкриващи нови
перспективи при откриването на атрактивните аспекти на дестинацията
⇒
Приоритет 3
Увеличаване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическата индустрия
базирани на модерна, екосъобразна туристическа и поддържаща инфраструктура, иновативност
в създаването и маркетирането на диверсифициран висококачествен туристически продукт.
Очаквани резултати
При така поставените приоритети за постигане на Мисията на Община Банско, се планира
постигане на следните резултати:

Предвидено увеличение на нощувките от българи и от чужденци за периода 2014-2020 г. (на
база от данни предоставени от община Банско)

Увеличение на нощувките на българи по години
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База

Процент

Процент в брой
нощувки

Общ брой
нощувки за
съответната
година

2014

200,045

8%

16,004

216,049

2015

216,049

9%

19,444

235,493

2016

235,493

10%

23,549

259,042

2017

259,042

11%

28,495

287,537

2018

287,537

11%

31,629

319,166

2019

319,166

12%

38,300

357,466

2020

357,466

12%

42,896

400,362

Увеличение на нощувките на чужденци по години
База

Процент

Процент в брой
нощувки

Общ брой
нощувки за
съответната
година

2014

306,800

9%

27,612

334,412

2015

334,412

10%

33,441

367,853

2016

367,853

11%

40,464

408,317

2017

408,317

12%

48,998

457,315

2018

457,315

12%

54,878

512,193

2019

512,193

13%

66,585

578,778

2020

578,778

14%

81,029

659,807

Общ брой на нощувките 2020

1,060,169

Забележка: Реалните нощувки се очакват да бъдат около 1.7 до 2 милиона, имайки предвид, че в момента има
проблеми при отчитането на нощувките от статистическите източници - както от страна на община Банско, така и
от НСИ.

Общ устройствен план на община Сандански - Предварителен проект с Екологична оценка,
Изпълнител:ЕРТА Консулт, май, 2014 г.
Разработеният ОУП на община Сандански прави преглед на законовата и нормативна уредба и
отразените съответствия с плановите документи от по-горни нива на национално и регионално
планиране. Направен е подробен Ситуационен анализ включващ социално-икономическа
характеристика, териториална и ландшафтна, техническа инфраструктура. Прогнозата за
развитие включва социално-икономическо и пространствено развитие.
В отделен раздел е разгледано евентуално развитие на аспектите на околната среда без
прилагането на плана. Извършен е анализ на очакваното развитие на околната среда, в случай
че ОУП на община Сандански не се реализира. По този начин е оценено въздействието на т.нар.
„нулева алтернатива” или отказът от реализирането на плана. Използвана е таблична матрица за
всички компоненти/фактори на околната среда и устройствени параметри. Ако територията на
общината продължи да се развива на парче, без прилагане на инструментите за устройствено
пространствено планиране, установените негативни последствия от досегашното й развитие ще
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се запазят, а някои биха могли да се засилят. Направена е прогноза, че в обхвата на защитените
зони ще се задълбочават противоречията между установените режими в тях и мощния
инвестиционен натиск за по – нататъшно урбанизиране. Ще се задълбочават териториалните
диспропорции в селищното развитие. Социализацията на значителна част от културно –
историческите ценности и в наслените места и извън тях ще продължи да изостава, поради
липсата на довеждаща инфраструктура.
С писмо изх. № 94-00-607 от 03.12.2014г. на министъра на околната среда и водите е дадано
становище, с което се препоръчва отпадане на устройственото планиране в обхвата на НП
„Пирин”, както и ограничаване на планирането в ЗМ „Мелнишки пирамиди”.
Във връзка с горното е разработен алтернативен вариант на ОУП, като е спазено изискването
изразено с цитираното становище и представлява предмет на разработката като „Алтернативен
вариант на ОУП”.
Лесоустройствени и ловоустройствени проекти и Горскостопански и ловностопански
планове на ТП ДГС и ДЛС в Прилежащите територии на НП „Пирин“: ТП ДЛС Разлог; ТП
ДГС Добринище; ТП ДГС Гоце Делчев; ТП ДГС Сандански; ТП ДГС Струмяни; ТП ДГС
Кресна; ТП ДГС Симитли.
В настоящият План за управление е ползвана и оценена информацията в прилежащите на НП
„Пирин“ територии, стопанисвани по изброените горскостопански и ловностопански планове.
Определени са отдели в обхват на 1.00 км с вероятно влияние
върху НП. Отчетени са предвидените съгласно плановете дейности и функционалната
принадлежност на горите.
1.6.4.Разработени и текущи проекти финансирани по донорски програми и държавния
бюджет на РБ в границите на общините в прилежащите територии на НП „Пирин“
Въз основа на направени официални запитвания с писма до адресати-заинтересовани лица за
възлагане, разработване на планове, програми и поекти до министерства, изпълнителни агенции
и техни поделения, Областна администрация-Благоевград, поделения на МОСВ –
Западнобеломорски район за управление на речните басейни –Благоевград, РИОСВБлагоевград, неправителствени организации и др., са избегнати проучвания и планирания с цел
да не се припокриват изпълнени и договорени проекти, както и ползване на налична
необходима информация от тях. В настоящия ПУ се използва получената информация за
разработени, текущи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения отнасяща се до
територията на НП „Пирин“ и Прилежащите територии на Парка.

Оперативна програма“Околна среда 2007-20213 г.“ – Министерство на околната
среда и водите
Включва проект за рехабилитация на ВиК мрежи и ПСОВ – гр.Банско, Регионална система за
управление на отпадъците е регион Разлог, Регионално депо – Разлог и предприятие за
предварително третиране на отпадъци, Втора клетка за регионално депо за твърди битови
отпадъци за общини Сандански, Струмяни, Кресна. Реконструкция на В и К мрежа на
гр.Симитли и и с.Крупник и изграждане на пречиствателна станция за питейни и отпадни води;

Оперативна програма за югоизточна Европа – ЕФРР - Министерство на
земеделието и храните – Изпълнителна агенция по горите.
- Проект: „Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси“, CC-Waters –
приключил м.март 2012 г.
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- Проект: „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени“, CCWARE-текущ проект със срок 30.11.2014 г.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2014 г.“ – Министерство на
регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие предостави подробна информация за общините в
района на НП свързани с развитие на туризма, трансгранично сътрудничество, ВЕИ и ЕЕ в
общинска образователна инфраструктура гр.Банско и гр.Добринище, корекция на р.Глазне в
гр.Банско, Банско-Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и
маркетинг на зимния туризъм; Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на
гр.Разлог, гр Сандански и гр.Гоце Делчев, развитие на устойчив туризъм, регионален
туристически продукт „Сандански, Петрич и Струмяни“, В подкрепа на община Гоце Делчев за
следващия програмен период 2014-2020 г.;

Програма за трансгранично съртудничество между РБългария и РМакедония,
съфинансирана по Инструмента за предприсъединителната помощ – 29 бр.проекти

Програма за трансгранично съртудничество между Гърция и България – 43 бр.
проекти

ОП „Югоизточна Европа“ – 2 бр.проекта;

ИНТЕРРЕГ IV C – IV C – 3 бр. проекти

Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика 2007-2013 г.“ - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Министерство на
труда и социалната политика
Информацията включва проекти за всички общини от района на НП „Пирин“ - общини:
Разлог – 12 бр., Банско – 9 бр., Гоце Делчев – 16 бр., Сандански – 17 бр., Струмяни – 6 бр.,
Кресна – 6 бр., Симитли – 5 бр.
В СВИТЪК II: Нормативни документи, писма, становища и протоколи от работни срещи
са приложени пълните списъци, бенефициенти и етап на изпълнение на проектите от
писмо на МРР изх.номер 99-00-6-172/1 от 16.05.2014 г. и писмо на МИЕТ изх.номер 92-00729 от 16.05.2014 г.и писмо на МТСП изх.номер11321/1 от 22.05.2014 г.
Информация за реализирани проекти от общините с отношение към НП „Пирин“:
Община Симитли: писмо: изх.номер 060075/30.05.2014 г. Реализиран проект в землището на
с.Сенокос: екопътека „По пътя на мечката“, 2008 г. Разположена до границата на НП „Пирин“.
Изпълнител: Пирински туристически форум;
Община Банско: писмо изх.номер 04-00-1712-(1)/28.05.2014 г. за реализирани проекти:

„Изграждане
на
трансгранично
културно
сътрудничество,
договор
2007СВ161IPO0072009-1-61 финансиран от „Програма за трансгранично сътрудничество
България-Македония“ 2007-2013 г.

„Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на
община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите“, договор BG161PO001/3.103/2010/011 финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013 г.
1.6.5.Анализ на участието на различните източници на финансиране при възлагането и
изпълнението на проектите с връзка с НП „Пирин“
Получената информация за изпълнени, текущи и одобрени планирани проекти, с оглед на
нейното систематизиране и отчетност от министерства, изпълнителни агенции и техни
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поделения - бенефициенти по оперативни програми, може да се определи приемуществено като
източници на финансиране оперативните програми на ЕС:

ОП „Околна среда 2007-2013 г.“;

ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“;

ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“

„Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР

Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика 2007-2013 г.“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПУДООС;

ЮНЕСКО
Анализът на източниците на финансране показва силен превес на средствата от от ЕС по ОП
„Околна среда 2007-2013 г.“ Общият финансов ресурс за област Благоевград, привлечен и
договорен чрез финансовите инструменти на ЕС, представлява около 97,3% от финансовия
ресурс за развитие на инфраструктурата, икономиката, администрацията, неправителствения
сектор и др. За територията на НП „Пирин“ финансовите инструменти са от ОП „Околна среда
2007-2013 г.“, ПУДООС и ЮНЕСКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т. 1.10.3.1.:Оценка на екологичното състояние на проучваните речни водни тела по биологичен
елемент за качество Макрозообентос

№

Река

Код EU_CD

Тип
водно
тяло

1

Бела

BG4ME800R087

R5

2

Бела

BG4ME800R087

R5

3

Бъндери
ца

BG4ME800R085

R3

4

Бъндери
ца

5

Демяниц
а

BG4ME800R085

BG4ME800R085

Пункт

над ВЕЦ
местност
Бетоловото
над хижа
Вихрен

R3

под
къмпинга,
моста за х.
Вихрен

R3

над хижа
Демяница

Надморска
височина

1317 м
1183 м
1987 м

Географски
координати
N 41о50'567''
E 23о22'415''
N 41о50'691''
E 23о22'950''
N 41о45'462''
E 23о24'992''

1792 м

N 41о45'979''
E 23о25'489''

1897 м

N 41о44'951''
E 23о27'943''

Дата/Час

Стойности
на Биотичен
индекс

Оценка на
състоянието по
макрозообентос

28.08.2014/15.40

5

Отлично състояние

29.07.2014/09.05

4

Добро състояние

29.07.2014/12.49

5

Отлично състояние

29.07.2014/14.15

29.07.2014/10.40

5

5

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

Данни на
ИАОС/БДЗБР
(2010-2013г.) за
екологично
състояние на
воднте тела

Отлично

2012 г.- Добро
състояние - оценка
по макрозообентос

Отлично състояние

2011 г. - Отлично
състояние -оценки
по макрозообентос
и фитобентос
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Забележки

Проучваният
а през 2012 г.
са проведени
на пункт,
разположен
преди гр.
Банско,
преди
сливането на
р. Бъндерица
с р.
Дамяница.
Данните на
ИБЕИ, БАН
за периода
2009-2011 г.,
показват
отлично
състояние
(дефинирано
по
макрозообент
ос) на пункта
на река
Бъндерица ,
под
къмпинга.
Данните са от
проучванията
на ИБЕИ,
БАН през
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№

Река

Код EU_CD

Тип
водно
тяло

Пункт

Надморска
височина

Географски
координати

Дата/Час

Стойности
на Биотичен
индекс

Оценка на
състоянието по
макрозообентос

6

Глазне

BG4ME800R086

R5

над град
Банско

1041 м

N 41о49'170''
E 23о28'270''

29.07.2014/16.00

5

Отлично състояние

7

Плешка

BG4ME700R093

R3

пътя за
хижа
Мочарата

1614 м

N 41о46'077''
E 23о31'332''

29.07.2014/18.50

5

Отлично състояние

Данни на
ИАОС/БДЗБР
(2010-2013г.) за
екологично
състояние на
воднте тела
2012 г. - Добро
състояние - оценка
по риби;
2013
г.- Добро състояние
- оценка по
макрозообентос

8

Дисилиц
а

BG4ME700R093

R3

граница на
парка

1536 м

N 41о45'557''
E 23о32'644''

29.07.2014/19.22

5

Отлично състояние

2013 г. - Добро
състояние - оценка
по макрозообентос

9

Безбожк
а

BG4ME700R094

R3

под
границата

1328 м

N 41о45'750''
E 23о33'395''

29.07.2014/20.15

4

Добро състояние

2012-2013 г.- Добро
състояние - оценка
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Забележки

периода
2011-2013 г.,
проведени на
пункт,
разположен
преди
сливането с
река
Бъндерица
Дългосрочни
проучвания
на ИБЕИ,
БАН
характеризир
ат
състоянието
на пункта,
през
различните
години на
изследване в
периода
1999-2013, в
границите на
отличнодобро
състояние

Проучваният
а на БДЗБР
през периода
2010-2013 г.
са проведени
на пункт,
разположен
преди град
Добринище
Проучваният
а на БДЗБР
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№

Река

Код EU_CD

Тип
водно
тяло

Пункт

Надморска
височина

Географски
координати

Дата/Час

Стойности
на Биотичен
индекс

Оценка на
състоянието по
макрозообентос

на парка

10

Ретиже

BG4ME700R097

R3

11

Камениц
а

BG4ME700R100

R3

12

13
14

Туфча
(
Брезница
)

Пиринск
а
Бистрица
Мозгови
ца

под
траницата
на парка
под
границата
на парка

648 м

N 41о45'472''
E 23о40'319''

30.07.2014/14.20

4.5

Отлично състояние

605м

N 41о42'921''
E 23о41'776''

30.07.2014/15.00

4,5

Отлично състояние

BG4ME700R104

R3

над село
Брезница

1075 м

N 41о39'181''
E 23о36'621''

30.07.2014/16.05

4,5

Отлично състояние

BG4ST200R076

R5

над село
Пирин

873 м

N 41о35'222''
E 23о33'358''

30.07.2014/19.00

4,5

Отлично състояние

BG4ST500R067

R1

границата
на парка

1261 м

N 41о40'469''
E 23о33'783''

30.07.2014/21.40

4,5

Отлично състояние

15

Влахинс
ка

BG4ST500R058

R1

под
границата
на парка

484 м

N 41о44'253''
E 23о13'962''

30.07.2014/21.40

4,5

Отлично състояние

16

Икришка

BG4ME800R085

R3

под хижа
Шилигарни

1628 м

N 41о46'993''
E 23о27'219''

29.07.2014/15.20

4

Добро състояние
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Данни на
ИАОС/БДЗБР
(2010-2013г.) за
екологично
състояние на
воднте тела
по макрозообентос

2012 г.- Отлично
състояние - оценка
по макрозообентос
2012 г. - Добро
състояние - оценка
по макрозообентос

Забележки

през периода
2012-2013 г.
са проведени
на пункт,
разположен,
преди устие,
мост по пътя
за гр. Гоце
Делчев

2012 г. - Добро
състояние - оценка
по макрозообентос

Проучваният
а на БДЗБР,
проведени
през 2012 г.
са извършени
на пункт,
разположен,
при с.
Брезница

2013 г. - Отлично
състояние- оценка
по макрозообентос
и фитобентос

Проучваният
а на БДЗБР,
през 2013 г.
са проведени
на пункт,
разположен
преди
вливане на
река
Синанишка
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№

Река

Код EU_CD

Тип
водно
тяло

17

Икришка

BG4ME800R085

R3

18

Железин
а
(Демирк
епийска)

BG4ST200R075

R3

Пункт

ка
над хижа
Шилигарни
ка
над хижа
Пирин

Надморска
височина

Географски
координати

Дата/Час

Стойности
на Биотичен
индекс

Оценка на
състоянието по
макрозообентос

1720 м

N 41о46'687''
E 23о26'891''

26.08.2014/11.30

4

Добро състояние

1640 м

N 41о37'899''
E 23о30'022''

26.08.2014/16.05

5

Отлично състояние
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Данни на
ИАОС/БДЗБР
(2010-2013г.) за
екологично
състояние на
воднте тела
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Забележки
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ПИЛОЖЕНИЕ: 3.2.1-2

Списък на лечебни растения за лични нужди и на местата разрешени за събирането им

Парков район Предвидени за изследване видове период на посещение Находище (уникален номер)

Синаница
Каменица

Трите реки

черна боровинка, жълт и петнист
кантарион, лечебна мащерка,
горска ягода
черна боровинка, очанка

18.08.14.

х. Загаза-Мостишка река

19.08.14.

Дългата поляна

черна боровинка, жълт и петнист 22.07.14.
кантарион, малина, горска ягода,
лечебна мащерка, алпийски лапад,
чувен, дълголистен лопен
23.07.14.

Трите реки

черна боровинка, алпийски лапад

Безбог

черна боровинка, жълт и петнист
кантарион, лечебна мащерка,
очанка, бял равнец, алпийски
лапад, чувен, дълголистен лопен

Вихрен

черна боровинка, малина

Баюви дупки Малина

м. Комитски чарк

Установени видове
стопански запаси

само лични нужди

черна боровинка жълт кантарион, горска ягода, риган
черна боровинка, лечебна мащерка
дълголистен
лопен, алпийски
лапад

мащерка, риган
черна боровинка, лечебна мащерка,
алпийски лапад, дълголистен лопен

Демиркапийска долина

находището бе недостъпно поради неблагоприятни климатични условия и липса на инфраструктура
черна боровинка, жълт и петнист
между х. Безбог и междинна
кантарион, лечебна мащерка,
5-6.08.14.
черна боровинка
лифтена станция
алпийски лапад, дълголистен лопен,
риган
6.08.14.
м. Спущалото
черна боровинка черна боровинка, горска ягода
7.08.14.

м. Шилигарника

7.08.14.

м. Малка Джинджирица

черна боровинка черна боровинка
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т.3.2.1.-3
2СПИСЪК на местата, разрешени за паша на домашни животни, вкл.тези за които се
прилагат мерки от ПРСР 2007-2013 / 2014-2020 г. и сенокос, вкл.препоръчани норми
за поддържане на пасището-брой, вид животни/единица площ от местообитанието.
ПЛОЩНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОДОТДЕЛИТЕ РАЗРЕШЕНИ ЗА ПАША
ПО ПАРКОВИ УЧАСТЪЦИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”
№ Отдел
1
41
2
42
3
42
4
42
5
43
6
43
7
43
8
43
9
43
10
43
11
43
12
43
13
43
14
44
15
44
16
44
17
44
18
45
19
45
20
45
21
45
22
45
23
45
24
45
25
45
26
45
27
46
28
46
29
46
30
46
31
46
32
46

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Баюви дупки"

Подотдел
4
8
15
16
1
5
6
7
8
9
10
11
12
6
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

Площ в ха.
4.0
3.3
10.6
2.4
0.5
3.8
1.0
16.1
0.9
3.0
0.5
1.2
1.3
7.0
1.8
1.0
6.8
15.5
3.1
3.0
0.6
3.9
0.4
1.2
0.4
0.8
5.4
0.6
5.5
2.5
1.0
1.9

Вид на подотдела
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
скали
скали
нелесопригодна голина
скали
високопланинско пасище
сипей
нелесопригодна голина
сипей
скали
скали
поляна
поляна
нелесопригодна голина
поляна
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
скали
скали
скали
високопланинско пасище
сипей
сипей
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище

Землище
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Стара Кресна
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
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№ Отдел
33
46
34
46
35
46
36
46

№
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Баюви дупки"

Подотдел
8
9
10
11

Площ в ха.
1.0
3.9
39.9
12.6

Вид на подотдела

поляна
нелесопригодна голина
сипей
скали

Землище
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Баюви дупки"

Отдел
Подотдел
47
1
47
3
59
5
59
6
59
7
59
8
59
9
59
10
59
11
59
12
59
14
59
15
59
16
59
17
ВСИЧКО ПУ Б ДУПКИ:

Площ в ха.
17.1
26.2
4.8
0.6
0.5
0.4
1.7
1.0
1.6
0.9
0.7
5.7
10.5
5.5
245.6

Вид на подотдела
скали
скали
поляна
сипей
сипей
сипей
високопланинско пасище
поляна
нелесопригодна голина
нелесопригодна голина
сипей
нелесопригодна голина
сипей
нелесопригодна голина

Землище
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
Разлог
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№
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
35
36
37
38
39

Отдел
113
113
116
116
116
116
117
119
119
119
119
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
122
123
125
125
125
125
125
125
125
125
126
129
130
130
130
130
130
130

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Вихрен"

Подотдел
5
14
1
2
3
8
5
1
6
7
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
3
2
6
7
8
10
11
12
13
10
1
2
5
6
7
8
11

Площ в ха.
1.4
0.1
7.8
0.6
8.5
12.3
30.8
3.7
11.8
8.8
43.6
13.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
2.8
2.0
5.8
0.1
0.3
1.3
7.5
3.5
11.4
17.1
79.4
0.7
1.0
8.7
0.3
0.4
0.5
1.5
1.2
4.8
0.1

Вид на подотдела
просека
ски път
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
ски писта
просека
просека
просека
просека
просека
високопланинско пасище
ски писта
ски писта
ски писта
просека
просека
ровина
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
сипей
сипей
високопланинско пасище
ски път
ски път
ски писта
просека
просека
ски писта
ски път

Землище
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
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№
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Отдел
130
130
131
131
131
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
134
134
134
136
136
137
137
137
137
138
138
138
138
138
138
138
139
140
141
141
141
142
143
143
143

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Вихрен"

Подотдел
12
13
4
5
7
4
5
6
7
1
2
3
4
8
11
2
3
5
1
2
3
4
5
6
2
6
12
13
14
15
16
1
3
1
2
3
1
1
2
3

Площ в ха.
0.3
0.8
0.7
0.5
0.6
0.3
0.2
0.1
1.7
0.1
1.2
0.3
0.1
0.7
5.8
0.4
0.6
0.1
1.7
1.5
0.2
0.1
0.3
0.3
0.9
0.2
3.5
0.4
0.7
0.4
0.6
0.4
7.2
9.1
0.5
0.2
5.6
0.1
0.4
0.1

Вид на подотдела
просека
просека
ски път
просека
просека
просека
просека
ски път
ски път
ски път
просека
просека
ски път
ски път
ски писта
ски път
просека
ски път
ски път
просека
ски път
просека
ски път
просека
ски път
ски път
ски писта
ски път
просека
ски път
просека
просека
ски писта
ски писта
просека
просека
ски писта
просека
ски писта
ски път

Землище
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
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№
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Отдел
143
143
143
143
143
143
143
143
143
144
144
144
144
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
146
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Вихрен"

Подотдел
4
6
7
10
11
12
13
14
15
1
3
5
6
7
8
10
11
13
1
3
4
5
7
8
9
10
13
16
3
6
7
8
9
10
1
7
8
10
15
16

Площ в ха.
0.2
0.8
0.5
7.3
1.3
4.5
0.3
0.9
1.1
0.6
0.2
0.6
6.4
0.4
0.2
1.6
0.3
0.2
0.2
1.6
0.9
0.4
0.1
0.1
0.1
0.5
2.8
0.5
2.5
0.2
0.5
0.5
0.3
0.5
0.5
5.0
0.8
0.5
0.3
0.2

Вид на подотдела
просека
просека
просека
поляна
ски писта
ски писта
ски писта
ски писта
ски писта
ски писта
просека
просека
ски писта
просека
ски път
ски писта
ски писта
ски писта
просека
просека
ски път
просека
ски път
просека
ски път
просека
ски писта
просека
ски писта
ски път
просека
просека
ски път
ски писта
ски път
ски писта
ски писта
просека
просека
просека

Землище
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
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№
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Отдел
147
147
147
147
148
148
149
151
152
152
152
152
152
152
152
152
153
154
156
157
157
157
157
157
162
162
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Вихрен"

Подотдел
17
19
20
22
3
7
1
4
8
11
13
15
18
19
20
21
3
5
7
2
6
7
8
14
16
17
18
22
23
25
26
27
1
2
3
8
11
15
17
19

Площ в ха.
0.5
0.2
0.1
0.4
0.8
0.2
0.1
0.3
0.5
22.4
0.5
2.1
0.4
0.1
3.6
0.2
0.1
19.4
0.4
3.3
17.1
103.6
2.2
0.7
78.8
27.8
17.0
20.0
0.5
1.6
1.3
6.6
4.6
0.5
13.9
7.2
8.8
117.1
18.1
20.8

Вид на подотдела
просека
ски път
просека
ски писта
просека
просека
просека
ски писта
ски писта
ски писта
поляна
високопланинско пасище
ски писта
ски писта
ски писта
голина
ски писта
високопланинско пасище
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
сипей
сипей
високопланинско пасище
сипей
скали
сипей
скали
мочур
мочур
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
скали
скали
скали
сипей

Землище
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
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№
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Вихрен"

Отдел
Подотдел
163
21
164
1
164
9
164
15
165
8
186
1
186
3
186
4
186
5
192
3
162
24
163
16
163
18
ВСИЧКО ПУ ВИХРЕН:

Площ в ха.
0.2
3.5
69.9
0.4
5.4
0.5
1.1
0.2
1.0
0.2
0.8
2.6
2.3
1001.0

Вид на подотдела
мочур
високопланинско пасище
високопланинско пасище
мочур
високопланинско пасище
просека
ски път
просека
просека
просека
скали
скали
скали

Землище
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
Лиляново
Лиляново
Лиляново
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№
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
35
36
37
38
39
40

Отдел
207
209
210
210
210
210
211
211
212
212
212
212
212
212
212
212
213
214
215
215
215
215
216
216
221
222
222
222
223
223
224
226
226
226
226
227
233
233
233
234

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Безбог"

Подотдел
3
1
1
2
3
4
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
1
2
2
3
5
6
1
2
2
2
3
4
1
2
1
1
2
3
4
3
2
3
4
4

Площ в ха.
0.6
1.0
0.3
0.2
0.4
0.2
0.2
0.6
1.7
0.2
0.1
0.3
0.2
0.2
0.7
0.1
0.3
3.9
3.3
1.8
6.3
0.3
0.5
1.7
0.1
0.1
4.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
1.0
0.1
0.1
1.4
0.1
0.9
0.2
2.7

Вид на подотдела
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
мочур
поляна
поляна
скали
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна

Землище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
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№
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Отдел
235
235
237
237
237
239
239
239
240
244
244
244
245
245
245
246
246
246
246
246
246
246
246
247
247
247
247
247
248
248
249
249
249
249
250
250
258
258
258
258

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Безбог"

Подотдел
1
2
1
3
4
3
4
5
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
4
5
6
3
4
2
3
6
7
1
2
а
3
4
5

Площ в ха.
13.3
2.8
1.5
0.3
12.2
0.2
2.1
0.6
0.2
0.6
1.9
1.5
0.1
0.4
0.2
2.1
0.2
0.1
0.1
0.4
0.3
0.3
1.1
5.9
0.6
0.5
0.3
0.6
0.5
0.5
3.5
4.5
1.7
6.1
9.2
11.5
7.9
29.5
5.8
1.8

Вид на подотдела
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
поляна
поляна
високопланинско пасище
поляна
поляна
поляна
поляна
просека
ски писта
поляна
ровина
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
просека
просека
поляна
поляна
поляна
поляна
скали
поляна
скали
сипей
скали
нелесопригодна площ
сипей
скали
сипей

Землище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Обидим
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Добринище
Обидим
Обидим
Добринище
Добринище
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
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№
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Отдел
259
260
260
260
261
261
261
261
262
262
262
262
262
263
263
263
263
263
263
263
263
264
266
266
267
267
268
268
268
268
268
268
268
268
268
269
269
269
270
270

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Безбог"

Подотдел
1
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
9
2
3
4
5
8
10
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
3

Площ в ха.
43.4
42.2
1.4
0.7
0.1
9.3
5.9
9.1
2.6
4.3
4.3
1.2
9.5
0.2
0.5
1.0
9.6
2.6
0.3
0.2
0.5
4.6
0.1
0.6
0.5
0.5
0.1
0.1
1.3
0.6
0.2
0.3
1.1
0.7
0.2
5.5
1.7
0.7
1.5
2.3

Вид на подотдела
високопланинско пасище
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
просека
високопланинско пасище
сипей
поляна
поляна
просека
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
скали
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна

Землище
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Добринище
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Добринище
Добринище
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Добринище
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
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№
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Отдел
270
271
271
272
272
272
272
272
273
273
273
274
274
274
274
275
275
275
275
275
275
275
276
276
276
276
276
276
276
277
277
277
277
277
278
278
278
278
279
280

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Безбог"

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

Площ в ха.
0.2
22.9
0.4
4.6
19.8
1.4
0.7
0.3
1.1
36.7
0.2
7.0
37.5
8.6
0.3
0.9
0.6
1.5
1.8
4.0
11.1
5.7
0.3
0.6
0.4
0.2
2.2
0.3
0.1
0.4
0.5
0.4
0.2
2.7
0.4
2.0
14.0
0.1
8.0
14.5

Вид на подотдела
поляна
поляна
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
поляна
поляна
сипей
високопланинско пасище
мочур
високопланинско пасище
сипей
скали
високопланинско пасище
сипей
сипей
сипей
поляна
сипей
сипей
високопланинско пасище
поляна
сипей
поляна
поляна
сипей
поляна
мочур
сипей
сипей
поляна
сипей
поляна
поляна
поляна
сипей
мочур
сипей
поляна

Землище
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Кремен
Кремен
Кремен
Обидим
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
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№
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Отдел
282
283
283
283
284
284
284
284
285
285
285
285
285
286
286
286
287
288
288
288
288
288
288
289
289
289
290
290
290
290
291
291
291
291
292
292
292
292
292
293

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Безбог"

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

Площ в ха.
6.6
11.4
1.8
0.5
0.3
0.4
0.1
0.9
0.1
0.2
0.3
0.2
0.5
5.2
1.3
0.9
43.7
1.1
5.1
2.2
0.4
0.4
0.9
4.1
43.7
41.7
17.6
6.1
3.3
10.7
4.4
4.8
10.2
0.6
4.7
1.5
3.0
11.3
10.6
62.7

Вид на подотдела
поляна
поляна
поляна
ровина
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
сипей
високопланинско пасище
сипей
скали
сипей
високопланинско пасище

Землище
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
Кремен
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№
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Безбог"

Отдел
Подотдел
293
4
294
1
295
1
295
2
295
3
296
1
296
2
296
5
297
3
297
4
298
1
298
4
298
5
299
1
299
2
299
4
ВСИЧКО ПУ БЕЗБОГ:

Площ в ха.
1.9
56.4
0.1
5.9
34.9
4.6
44.8
7.3
50.3
9.5
48.6
2.0
0.2
6.3
7.9
12.1
1174.2

Вид на подотдела
скали
високопланинско пасище
скали
скали
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
скали
мочур
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище

Землище
Кремен
Кремен
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Обидим
Кремен
Кремен
Кремен
Брезница
Брезница
Брезница
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№
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
35
36
37
38
39
40

Отдел
300
300
300
300
300
302
303
303
304
304
305
305
305
305
306
306
306
306
307
307
307
307
308
308
308
309
309
309
309
310
310
316
316
316
316
301
301
311
311
311

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Трите реки"
Подотдел
1
2
3
7
8
1
2
3
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
5
1
2
4
1
2
3
5
1
2
1
2
3
4
3
4
1
2
3

Площ в ха.
4.7
20.2
38.0
11.9
0.4
48.7
14.5
5.3
1.4
0.8
0.9
0.5
7.2
0.8
1.8
3.2
1.5
0.2
3.0
2.8
1.9
0.2
11.3
3.3
10.0
20.0
5.9
22.4
1.3
11.1
18.7
1.3
0.2
2.4
4.7
49.2
9.6
13.7
21.6
10.3

Вид на подотдела
сипей
високопланинско пасище
сипей
скали
поляна
сипей
скали
сипей
поляна
поляна
високопланинско пасище
скали
сипей
поляна
високопланинско пасище
скали
сипей
сипей
поляна
поляна
поляна
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
сипей
поляна
поляна
поляна
поляна
сипей
скали
скали
сипей
високопланинско пасище

Землище
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Брезница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
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№
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Отдел
312
312
313
314
314
315
315
315
318
319
319
320
320
320
321
321
321
322
322
322
322
323
323
324
324
324
324
324
324
325
325
325
326
327
327
327
327
328
328
328

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Трите реки"
Подотдел
1
2
1
1
3
1
2
3
1
2
3
1
3
4
1
3
4
1
3
4
5
2
4
1
2
3
4
5
6
1
3
4
3
1
2
3
4
1
2
3

Площ в ха.
10.5
31.7
41.7
6.9
5.4
2.5
1.2
9.0
14.8
45.1
8.3
34.5
17.2
4.1
21.9
10.2
13.2
18.3
2.4
5.2
12.0
10.3
6.5
1.2
7.8
1.9
0.8
1.7
7.4
2.0
3.9
1.1
0.5
1.9
3.7
0.6
4.7
0.7
1.6
1.3

Вид на подотдела
скали
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
скали
сипей
скали
високопланинско пасище
високопланинско пасище
скали
сипей
високопланинско пасище
сипей
скали
сипей
поляна
сипей
поляна
поляна
сипей
скали
поляна
сипей
поляна
нелесопригодна голина
сипей
поляна
нелесопригодна голина
поляна
поляна
поляна
нелесопригодна голина
поляна
поляна

Землище
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Корница
Пирин
Пирин
Пирин
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№
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Отдел
328
329
329
329
330
331
331
331
332
333
333
333
334
335
336
336
337
337
337
337
337
337
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
339
339
340
340
341
341

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Трите реки"
Подотдел
4
а
1
4
1
1
2
4
1
1
2
3
1
1
1
3
1
2
4
5
7
8
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
15
16
1
2
1
6
1
2

Площ в ха.
8.0
2.3
52.8
0.2
55.2
83.7
0.5
0.3
8.1
51.2
14.9
0.6
3.5
6.5
13.1
1.4
25.7
143.0
22.6
13.9
122.8
65.9
164.4
13.7
104.9
8.3
17.0
3.2
3.8
75.3
76.9
160.7
72.1
70.2
5.0
6.0
0.1
0.1
105.6
109.3

Вид на подотдела
поляна
нелесопригодна площ
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
поляна
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
поляна
сипей
скали
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
скали
сипей
високопланинско пасище
сипей
нелесопригодна голина
сипей
сипей
сипей
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
камионен път земен
високопланинско пасище
скали

Землище
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
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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.“

№
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Трите реки"

Отдел
Подотдел
341
3
342
1
342
7
348
1
348
2
349
1
349
2
349
3
349
4
350
1/нероз.част
350
2
350
3
351
1
351
2
351
3
352
1/нероз.част
352
2
352
3
352
4/нероз.част
352
5
352
8
352
9
ВСИЧКО ПУ ТРИТЕ РЕКИ:

Площ в ха.
21.4
8.0
2.7
6.2
9.5
79.4
18.2
7.7
0.7
228.0
35.1
13.2
1.5
3.8
3.9
82.0
5.9
8.9
32.1
15.7
0.9
17.4
3057.6

Вид на подотдела
поляна
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
сипей
поляна
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище
ровина
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
високопланинско пасище

Землище
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

№
1
2
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
35
36
37
38
39
40

Отдел
353
354
355
355
355
357
357
357
358
362
362
368
369
369
369
370
371
371
372
372
372
373
373
373
373
373
374
374
374
374
374
375
375
375
376
379
380
380
383
383

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Каменица"
Подотдел
1
1
1
3
4
1
2
3
4
9
10
3
4
5
6
7
5
6
1
2
3
е
1
5
7
8
а
1
2
3
4
8
9
10
8
6
8
10
1
3

Площ в ха.
2.6
9.9
35.9
7.5
3.5
3.1
2.9
2.9
28.2
22.2
4.8
6.6
31.1
30.9
1.2
1.9
3.5
2.1
2.9
0.1
0.6
15.8
6.6
73.2
4.6
4.8
27.3
8.1
4.0
97.8
7.9
2.9
1.4
0.2
0.5
8.6
0.6
0.7
0.5
1.0

Вид на подотдела
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
ровина
сипей
сипей
ровина
поляна
сипей
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
поляна
поляна
поляна
нелесопригодна площ
поляна
сипей
сипей
скали
нелесопригодна площ
сипей
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
поляна
поляна
мочур
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна

Землище
Сугарево
Сугарево
Горна Сушица
Горна Сушица
Горна Сушица
Горна Сушица
Горна Сушица
Горна Сушица
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
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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.“

№
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Отдел
383
383
383
383
383
384
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
386
386
386
386
386
387
387
387
387
387
387
387
387
387
391
391
392
392
392
392
392
392
392
393

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Каменица"
Подотдел
4
5
6
7
8
3
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
12
1
2
3
4
6
16
17
18
19
1
2
г
1
2
16
19
20
22
11

Площ в ха.
1.7
4.1
0.7
1.0
6.4
1.5
171.1
3.9
10.9
6.9
0.3
2.3
1.2
0.9
1.7
0.4
11.0
24.7
4.5
9.8
0.1
44.0
110.1
69.5
106.4
0.1
59.3
62.3
13.6
21.9
4.1
0.7
41.8
2.4
11.6
3.0
49.5
29.6
23.5
1.5

Вид на подотдела
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
високопланинско пасище
скали
сипей
сипей
мочур
мочур
мочур
мочур
мочур
мочур
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
скали
мочур
сипей
високопланинско пасище
скали
високопланинско пасище
скали
скали
сипей
сипей
високопланинско пасище
поляна
поляна
нелесопригодна площ
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
скали
сипей
скали

Землище
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Банско
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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.“

№
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Отдел
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
394
394
394
394
395
395
395
395
395
395
395
395
396
396
396
397
398
398
400
400
400
401
401
401
401
401
401
401
401
401

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Каменица"
Подотдел
12
13
б
1
3
5
6
7
8
9
1
2
3
9
11
1
2
3
5
6
7
10
1
2
3
1
1
4
1
3
7
1
3
4
5
6
9
12
13
14

Площ в ха.
4.1
10.6
13.2
118.0
3.3
41.1
61.3
7.2
21.7
26.1
51.9
264.6
63.9
1.2
3.4
11.2
22.3
29.5
13.6
29.0
5.5
4.4
6.1
27.9
3.2
1.5
0.9
0.3
38.2
148.2
145.3
4.8
213.2
105.7
2.9
3.6
23.3
2.1
271.5
23.9

Вид на подотдела
високопланинско пасище
скали
нелесопригодна площ
високопланинско пасище
скали
скали
високопланинско пасище
сипей
сипей
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
скали
мочур
високопланинско пасище
сипей
скали
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
поляна
поляна
поляна
скали
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
сипей
сипей
сипей
скали
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище

Землище
Банско
Банско
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
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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.“

№
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Каменица"

Отдел
Подотдел
402
1
403
1
403
2
408
1
409
1
409
3
411
1
411
2
411
3
411
4
411
8
412
1
412
2
412
3
412
5
412
6
412
7
412
8
414
1
414
3
415
5
ВСИЧКО ПУ КАМЕНИЦА:

Площ в ха.
1.3
0.1
5.9
0.7
4.3
0.6
1.1
43.1
34.0
36.2
2.9
42.0
25.0
1.3
0.5
1.6
1.2
0.6
0.6
2.8
4.7
3431.1

Вид на подотдела
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
поляна
високопланинско пасище
поляна
скали
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
поляна
скали
високопланинско пасище
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна

Землище
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

№
1
2
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
35
36
37
38
39
40

Отдел
422
422
422
422
422
422
422
422
423
423
423
426
428
428
438
438
438
439
439
439
439
439
439
440
441
441
451
451
451
451
451
452
452
452
453
455
456
456
456
457

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Синаница"
Подотдел
1
2
4
5
6
7
8
13
1
2
3
1
1
2
1
2
5
1
2
3
4
5
6
2
4
6
1
2
6
7
8
1
4
6
1
2
2
3
4
1

Площ в ха.
0.4
0.8
3.4
1.1
0.5
1.4
2.5
0.5
19.6
0.2
0.7
1.2
0.6
0.1
1.6
2.2
1.5
0.9
0.3
0.8
0.1
1.1
0.2
2.8
1.2
1.8
1.8
0.5
0.2
29.8
0.5
21.1
13.1
0.5
1.6
25.2
0.8
0.3
4.8
0.3

Вид на подотдела
поляна
поляна
поляна
сипей
сипей
поляна
поляна
поляна
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
високопланинско пасище
поляна
скали
скали
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
нелесопригодна голина
поляна
поляна
поляна
поляна
високопланинско пасище
мочур
високопланинско пасище
високопланинско пасище
мочур
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
поляна
сипей
сипей

Землище
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Илинденци
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
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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.“

№
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Отдел
457
457
457
457
457
457
457
458
458
458
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
461
461
461
461

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Синаница"
Подотдел
8
11
12
13
14
15
16
1
7
8
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
г
д
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
25
26
1
3
5
7

Площ в ха.
24.1
3.8
1.3
2.2
1.9
0.9
0.5
3.7
0.9
3.1
0.2
44.9
0.2
49.6
36.3
12.1
1.0
0.5
2.9
35.4
17.2
0.9
4.8
10.0
10.8
6.1
87.6
39.1
24.9
3.1
43.2
26.1
2.2
4.4
13.7
3.2
12.7
64.4
4.0
1.2

Вид на подотдела
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
сипей
сипей
скали
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
поляна
скали
поляна
сипей
високопланинско пасище
скали
сипей
сипей
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
мочур
нелесопригодна площ
нелесопригодна площ
сипей
сипей
високопланинско пасище
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
сипей
скали
сипей
скали
скали
сипей
мочур
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
сипей

Землище
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
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№
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Отдел
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
464
464
464
466
470
470
470
470
471
471
473
474
474
474
475
475
476
476
476
476
476
477
478

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Синаница"

Подотдел
1
3/нероз.част
4
5
6
7
8
9
10
11
13
19
22
23
24
26
28
5
7
10
13
1
2
4
11
1
5
1
1
2
10
4
5
2
3
4
7
8
1
1

Площ в ха.
1.6
77.9
2.9
5.8
89.2
0.4
3.1
28.9
59.9
0.8
0.9
0.9
1.7
0.6
8.7
5.3
26.4
16.7
3.6
1.0
2.0
0.3
1.5
1.0
7.7
0.6
10.1
2.0
3.2
3.6
2.3
1.0
0.1
0.8
14.5
3.2
0.2
5.4
17.4
2.3

Вид на подотдела
скали
високопланинско пасище
ровина
ровина
високопланинско пасище
сипей
сипей
нелесопригодна голина
високопланинско пасище
сипей
сипей
поляна
поляна
поляна
поляна
поляна
сипей
сипей
поляна
поляна
поляна
скали
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
скали
високопланинско пасище
поляна
сипей
поляна
сипей
поляна
сипей
скали
нелесопригодна голина
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
поляна

Землище
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Стара Кресна
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Влахи
Стара Кресна
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№
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Отдел
478
478
478
479
479
480
482
482
482
485
485
485
485
486
486
486
486
487
487
487
487
488
489
489
490
490
492
492
492
493
493
493
493
493
493
494
494
494
495
495

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Синаница"
Подотдел
2
4
5
1
2
1
1
2
5
1
3
4
5
1
3
4
5
3
1
2
5
2
2
3
1
3
1
2
3
1
2
3
4
5
7
1
2
3
1
2

Площ в ха.
9.7
1.0
2.2
31.3
1.2
0.6
2.0
0.6
7.3
2.3
0.8
13.3
1.1
4.5
15.1
2.6
7.8
1.1
0.3
21.0
0.2
7.2
0.3
0.7
2.0
1.0
5.9
57.0
4.9
6.7
1.5
3.0
1.6
0.5
6.6
12.6
8.2
1.1
32.6
1.4

Вид на подотдела
поляна
поляна
поляна
нелесопригодна голина
сипей
поляна
поляна
поляна
поляна
високопланинско пасище
сипей
сипей
скали
високопланинско пасище
високопланинско пасище
скали
сипей
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
поляна
сипей
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
сипей
високопланинско пасище
сипей
поляна
поляна
високопланинско пасище
сипей
сипей
високопланинско пасище
сипей

Землище
Влахи
Влахи
Влахи
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Сенокос
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Стара Кресна
Сенокос
Стара Кресна
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
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№
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Подотдели разрешени за паша в ПУ "Синаница"

Отдел
Подотдел
495
3
495
4
496
1
496
2
496
4
497
1
497
2
498
1
498
2
498
3
498
5
499
1
499
2
499
3
ВСИЧКО ПУ СИНАНИЦА:

Площ в ха.
0.9
1.6
10.6
4.0
13.9
3.1
26.6
0.8
25.3
7.7
0.2
1.8
1.5
3.2
1550.6

Вид на подотдела
поляна
поляна
сипей
високопланинско пасище
високопланинско пасище
високопланинско пасище
сипей
сипей
сипей
високопланинско пасище
сипей
сипей
сипей
високопланинско пасище

Землище
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
Сенокос
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т.3.2.1.-4
1. Списък на съществуващите места за палене на огън и КО (кътове за отдих)
№

Местоположение

Вид на елементите

Отдел и подотдел

1

2

3

4

ПУ ”ВИХРЕН”

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

р-т „Мотиката”
ч. Циганско Кладенче
мост за „Рибарника”
алея ”Ролбан”
м. „Рибарника”
вход „Рибарника”
м. „Чайната”
м. „Изворите”
м. „Чалин Валог”- Пикника
разклона на „ДКП”
м. „Елилов Мост”

маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-2бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-5 бр., пейки-10 бр., огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-6 бр., пейки-12 бр., огнище-2бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-3 бр., пейки-6 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.

186 а; 186 в
186 б
186 д
186 г
147 г
148 г
138 г
146 1
147 11
186 10
148 е

12
13
14
15

м. „ДКП Писта”
м. „Пиновото”
м. „Керанджиева Бунка”
м. „Делилова Чешма”
м. „Тодорова Орница” (над х-л
Бистрица)
м. „Караманица”
м. „Главите”
м. „Демянишка Поляна”
х. „Демяница”
бунгала „Бъндеришка Поляна”
ски път под „Бъндеришка Поляна”

маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-3 бр., пейки-6 бр., огнище-1бр.

192 к
197 м
194 а
149 б

маси-7 бр., пейки-14 бр., огнище-3бр.

149 6

маси-3 бр., пейки-6 бр., огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-3бр.
пейки -2бр. и огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
маси-3 бр., пейки-6 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
огнище-2бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
огнище-2бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
Огнище – 1бр.

152 м
152 б
156 3
158 3;167 в; 159 7
131 6
136 в
131 3
130 9
126 6; 126 14
126 2
125 5
186 д
148 в
103 а

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

КИП „Бъндеришка Поляна”
м. „Бъндеришка Поляна”
къмпинг до хижа „Бъндерица”
х. „Бъндерица”
х. „Вихрен”
м. „Преди Моста”
м. „След Моста”
м. „Котечкото”
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31
32
33
34
35

м. ”Армане”
м. ”Св. Никола”

Огнище - 1 бр.
Огнище - 1 бр.
Огнище - 1 бр.
Огнище - 1 бр.
Огнище - 1 бр.

почивна база до м. Шилигарника
Поюв кладенец
Стар егрек (до х. ”Вихрен”)

ПУ ”БАЮВИ ДУПКИ”

II

203 2
201 2
140 б
90 б
125 г

36

м.”Беталовото”

маси-2 бр., пейки-4 бр., огнища-5 бр.

37
38

м.”Кулиното”
м.”Засеко”

маси-2 бр., пейки-4 бр., огнища-3 бр.
маси -2 бр., пейки-4 бр., огнища- 1 бр.

54 1 и извън
границите на
парка
20 д
5г

III
39
40
41
42
43

м. „Мочарата”
хижа” Безбог”
м.”Широка Поляна”
м. „Вапата”

ПУ ”БЕЗБОГ”
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-2бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
огнище
огнище

222 3
248 4; 263 7
267 2
283 к
272 1

IV
44
45
V
46
47
48

ПЗ ”Джинджир чешма”
м. Горски рай (до х. ”Пирин”)
х. ”Пирин”

ПУ ”ТРИТЕ РЕКИ”
маси-1 бр., пейки-1 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.

344 4
339 4

х. „Беговица”
м.водохващане „Мозговица”
м. „Мозговишка Река”

ПУ ”КАМЕНИЦА”
огнище
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
огнище

375 4
388 а
381 6

49

м.”Мозговица Деривацията” - по пътя за
ПЗ ”Арнаудски гробища”

огнище

399 и

50
51
52
53
54

м.”Даков Мост” (над х. ”Беговица”)
м.”Плавилото”
м.”Дългата Поляна”
м.”Баганица”
х. ”Пирин”

маси-1 бр., пейки-1 бр., огнище-1бр.
огнище
маси-1 бр., пейки-1 бр., огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-1 бр., огнище-1бр.
маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.

372 2
410 1
414 3
339 4

ПУ ”СИНАНИЦА”

VI
55

м. „Върбите”

маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.

извън границите
на парка

56
57
58
59
60

м.”Лоповица”
по пътя от м. Върбите към х. ”Загаза”
м.”Долен Борован”
м.”Пещерата” - КИП ”Ширинето”
х.”Загаза”

маси-2 бр., пейки-4 бр., огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.
маси-3 бр., пейки-6 бр., огнище-2бр.
маси-1 бр., пейки-2 бр., огнище-1бр.

445 1
433 1
435 г
448 а
473 15
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ЗАБЕЛЕЖКА:
Място за палене на огън - огнището е с кръгла форма с диаметър до 1 м., а височината
му е около 20 см., вкопано в земята, изкопаната пръст се насипва по периферията му. Оградено е
с минерализована ивица широка 1 м и се обозначава с табелка “Място за палене на огън”. Всички
места за палене на огън са оборудвани с табели – „Място за палене на огън“ и
„Противопожарни правила“.
Всички КО и огнища с малки изключения се нуждаят от ремонт или подмяна, както и от
по-интензивна поддръжка след това.

2. Планирани с План’14 нови места за палене на огън и КО.

№

Местоположение

Вид на елементите

Отдел и
подотдел

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Овинати езера
Рибното езеро
Дългото езеро
Долно Василашко езеро
Превалски езера
м. "Езеро Окото”
м. "Равнако”
м.” Манастирчето”
м. "Черната вода"
х. "Синаница"
з. "Спано поле"
м. "Усипо"
м. "Бански гроб"
водохв. Сърчалица
над х. "Пирин" по Средна река
м. "Плавилото"
Попово езеро
м. "Изворите"
м. "Капатника"
м. "Арамитско падало"
м. "Сухия гьол"

огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище и КО
огнище
огнище и КО
огнище и КО
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище
огнище

116 3
117 5
118 5
157 12
162 27
119 6
119 6
95 и
462 10
455 а
395 7
150 д
388 4
395 12
339 5
242 6
273 2
280 1
270 г
327 4
316 4
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3.

Списък - Места за устройване на райони за нощуване на открито (бивакуване, палаткуване).

Местоположение
спрямо
№
границите на
парка

извън
границите
на НП
"Пирин"

в границите на НП "Пирин"

1

Тип

Име

2

3

4

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

хижа
хижа
хижа
хижа
хижа
хижа
хижа
хижа
заслон
заслон
кантон
местност
хижа
хижа
хижа
хижа

Яворов
Бъндерица
Демяница
Безбог
Пирин
Беговица
Синаница
Загаза
Тевно езеро
Спано поле
Мозговица
Демянишка поляна
Предел
Гоце Делчев
Малина

Отдел и
подотдел

58 3
126 2
158 3
163 7
339 4
375 4
455 а
473 15
387 4
395 7
380 2
156 3

Лагера (м. Върбите)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.1.-5.

СПИСЪК НА ЗОНИТЕ ПО ПОДОТДЕЛИ
за осъществяване на контрол и охрана по изпълнение на нормите и режимите по
План‘14

РЕЗЕРВАТНА ЗОНА
3 и, 10, 11. 4 з. 9 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 10 г, д, е, ж, 1. 11 б, в, г, д, е. 12 а, 1, 2, 3. 13 а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 14 а,
б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 23 а, б, в, г, д, 1, 2. 24 а, 1, 2, 3, 4, 5.
25 а, 1, 2, 3, 4, 5. 26 а, 1, 2, 3. 27 а, 1, 2, 3, 4. 28 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 32 з. 34 г, д, ж, з, и, к. 35
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 36 е, ж, з, и. 37 ж, з, и, к, л. 38 и, к, л, м, н. 39 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 40 а, б, в,
г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 41 а, б, в, г, 1, 2, 3, 5. 42 а, б, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 43 2. 44 а, б, в,
з, 1, 2, 3, 4. 48 а, 1, 2. 49 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 50 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 51 а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, 1. 52 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 58 г, д, е, ж, з, 4. 59 а, б, 1, 2, 3, 4, 18, 19. 60 а, б, в, г, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9. 61 а, 1, 2, 3, 4. 62 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 3, 4. 63 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 64 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
1, 2, 3. 65 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 66 а, б, в, г. 67 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 68 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4.
69 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 70 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 71 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 72 а, б, 1,
2, 3, 4, 5, 6. 73 1, 2. 74 а, б, в, г, 1, 2. 75 1. 76 а, б, 1. 77 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 78 а, 1. 79 а, б, 1, 2, 3, 4, 5.
80 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 81 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 82 а, б, в, г. 160 а, б, г, 1, 2. 161 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 162 а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 164 в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
165 а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 166 а, б, в. 167 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 168 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 169 а, б, в, г, 1. 170 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 171 а, б,
в, г, д, 1. 172 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 173 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 174 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 175 а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5. 176 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 177 а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 178 а, б, в, г, 1. 179 а, б, в,
г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 180 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 181 а, б, в, г, д, е, 1. 182 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1,
2. 188 в, г, 1. 189 б, в, г, д, 2. 190 а, б, в, г, д, е, 1. 191 е, ж, з, и, к, 3. 203 б, в, 4. 204 а, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 206 а, в, г, 2, 3. 216 з, и. 217 а, б, в. 218 а, б, в, г, 1. 219 а, б, 1, 2. 220 а, б, д. 228 а, з, и, к, 1, 6. 229 а, б, в,
1, 2, 3, 4. 230 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 231 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 232 а, б, 1, 2, 3. 236 а, б, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 251 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 252 а, 1, 2, 3, 4, 5. 253 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 254 а, 1, 2. 255 1, 2, 3, 4,
5. 256 а, 1, 2, 3, 4. 257 1, 2. 393 10.
Брой подотдели 840 с обща площ 5991.3 ха, от която залесена 3888.1 ха и незалесена 2103.2 ха.
В общата площ влизат и 14.2 ха туристически маршрути (ширина 15 м), са причислени към “Зона
туризъм”.

РЕЗЕРВАТНА ЗОНА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ
97 к, л, м, 1, 3. 98 а, б, 1, 2, 3. 105 а, 1. 106 а, е, ж, 6, 7, 8, 9. 107 е, ж, з, и, 3, 4. 113 о, п, р, с, т, 9, 10, 12, 13.
114 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Брой подотдели 48 с обща площ 544.6 ха, от която залесена 141.8 ха и незалесена 402.8 ха.

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

126

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.“

ЗОНА С ОГРАНИЧЕНО ЧОВЕШКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
3 з, к, 6, 7, 8, 9. 4 л. 17 б, в, 4. 21 д, 2. 42 е, ж, 15. 43 а, б, в, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 44 к. 46 а, б, в, г, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 47 а, б, в, г, 1, 2, 3. 49 к. 59 в, г, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 60 4. 83 а, б, в,
г, д, е, ж, з, 1. 84 а, б, в, г, д. 85 д, е, ж. 86 ф. 87 з. 88 а, б, в, г, д, 1. 97 а, з, и, н, 2. 98 в, г, 4. 105 б, в, г, 2, 3,
4, 5. 106 б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 107 а, б, в, г, д, 1, 2. 108 а, б. 109 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 111 б, в, е, ж, з,
и, 1, 2, 3, 4. 113 л, н, ф, 7, 8, 15, 16. 115 а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 116 5, 6, 7. 117 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 118 1, 2, 3, 4, 5,
6. 119 3, 13, 15, 16. 120 2. 125 14. 126 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14. 127 а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2, 3. 128 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 129 а, б, в, 3, 4. 131 и, к, л, 12. 153 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 154 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 155 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 156 а, 1, 6. 157 ж ,
1, 3, 4, 5, 15, 16. 183 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 184 г, д. 188 а, б. 189 а, 1. 191 а, б, в, г, д, л, 1, 2. 192 л, 5. 193
т. 194 з, 3. 203 г, д, 5. 204 б. 205 д, 3. 206 б, д, 1, 4. 207 г, д, е, ж, 4, 5. 214 1. 215 д, е, 1, 4, 5, 6. 216 а, б, в, г,
д, е, ж, 1, 2. 217 г, д, е. 220 в, г, е, ж, 1. 227 а, 1, 2. 228 б, в, д, е, ж, 2, 3, 4, 5. 233 а, б, в, г, д, е, 1. 234 а, 1, 2,
3. 235 а, 1, 2. 237 в, 4. 238 ж. 250 а, 1, 2. 272 б. 273 3. 274 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 275 а, в, г, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9. 276 з, 4, 5. 278 б, в, 3, 4. 279 а, 1. 280 б, 2. 287 а, 1. 288 а, 1. 289 а, б, 1. 290 а, 1, 3. 291 а, б, 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8. 292 а, б, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 293 2, 3. 299 а, 1, 2, 3. 300 а, 6. 303 а, 1. 304 а, 1, 2, 3. 305 а, б, в, 2, 3, 4,
5, 6. 306 а, 2, 3, 4, 5. 307 а, б, в, 1. 308 а, 3, 5. 309 а, 4, 6. 311 б. 313 а. 314 а, б, 2. 315 а, 2. 316 а. 318 а, 2.
322 а, 2, 3, 4. 323 а, б, 1, 3, 4. 324 б, в, 3, 4, 5, 6. 325 а, 2, 4. 326 а, б, в, 1. 327 а. 351 б. 352 а, б, в, г, 6, 7. 353
а. 354 б, в, 2. 355 а, б, в, г, д, е, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 356 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 357 а, б, в, г, д, 2, 3, 4, 5. 358
ж, 3, 5, 6, 7. 359 е, 1, 4, 5. 360 и. 362 к, н. 368 д, е, ж, 4. 369 г, д, е, ж, з, 3. 370 д, е, 3, 4, 5, 6, 8. 371 л, м, 2,
3, 4, 5. 372 в, г, д, е, ж, 4, 6, 7. 373 в, г, д, 2, 3, 4, 6, 9. 382 в, г, д, 2, 3. 384 з. 385 а, б, г, 1, 7, 8. 386 а, б, в, г,
д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 387 а, б, в, г. 388 е, ж, з, и, 4. 389 е. 390 д, е. 391 б, в, г. 392 а, б, в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 393
а. 394 а, б, в, г, и, 3, 4, 7. 395 б, 1, 2, 4. 400 1. 401 4, 7, 8, 9, 10. 415 а, 1. 422 б. 423 з. 424 а, г. 425 в, г. 450 и.
451 з. 452 а, б, в, г, д, 2, 3, 5. 453 а, б, в, 2, 3, 4. 454 а, б, в, 1. 456 а, б, в, г, д, 1. 457 а, б, в, г, к, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 17, 18. 458 б, в, г, д, е, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 459 а, г, д, 3. 460 а, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. 461 д, е, ж, з, и, 4,
6, 8, 9, 10, 15. 462 б, в, г, д, м, н, 2, 14, 15, 16, 17, 27. 464 ж, 9. 470 а, б, 3, 5, 6, 7. 471 а, б. 476 а, б, 1, 5, 6.
477 а, б, в, 2, 3. 479 а, б. 481 а, б, в, г. 484 д. 485 а, б, 2, 6. 486 а, б, г, 1, 2. 487 а, б, в, г, з, 2, 3, 4.
Брой подотдели 824 с обща площ 7173.8 ха, от която залесена 5003.1 ха и незалесена 2170.7 ха.
В общата площ влизат и 37.5 ха туристически маршрути (ширина 15 м), които са причислени към
“Зона за туризъм”.
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ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ, ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ТРЕВНИ,
ЕЗЕРНИ И РЕЧНИ ЕКОСИСТЕМИ
1 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 2 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 а, м, н, 1. 33 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 34 а, б, в, е, 1, 2,
3. 36 а, б, в, г, д, 1. 37 а, б, в, г, д, е, 1. 38 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 41 д, е, ж, з, 4. 42 в, 8. 44 г, д, е, ж, и,
л, м, н, о, п, р, с, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 45 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 46 д, 1, 2. 53 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4 , 5, 6.
54 а, б, в, г, д, 2. 55 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 57 а, б, в, 1, 2, 4. 58 а, б, в, 1, 2, 5, 6, 7.
62 а, л, 1, 2. 85 а, б, в, г, 1. 86 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у. 87 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5.
89 а, б, в, г, д, е, ж. 90 а, б, в, г, д, е, ж. 91 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 92 а, б, в, г, 1, 2. 93 а, б, в, г, д, е, ж.
94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1. 95 а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, и1, к, к1, л,
л1, м, м1, н, н1, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4. 96 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 97 б, в, г, д, е, ж. 98 д, е,
ж. 99 а, б, в, г, д, 1. 100 а, б, в, г, 1, 2. 101 а, б, в, г, д, е, ж. 102 а, б, в, г, д, 1, 2. 103 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, 1, 2, 3, 4, 5. 104 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5. 105 д. 108 в. 110 а, б, в, г, д. 111 а. 116 а, б,
1, 2, 3, 4, 8. 117 а, б, в, 5. 119 а, б, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 120 а, 1. 121 а, т, у, ф, х. 122 а, б, в, г, д,
е, 2. 123 а, б, в, г, е, 1, 2. 124 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 125 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15. 126 6, 7, 10. 135 а, б, в, г, д, е. 145 в, г. 150 а, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5. 151 а, б, в, г, е, 1, 2, 3, 5. 152 а,
б, в, г, д, е, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17. 154 5. 156 б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4, 5, 7. 157 а, б, в, г, д, е, з, и, 2,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. 158 а, б, 1, 2, 4, 5. 159 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 160 в, д, е, 3, 4. 162
б, в, г, д, е, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 163 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 164 а, б, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 165 б, в, 8. 184 а, б, в, е, 1. 185 б, в,
г, д, е, ж. 186 л, 10. 187 а, г, д, е, ж, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 192 б, в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4. 193 б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3. 194 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 195 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3. 196 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, 1, 2, 3, 4. 197 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 198 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 199 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 200 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 201 а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, 1, 3, 4. 202 а, б, в, г, 1, 2, 3. 203 а, 1, 2, 3. 205 а, б, в, г, е, ж, з, 1, 2, 4. 207 а, б, в, 1, 2, 3. 208 а,
б. 209 а, б, в, 1. 210 а, б, в, 1, 2, 3, 4. 211 а, б, в, г, 1, 2, 3. 212 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 213 а,
б, в, 1. 214 а, б, в, г, 2, 3. 215 а, б, в, г, 2, 3. 217 ж, з, и, 1. 221 а, б, в, г, 1, 2. 222 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2,
3, 4, 5. 223 а, 1, 2. 224 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 225 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 226 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5.
227 б, в, г, д, 3. 228 г. 233 ж, 2, 3, 4. 234 4. 237 а, б, г, 1, 2, 3. 238 а, б, г, д, е, з, и, н. 239 а, б, в, г, д, е, 1, 2,
3, 4, 5. 240 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5. 241 а, б, в. 242 а, б, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 243 д. 246 д, е, ж, и, л. 249 г, 3,
7. 258 а, 1, 2, 3, 4, 5. 259 а, б, в, 1. 260 а, б, в, 1, 2, 3. 261 а, 1, 2, 3, 4. 262 а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 263 а, б, 1, 2, 3, 4.
264 а, б, в, 1, 2. 265 а, б, в, г, д, 1, 2. 266 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 2. 267 а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, 1, 2. 268 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 269 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3. 270 а, б, в, г, 1,
2, 3, 4. 271 а, б, в, г, 1, 2. 272 а, в, 1, 2, 3, 4, 5. 273 а, 1, 2, 4, 5, 6. 274 9, 10. 275 б, 1, 4. 276 а, б, в, г, д, е, ж,
1, 2, 3, 6, 7. 277 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5. 278 а, 1, 2, 5. 280 а, 1. 281 а, б, в. 282 а, б, 1. 283 а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, 1, 2, 3, 4. 284 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 285 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 286 а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 287 б, в, г, 2. 288 б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 289 в, г, д, е, ж, 2, 3. 290 б, 2,
4. 291 5. 292 3. 293 1, 4. 294 1. 295 а, 1, 2, 3, 4. 296 1, 2, 3, 4, 5. 297 1, 2, 3, 4. 298 1, 2, 3, 4, 5. 299 4. 300 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8. 301 1, 2, 3, 4, 5, 6. 302 1. 303 2, 3. 304 б, в, г, 4, 5, 6, 7. 305 г, 1. 306 б, 1, 6. 307 г, д, е, ж, з, и, 3 ,
4, 5. 308 б, в, 1, 2, 4. 309 б, 1, 2, 3. 310 а, 1, 2. 311 а, 1, 2, 3. 312 1, 2. 313 1, 2. 314 1, 3. 315 1, 3. 316 б, в, г, д,
е, ж, з, и, 1, 2, 3. 317 а, б, в, 1, 2. 318 1, 3. 319 1, 2, 3. 320 а, 1, 2, 3, 4. 321 а, б, 1, 2, 3, 4. 322 1, 5. 323 2. 324
а, 1, 2. 325 1, 3. 326 г, д, е, 2, 3, 4. 327 б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 328 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 329 а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 330 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 331 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3,
4. 332 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 333 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 334 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
335 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 336 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 337 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 338 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 339 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 5. 340 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4.
341 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 342 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 343 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 344 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 5. 345 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 346 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4,
5. 347 а, б, в, г, 1. 348 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 349 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 350 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 351 а, в, 1, 2,
3. 352 д, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 353 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3. 354 а, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. 355 1, 4. 357 1. 358 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 4. 359 а, б, в, г, д, 2, 3. 360 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 361 а, б, в, г, д, 1, 2. 362 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 363 а, б, в, г, д, е, 1,
2, 3, 4. 364 а, б, в. 365 а, б, в, г, 1. 366 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 367 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 368 а, б, в,
г, з, и, к, 1, 2, 3, 5. 369 а, б, в, 1, 2, 4, 5, 6. 370 а, б, в, г, 1, 2, 7. 371 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 6. 372 а, б, 2, 3,
5. 373 а, б, е, 1, 5, 7, 8. 374 а, б, в, 1, 2, 3, 4. 376 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 377 а, б, в, г, д, е, ж, 1 , 2.
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378 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 379 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 380 а, б, в, г, д, е, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. 381 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 382 а, б, 1. 383 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
384 а, б, в, г, д, е, ж, и, 1, 2, 3, 4. 385 в, д, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 386 8, 9, 10, 11, 12. 387 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 388 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 389 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 390 а, б, в, г,
ж, з, 1. 391 а, д, е, 1, 2. 392 г, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 393 б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13. 394 д, е, ж, з, к, л, 1, 2, 5, 6, 8, 9. 395 а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. 396 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 397 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 398 а, б, в, г, д, е, ж, з,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 399 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5. 400 а, б, в, г, д, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 401 а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 402 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 403 а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5. 404 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 405 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 406 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, 1, 2. 407 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 408 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
409 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 410 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 411 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 412 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10.
413 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 414 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 415 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 4, 5, 6. 416 а, б,
в, г, д, е. 417 а, б, в, г, д, е, 1. 418 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. 419 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 420 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 421 а, б, 1,
2, 3, 4. 422 а, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 423 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 424 б, в. 425 а, б,
д, е, ж, з, 1, 2, 3. 426 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 427 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 428 а, б, в, г, 1, 2, 3. 429 а, б, в, г, д,
е, ж, з, и. 430 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 431 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5. 432 а, б, в, 1. 433
а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 434 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5. 435 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 436 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2. 437 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, 1, 2, 3, 4. 438 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 439 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 440 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 441 а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 442 а, б, в, г, д, 1. 443 а, б, в, г, 1, 2, 3. 444 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, 1, 2, 3. 445 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 446 б, в, г, д, е, 2. 447 б, в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4. 448 б, в, г, д, 2. 449
а, б, в. 450 а, б, в, г, д, е, ж, з. 451 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 452 1, 4, 6. 453 1. 455 а, 1, 2, 3,
4. 456 е, 2, 3, 4. 457 д, е, ж, з, и, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 458 а, ж, 1, 7, 8, 9, 10. 459 б, в, е, ж, з, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 460 б, г, д, е, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
461 а, б, в, г, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14. 462 а, е, ж, з, и, к, л, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 463 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 464 а, б,
в, г, д, е, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 465 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 466 а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 467 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 468 а, б, в, г,
д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 469 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 470 в, г, д, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11. 471 в, 1, 2, 3, 4, 5.
472 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 473 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 474 а, б, в,
г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 475 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 476 2, 3, 4, 7, 8. 477 1. 478 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 479 1, 2. 480 а, б, в, г, д,
1, 2. 482 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 483 а, б, в, г, д, е. 484 а, б, в, г, 1. 485 в, 1, 3, 4, 5. 486 в, 3, 4, 5. 488 а, б,
в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 489 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 490 б, в, г, д, е, ж, з, 3, 4, 5, 6. 491 а, б, в, е, 1, 2. 495 а, б,
в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4. 497 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 498 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 499 а, б, в, 1,
2, 3, 4. 500 а, б, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 6, 7, 8. 501 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Брой подотдели 3424 с обща площ 23931.0 ха, от която залесена 13860.3 ха и незалесена 10070.7 ха.
В общата площ влизат и 228.9 ха туристически маршрути (ширина 15 м), които са причислени към
“Зона за туризъм”.
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ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ
2 в, 10, 11. 3 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13. 4 б, в, г, д, е, ж, и, к, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 а, б, в, г, д, е, ж,
1, 2, 3, 4. 6 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 7 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1,
2. 10 а, б, в. 11 а, ж, з. 12 4. 17 а, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 18 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 19 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 20 а, б, в, г,
д, 1, 2. 21 а, б, в, г, 1. 22 а, б, в, г, 1. 29 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 30 а, б, в, г. 31 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1,
2, 3. 32 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 33 д, е, ж, 5. 42 16. 43 11. 111 г, д, к, л, м, н, о, 5. 112 а, б, в, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, 1, 2, 3, 6. 113 г, д, е, ж, з, и, к, м, у, 3, 4, 5, 6, 11. 131 в, г, ж, з, м, н, 7, 8, 9, 11. 134 а, б, г, д, е, з, и,
к, л, 3. 136 а, б, в, и, к, л, м, н, о, п. 238 в, к, л, м, о. 242 в. 243 а, б, в, г, 1. 244 3. 245 б, в, 1, 2. 246 б, в, г, з,
к, 4, 5, 6, 7, 8. 247 а, б, ж, з, и, м, т, у, 7. 248 а, 1, 3. 249 а, б, в, 1, 2, 4, 5, 6. 250 б. 263 в, е, з, и, к, л, 5. 266 1.
307 2. 309 5. 316 4, 5. 372 1. 375 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 446 а, ж, з, 1. 447 а, 1. 448
а, 1. 466 в, п, р, щ, ю, я, 1, 13. 487 д, е, ж, 1, 5. 490 а, 1, 2. 491 г, д, 3, 4, 5, 6. 492 а, 1, 2, 3. 493 а, б, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 494 а, б, 1, 2, 3. 500 в, 4, 5. 501 в, 18.
Брой подотдели 380 с обща площ 1637.8 ха, от която залесена 1404.3 ха и незалесена 233.5 ха.

ПОДЗОНА – „СПЕЦИАЛНА БУФЕРНА ЗОНА“
112 г, д, е, 4, 5. 113 а, б, в, 1, 2. 121 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 3, 10. 122 ж, з. 123 д. 128 а.
129 г, 1, 2. 130 а, б, в, г, д, е, ж, з, 4, 14. 131 а, б, д, е, 1, 2, 3. 132 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 133 а, б, в, г, д, е,
ж, з, 7, 9, 10. 134 в, ж, 1, 4. 135 1, 2. 136 г, д, е, ж, з, 1, 3. 137 а, б, в, г, д, 2. 138 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 3, 4, 8, 9,
10, 11. 139 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2. 140 а, б, в, г. 141 а, б, в, г, д, е, ж, з, 4, 5. 142 а, б, в, г, д, 2, 3, 4. 143 а, б, в,
г, д, е, ж, 5, 8, 9, 10. 144 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 4, 9, 12. 145 а, б, д, е, 2, 12, 14, 15. 146 а, б, в, г, д, 1, 4, 5, 11.
147 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 14, 18, 21. 148 а, б, в, г, д, е, ж, 4. 149 а, б, в, г, д, е, ж, з, 3, 5, 6. 150 б. 151
д. 152 ж, з, и, к, 12, 13, 14, 15, 21. 185 а. 186 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 2, 6, 7, 9, 11, 13. 187 б, в, 2, 4. 192 а, к,
1. 193 а. 244 а, б, в, г, 3. 245 а. 246 а, 1, 2. 247 г, д, к, л, н, о, п, р, с, 1, 3, 6, 7. 248 б, 1. 263 г, д, ж, з.
Брой подотдели 275 с обща площ 886.5 ха, от която залесена 821.3 ха и незалесена 65.2 ха.
В общата площ (на двете предходни - зона и подзона) служебно са подвадени 285.2 ха туристически
маршрути (ширина 15 м), причислени към останалите зони.
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ЗОНА НА ХИЖИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
НА ПАРКА И СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
54 1. 57 3. 58 3. 113 14. 121 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 122 1, 3. 123 3, 4. 125 4, 5. 126 2, 5, 9. 129 5. 130 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 131 4, 5, 6, 10. 132 3, 4, 5, 6, 7. 133 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11. 134 2, 5. 136 2. 137 1,
3, 4, 5, 6. 138 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 139 1, 3, 4, 5, 6. 140 1, 2, 3. 141 1, 2, 3. 142 1. 143 1, 2, 3, 4, 6, 7,
11, 12, 13, 14, 15. 144 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13. 145 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16. 146 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.
147 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22. 148 1, 2, 3, 5, 6, 7. 149 1, 2, 4. 151 4. 152 8, 10,
11, 18, 19, 20. 153 3. 158 3. 186 1, 3, 4, 5, 8, 12. 201 2. 244 1, 2. 247 4, 5. 263 6, 7, 8, 9. 339 4. 340 5, 6. 344 4.
375 4, 5. 380 2. 381 6. 473 15.
Брой подотделите 183 с обща площ 203.9 ха, от която незалесена 203.9 ха.
В общата площ влизат 4.6 ха туристически маршрути (ширина 15 м), които са причислени към
“Зона за туризъм”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т.3.2.1.-6
4.РАЗРЕШИТЕЛНИ/СЪГЛАСУВАТЕЛНИ РЕЖИМИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ И
СТРОИТЕЛСТВО В ПАРКА, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК И ДРУГИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
РЕЖИМИ И НОРМИ СЪГЛАСНО ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК
Режими и норми общовалидни за цялата територия на Националния парк по ползване на
ресурсите, строителство и инфраструктура
По ползване на ресурсите
I. Произтичащи от чл. 21 от Закон за защитените територии/ЗЗТ
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи,
водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите
на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на
съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите,
земите и водните площи;
3. извеждане на голи сечи;
4. използване на изкуствени торове и други химически средства;
5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;
7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;
8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и
прилежащи територии;
10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските
видове;
11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;
12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
13. бивакуване и палене на огън извън определените места;
14. намеса в биологичното разнообразие;
15. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове,
освен за научни цели;
16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за
управление.
Произтичащи от Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000г.) на Министъра на околната
среда и водите съгласно параграф 2 ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗТ,
народен парк „Пирин“ се прекатегоризира в „национален парк“ със същото наименование.
Всички предходни заповеди съдържащи режими за територията, с тази заповед, се заличават.
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Произтичащи от ЗЗТ и заповедите за обявяване и режимите на Биосферен резерват „Баюви
дупки – Джинджирица” и Резерват „Юлен”
Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването
им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни
мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
(2) Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Посещенията по ал. 1, т. 2 и 4 се осъществяват след съгласуване
с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
Санитарните мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват след съгласуване с министъра на околната
среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, издадено след положително
научно становище от Българската академия на науките и положително решение на Националния
съвет по биологичното разнообразие.
II. Произтичащи от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР
Разрешителни и съгласувателни режими и норми произтичащи от ЗБР, във връзка с обявената с
идентификационен код BG0000209 Защитена зона „Пирин“- Защитена зона „Пирин“ от тип „C“ –
Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и защитена зона по
Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Предмет на опазване в защитена зона „Пирин“ с идентификационен код BG0000209 са видове
птици: видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР;
Режими въведени със Заповед № РД-572 от 8 септември 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) за
обявяване: т.8.Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии,
попадащи в границата на защитена зона „Пирин“ с идентификационен код BG0000209, запазват
статута си, категорията, границите и режимите си на опазване
III.Произтичащи от Закон за лечебните растения/ЗЛР :
РЕЖИМИ
1). За находища на лечебни растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат режимите
и нормите, установени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете
за управление на защитените територии, а по отношение на опазването и ползването разпоредбите на ЗЛР.
2). Съгласно ЗЛР за опазване на лечебните растения в горски територии се определят
превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и краткосрочни предвиждания. Мерките
по включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията
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на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и
възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.
3). За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително
редки или изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни
биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване.
4). Забранява се пашата на селскостопански животни в горските територии, когато тази дейност
противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.
5. ЗЛР с подзаконов документ определя "Начин на ползване" с указания относно начина на
събиране на билките (изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и
необходимите изисквания за възстановяване на находището.
НОРМИ
"Билки за лични нужди" са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките
на един ден, както следва:
а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;
б) стръкове - до 2 кг;
в) листа - до 1 кг;
г) кори - до 0,5 кг;
д) цветове - до 0,5 кг;
е) семена - до 0,1 кг;
ж) плодове - до 10 кг;
з) пъпки - до 0,5 кг;
и) талус - до 1 кг.
Произтичащи от Закон за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД :
РЕЖИМИ
1). ЗЛОД определя, че не се обособяват ловностопански райони върху природни резервати.
2). В защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и
план за управление.
3).Ветеринарномедицинският надзор и борбата с болестите по дивеча в национален мащаб се
осъществяват от Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по
горите.
4).Профилактиката на дивеча се извършва съгласно утвърдена от министъра на земеделието и
храните държавна профилактична програма съгласно Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
5).Ловуване е: и престой или движение на лица извън населените места с извадено от калъф и
сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не; стъпни капани, примки с метално
въже и електрически звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча.
6).Подборното ловуване се извършва с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно ловно оръжие с
куршум.
7).Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие имат само лицата,
придобили квалификация по реда на чл. 26 от ЗЛОД
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8).Право на подборно ловуване имат лица, придобили право на лов, със стаж като ловци не помалък от 2 години и успешно положили изпит пред комисия, назначена със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
9).Право на подборно ловуване без полагане на изпит имат лицата, придобили право на лов и
завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по
специалността "Горско стопанство" или "магистър" по специалността "Ловно и рибно
стопанство" в Лесотехническия университет.
10.) ЗЛОД определя при ловуване следните забрани за използването на следните средства и
методи:
10.1. огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56 от ЗЛОД и арбалети;
10.2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или
за убиване;
10.3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
10.4. електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина,
както и приспособления за осветяване на целта;
10.5. огледала и други заслепяващи предмети;
10.6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
10.7. живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
10.8. експлозиви, обгазяване или опушване;
10.9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител
на образа;
10.10. моторни превозни средства;
10.11. летателни средства;
10.12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни
хрътки;
10.13. огнестрелни оръжия с монтирани заглушители;
11.) За защита на дивеча и неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, слогове,
крайпътни ивици, площи със суха растителност и на растителността във високопланинските
пасища.
Произтичащи от Закон за рибарството и аквакултурите/ЗРАК :
РЕЖИМИ
1).Контролът по опазването на биологичното разнообразие на рибните ресурси се упражнява от
министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните.
2.)Въвеждането на неместни видове и повторното въвеждане на местни видове риби и други
водни организми във водните обекти се извършва по реда на Закона за биологичното
разнообразие.
3).При извършване на риболов във водните обекти - държавна или общинска собственост,
лицето, което притежава билет за любителски риболов или е придобило право за усвояване на
ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година, става собственик на
рибите и другите водни организми:
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4).Любителски риболов могат да извършват физически лица, които притежават билет за
любителски риболов. Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се
преотстъпва на трети лица.
5).Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов
с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов
6).Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител,
притежаващ билет за любителски риболов.
7). Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни: да използват 2 броя въдици (пръчки) с
монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита и
вътрешните езера и блата;
8). Уловената риба и другите водни организми при любителския риболов не могат да бъдат
предмет на покупко-продажба.
9). ИАРА съгласува проекти за изграждане на съоръжения, чрез които се осигурява миграцията
на рибите и другите водни организми; дава предписания за отстраняване на негативното влияние
на съществуващи съоръжения, които препятстват миграцията на рибите и другите водни
организми.
10). Забранени уреди и средства за любителски риболов: взривни материали, отровни и
упойващи вещества; електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с
електрически ток и лъчения; огнестрелно оръжие; харпун; кърмаци; маломерни мрежени уреди
тип "парашут".
11).Уредите с електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов могат да се
използват за провеждане на научни изследвания с разрешение на министъра на земеделието и
храните при условията и по реда на издаване на разрешителното за научноизследователски цели
съгласно ЗРАК
12). Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни
организми от обектите с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение №
2 от ЗРАК. Забраната не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с
научноизследователски цели.
НОРМИ
1). След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на
празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6
бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова
риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен
екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В
случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат
незабавно във водата независимо от състоянието им.
Строителство и инфраструктура
Произтичащи от чл. 13 от Закон за защитените територии/ЗЗТ
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Строителството, поддържането и ползването на обекти в
защитените територии се извършват в съответствие с режима на дейностите, установен по реда
на този закон, със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитените територии,
устройствените и технически планове и проекти.
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(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Строителството на нови обекти, разширението,
преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти, за които не се
изисква оценка на въздействието на околната среда, се извършват след съгласуване с министъра
на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, независимо от
разрешенията, които се изискват по други закони.
ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
1. Инструкция за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за
паша на домашни животни на територията на НП „ПИРИН”, издадена от Д НП „Пирин”
• В т.3 на инструкцията се урежда пашата на домашни животни в парка - „Пашата на
домашни животни се разрешава на физически и юридически лица.”, а с т.9.1. правилата за
издаване на разрешително за паша - „Въз основа на заповедта, Главните инспектори на
Паркови участъци издават Разрешително за паша на домашни животни, след заплащане на
таксата, съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в
защитените територии – изключителна държавна собственост, приета с Постановление на
МС № 93 от 29.05.2000 г. (обн. ДВ, бр. 46 от 06.06.2000г.)...”
2. Инструкция за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за
ползване на гъби за стопански цели на територията на Национален парк „Пирин, издадена
от Д НП „Пирин”
Инструкцията урежда реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за
ползване на гъби за стопански цели на територията парка.
• В т.4 и т.5 от инструкцията са представени основните елементи на реда за ползване на
гъби в парка: „4.Ползване на гъби и горски плодове се разрешава на физически и
юридически лица.” и „5.За издаване на разрешително, физическите или юридическите
лица подават заявление по образец. …”
3. Инструкция за съставяне и връчване на актове за административни нарушения,
движение на административно-наказателните преписки и издаване на наказателни
постановления за налагане на наказания на територията на НП „Пирин”, издадена от Д
„НП Пирин”;
• Инструкцията урежда организацията на дейността и разпределянето на задълженията на
оправомощенните от закона и изрично упълномощените служители в Дирекция „НП
Пирин” по констатирането на административни нарушения, образуването, воденето и
движението на административно-наказателните преписки и актов регистър в Дирекция
„НП Пирин”
4. Инструкция за реда и начина на използване на контролните марки, собственост на „Д
НП ПИРИН”, издадена от Д НП „Пирин”
• Инструкция урежда реда и начина за раздаване, използване и отчитане на контролните
горски марки, собственост на Дирекция” Национален парк Пирин”.
5. Инструкция за реда и начина за извършване на поддържащи и възстановителни
дейности със съпътстващ добив на дървесина от местното население и възлагане на
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дърводобив на фирма на територията на НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,ПИРИН”, издадена от Д
НП „Пирин”

•

С инструкцията се урежда реда и начина за извършване на Поддържащи и
възстановителни дейности със съпътстващ добив на дървесина от местното население и
възлагането на дърводобив на фирма на територията на Национален парк ,,Пирин”.

•

Основните дейности съгласно инструкцията за добив на дървесина включва маркиране,
кубиране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ към ЧАСТ 4: т.4.3. ПРОЕКТИ по ПРОГРАМИ от I до VII
ПРОГРАМА I: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство към Конвенцията за
опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН.
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА I:
⇒ Паркоустройствен проект за територията на НП „Пирин“- фаза Технически проект
⇒ Специализиран Подробен устройствен план съгласно чл.111 от ЗУТ за туристическо развитие на ски зона с
център гр.Банско съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект.
⇒ Специализиран Подробен устройствен план за туристическо развитие на ски зона с център гр.Добринище
съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект
⇒ Подобряване на условията и възстановяване на качествените показатели на почвата на територията на ски писти
„Томба” и „Тодорка” в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско
⇒ Противоерозионно укрепяване на откоси на ски-път 1 в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона с център
гр.Банско
⇒ Разработване на методика за наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се
осъществяват в границите на Специалната буферна зона върху ОСН
⇒ Проучване за оценка на риска от бедствия (наводнения, лавини, пожари и др.) и проект за превенция с оглед
опазване на живота и природния ресурс на НП Пирин.
⇒ Прoучване на експозиционния потенциал на археологическото наследство на територията на НП „Пирин“.
⇒ Проучване и предложение за Биосферен резерват включващ НП „Пирин“ и Южен Пирин, зониран в
съответствие със Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания и документи на ЮНЕСКО (при наличие на
интерес от страна на местните общини).
Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +
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No: НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Паркоустройствен проект за територията
на НП „Пирин“- фаза Технически
проект
1.

1.1.Задание за проектиране;
1.2.Паркоустройствен
територията на НП
Технически проект

проект
„Пирин“-

за
фаза

Реализиране на планираните с
План’14 дейности по опазване
устройство и ползване съгл. чл.
13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от
2013 г.) и чл.64 от ЗЗТ.

Разработен Технически проект
по функционални зони и
подобекти, съгласно режими,
норми и препоръки от План’14.
.

2.

3.

2.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ
за разработване на Специализиран
подробен устройствен план на ски зона с
център гр.Банско в Специална буферна
зона на ОСН
2.2.
Специализиран
Подробен
устройствен план съгласно чл.111 от ЗУТ
за туристическо развитие на ски зона с
център гр.Банско съгласно чл. 126.от ЗУТ
– Предварителен и окончателен проект.
⇒ Комуникационна- транспортна
схема;
⇒ Схема за Водоснабдяване и
канализация и пречистване на
отпадните води и др. съгласно
Наредба по чл 117 от ЗУТ
3.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ
за разработване на Специализиран ПУП
на ски зона с център гр.Добринище в
Специална буферна зона на ОСН
3.2. Специализиран Подробен
устройствен план за туристическо
развитие на ски зона с център
гр.Добринище съгласно чл. 126.от ЗУТ –
Предварителен и окончателен проект
⇒ Комуникационна- транспортна
схема;

Планово развитие на ски-зона с
център гр.Банско за периода на
действие
на
Плана
за
управление в Специалната
буферна зона за опазване
Обекта
на
световното
наследство

Планово развитие на ски-зона с
център гр.Банско за периода на
действие
на
Плана
за
управление
в Специалната
буферна зона за опазване
Обекта
на
световното
наследство

МЕТОД НА РАБОТА
- Прилагане на ЗЗТ, ЗГ, ЗБР,
ЗЛР, ЗКН, ЗВ, ЗРАК, ЗЛОД
ЗУТ и подзаконовите
нормативни документи –
наредби, приложения,
заповеди и др.за обхвата и
съдържанието на
инвестиционните проекти
във фаза ТП и частите на
проекта - Наредба No 4
/21.05.2001г. ДВ, бр.51/
05.06.2001г./посл. изм. ДВ,
бр.102/12.12.2014 г.

Оптимално
развитие
на
инфраструктурните елементи
на ски зоната за предлагане на
туристически услуги съгласно
най-добри
практики,
съответстващи на приети ЕО и
ОС

В съответствие с Наредба по
чл. 117. от ЗУТ (Посл.изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила
от 28.11.2014 г.) за обема и
съдържанието на
устройствените планове

Оптимално
развитие
на
инфраструктурните елементи
на ски зоната за предлагане на
туристически услуги съгласно
най-добри
практики,
съответстващи на приети ЕО и
ОС

В съответствие с Наредба по
чл. 117. от ЗУТ (Посл.изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила
от 28.11.2014 г.) за обема и
съдържанието на
устройствените планове

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

+++
Първи
едногодишен
работен план

+++
Първи
едногодишен
работен план

+++
Първи
едногодишен
работен план
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No:
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Проектът цели възстановяване
качествените показатели на
почвата за преодоляване на
картирани места с ерозионни
процеси по ски-писти „Томба“
и „Тодорка“. Ограничаванне
въздействието върху ОСН

Постигане на добри качествени
почвени
показатели
и
подходящи
условия
за
възстановяване на ерозираните
места
по
ски
писти
Подобряване
ландшафтната
картина на

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

Прилагане на механични
и/или биологични способи,
съвместими със статута на
територията за подобряване
на качествените показатели
на
почвата.

+++
Първи
едногодишен
работен план

⇒ Схема за Водоснабдяване и
канализация и пречистване на
отпадните води и др. съгласно
Наредба по чл 117 от ЗУТ

4.

5.

6.

Подобряване
на
условията
и
възстановяване
на
качествените
показатели на почвата на територията на
ски писти „Томба” и „Тодорка” в
Специалната буферна зона на ОСН на ски
зона с център гр.Банско

Противоерозионно укрепяване на откоси
на ски-път 1 в Специалната буферна зона
на ОСН на ски зона с център гр.Банско

Разработване на методика за наблюдение
на въздействията на ски спорта и други
дейности, които се осъществяват в
границите на Специалната буферна зона
върху ОСН

Осигуряване на сигурна защита
за преминаващите по ски-пътя
хора и животни срещу падащи
камъни, дървета и свличане на
земни маси. Източно на ски-път
1 се наблюдават много стръмни
откоси без растителна покривка
– участъци а1, а2, а3, 1, 2, 3 и 4,
които
понастоящем
са
подложени
на
интензивна
ерозия. В основата на откосите
в миналото са изградени стени
от няколко реда габиони, които
на места са повредени от
падащите
едри
камъни.
Габионите
не
осигуряват
сигурна защита на ски-пътя.
Определяне на критерии и
индикатори на въздействие
върху
биологичното
и
ландшафтно разнообразие в
ОСН от дейности – зимни
спортове и свързаното със
Зоната
за
туризъм
строителство.

Укрепяване, възстановяване на
растителността и постигане на
сигурност за хора и животни.

Изработване на методика за
дългосрочен мониторинг и
оценка на въздействието на
дейностите върху ОСН

Техническа и биологическа
рекултивация след Задание
за проектиране и работен
проект

Прилагане на съвременна
методика с включване на
резултатите от проучвания,
изследвания, анализи и
оценки от План‘14

+++
Първи
едногодишен
работен план

+++
Първи
едногодишен
работен план
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No:
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

7.

8.

9.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

Проучване за оценка на риска от бедствия
(наводнения, лавини, пожари и др.) и
проект за превенция с оглед опазване на
живота и природния ресурс на НП Пирин.

Проучване на експозиционния потенциал
на археологическото наследство на
територията на НП „Пирин“.

Проучване и предложение за Биосферен
резерват включващ НП „Пирин“ и Южен
Пирин, зониран в съответствие със
Севилската стратегия, 1995 г. и др.
указания и документи на ЮНЕСКО

Превенция от въздействието на
на
възможните
рискови
фактори, като наводнения,
лавини, пожари, свлачища и др.
с оглед защита на населението,
посетители
/
туристи,
биоразнообразието
и
природния комплекс като цяло.

Създаване
на
приоритетна
листа на обекти за финансиране
на теренните археологически
проучвания и проекти за
консервация и реставрация и
експониране. Обект са 15
недвижими
археологически
ценности съгл. Списък на
археологическите обекти по
идентификационната
номерация на АКБ, намиращи
се в НП Пирин, за които трябва
да
се
проведат
междуведомствени
комисии
съгласно Наредба № Н-12 на
МК

Подготовка и представяне на
предложение от Р България и
необходими
мерки
за
функциониране на БР „Баюви
дупки
–
Джинджирица“,
съгласно
програма
(МАВ)
„Човекът
и
биосферата“.
Необходима оценка за

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
Оценка на риска, в т.ч. по
водосбори и водни течения,
лавиноопасни места, зони с
висока
пожарна
опасност;
Технически
проект
за
превенция
от
рисковите
фактори.
Определени
границите
и
обхвата на териториите и
режимите на опазване на
археологическите недвижими
културни ценности, намиращи
се на територията на
НП
„Пирин“.
Постигане
на
превантивна
юридическа
защита
за
всички
археологически обекти, които
видно от Археологическата
карта
на
Р
България
представляват
„групови
културни ценности” и изискват
определяне на териториално устройствени
мерки
за
опазване.
Разкриването
на
потенциала
на
археологическото наследство в
НП „Пирин“ трябва да бъде
програмирано, без рискове
както за неговото опазване,
така и за експонирането му в
хармония с природната среда, в
която се намира.
Разработено
и
прието
предложение от компетентните
органи. НП "Пирин" и неговите
зони
функционират
като
"биосферен резерват".

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

Прилагане
на
актуални
нормативни
документи,
методики, стратегии, добри
практики от – национални и
чужди съотносими проекти
и разработки.

+++
Първи
едногодишен
работен план

Програма за провеждане на
междуведомствени комисии
съгласно
Наредба
№Н12/21.11.2012г.
на
Министерството
на
културата, с които да бъдат
определени границите и
обхвата на териториите и
режимите на опазване на
археологическите
недвижими
културни
ценности, намиращи се на
територията
на
НП
„Пирин“. Целта на тези
комисии е създаване на
превантивна
юридическа
защита
за
всички
археологически обекти.

+++
Първи
едногодишен
работен план

Проведени
от
МОСВ
съгласувателни процедури с
общините
и
др.
заинтересовани страни за
съгласие. Провеждане на
разяснителна
кампания.
Прочвания и разработване на
зониране и планиране
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No:
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

нормативната
рамка
на
Световната мрежа от БР, която е
формулирана с цел повишаване
на
ефективността
на
индивидуалните БР и засилване
на
общото
разбиране,
комуникации и коопериране на
регионално и международно
ниво.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

Готовност за внасяне на
документация в МОСВ и

съгласно
методика
в
съответствие с Севилската
Българският
Национален стратегия, 1995 г. и др.
указания и документи на
комитет по Програмата
съгласно изискванията на
МОСВ и ЮНЕСКО.
Секретариата към България.

+++
В Първия
едногодишен
оперативен
план
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ПРОГРАМА II: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни местообитания и
местообитания на растителни и животински видове.
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА II:
Включва научно-приложни проекти за опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието и ландшафтите –
поддържане и възстановяване естественото състояние на природните местообитания, популациите и находищата на видовете и
особено на консервационно значимите, запазване на автохтонността на горските местообитания и особено на вековните гори,
запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс, проекти за опазване и възстановяване на
естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и техните брегове:
⇒Флористична, фитоценологична и дендрохронологична характеристика на вековните гори в НП “Пирин” и тяхната
паспортизацея за създаване на база данни за целите на тяхното опазване.
⇒Разработване на предложение – документация, за опазване и включване в границите на Биосферен резерват „Баюви дупкиДжинджирица“ на находища на Papaver degenii и Centranthus kelererii, Leontopodium alpinum, Saxifraga ferdinandicoburgii, S. stribrnyi и др. които са в предложените граници за разширение на резервата.
⇒Създаване на експозиционна градина за ex situ отглеждане и съхраняване на определени растения – характерни
представители на флората на НП „Пирин“;
⇒Проучване на основни негативни тенденции при пашата на домашни животни – нарушаване на репродуктивната и
популационна структура на консервационно значими видове в НП „Пирин“;
⇒Изграждане и поддържане на база-данни за хидробиологичното състояние на представителни водни лотични и лентични
водни тела за НП „Пирин“;
⇒ Проучване на гъбното разнообразие в НП „Пирин” на стопански важните ядливи и консервационно значими видове
гъби;
⇒Прединвестиционно проучване в НП „Пирин“ за запазване на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми
и техните брегове;
⇒Прединвестиционно проучване в НП „Пирин“ за подобряване на състоянието на санитарно-охранителните зони в
съответствие с нормативните изисквания;
⇒Прединвестиционно проучване за изграждане на локални пречиствателни съоръжения за генерираните на територията на
НП „Пирин“ отпадъчни води;
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⇒Прединвестиционно проучване за подобряване на техническото състояние на водохващанията на територията на НП
„Пирин“.
⇒Проектиране и изграждане на територията на НП „Пирин“ на център за размножаване на балканска пъстърва с местен
произход.
Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +

No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

1.

2.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

Флористична, фитоценологична и
дендрохронологична характеристика
на вековните гори в НП “Пирин” и
тяхната паспортизация за създаване на
база данни за целите на тяхното
опазване.
Разработване
на
предложениедокументация за опазване и включване
в територията на биосферен резерват
„Баюви
дупки-Джинджирица“
на
находища на Papaver degenii и
Leontopodium
Centranthus
kelererii,
alpinum, Saxifraga ferdinandi-coburgii, S.
stribrnyi и др. които са в предложените
граници за разширение на резервата.

На основата на предварително
събрана и оценена информация
от
проучвания
и
проекти
(дендрохронологични
изследвания,
таксационни
описания, картен материал) за
вековните гори на територията на
НП „Пирин“, ще бъде създадена
база данни за тези гори с висока
консервационна
стойност,
в
която ще има флористична,
фитоценологична
и
дендрохронологична
характеристика
за
тях,
необходима за целите на тяхното
ефективно опазване.
Опазване на находищата на
Papaver degenii и Centranthus
kelererii които не са в границите
на територии със строг режим.
Находищата на Papaver degenii са
подложени
на
силен
антропогенен
натиск
–
интензивна паша в съседните
алпийски пасища (460:14, 461:3,
462:6, 462:3), и популярен
международен
туристически
маршрут по билото (462:2, 461:4,

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Ще бъде създадена база данни и
ще
бъдат
паспортизирани
всички високо консервационно
значими вековни гори – ще
бъде разработена подробна
флористична, фитоценологична
и
дендрохронологична
характеристика на тези гори за
целите на по-доброто им
опазване;
Разширяване границите на
биосферен резерват „Баюви
дупки-Джинджирица“
с
прилежащи
територии
по
билото до връх Вихрен

МЕТОД НА РАБОТА

Прилагане на флористични,
фитоценологични и
дендрохронологични методи
за характеристика на
избраните вековни гори.

Подготовка
на
предложение-документация
с обосновка (описания и
картен
материал),
за
включване в биосферен
резерват „Баюви дупкиДжинджирица“
на
прилежащи територии с

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В
средносрочния
работен план
през 2-та, 3-та
и4-та година от
действие на
ПУ-2014

+++
В първия
едногодишен
оперативен
план
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No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

115:1, 460:15).
Заедно със
споменатите видове, под защита
ще бъдат поставени и находища
на
Leontopodium
alpinum,
Saxifraga ferdinandi-coburgii, S.
stribrnyi и др. Предложение за
ограничаване
на
човешката
дейност в района на находищата
на Centranthus kellereri (отдел
106).

3.

4.

Създаване на експозиционна градина за
ex situ отглеждане и съхраняване на
редки
растения
–
характерни
представители на флората на НП
„Пирин“

Проучване на основните негативни
въздействия върху висшите растения на
пашата на домашните животни – в т. ч.
нарушаване на репродуктивната и
популационна
структура
на
консервационно значими видове

Възможности
изследвания и
дейности.

за
научни
образователни

Проучване на степента на
повреждане на генеративните
органи
на
видове
с
консервационна значимост, за
които е характерно семенно
възобновяване и респективно
негативно
повлияване
на
плодоношението
и
семеношението при провеждане
на паша на добитъка. Такива
повреди са наблюдавани при
Oxytropis urumovii, Onobrychis
pindicolla, Brassica jordanoffii и
др. в ПУ „Вихрен“ отдели 1066 и
123.

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

находища на редки видове
съгласно изискванията на
ЗЗТ

Експозиционна опитна площ,
осигуряваща съхранение и полесен достъп до наблюдение на
характерни редки видове от
флората на парка

Постигане
на
точни
количествени
оценки
за
негативното влияние на пашата
върху
генеративното
възобновяване на редки видове
растения

Създаване на експозиционна
градина за ex situ
отглеждане и съхраняване
на редки растения в
характерни за тях
местообитания.

Провеждане на теренни
проучвания по специално
разработена оригинална
методика в продължение на
3 вегетационни сезона.

++
В
средносрочния
работен план
през 3-та и 4-та
година от
действие на
ПУ

++
В
средносрочния
работен план
през 3-та до 5та вкл. година
от действие на
ПУ
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No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

5.

6.

7.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

Изграждане и поддържане на базаданни за хидробиологичното състояние
на представителни водни лотични и
лентични водни тела за НП „Пирин“.

Проучване на гъбното разнообразие в
НП „Пирин” на стопански важните
ядливи и консервационно значими
видове гъби.

Прединвестиционно
проучване
за
запазване на естественото състояние на
речната мрежа, стоящите водоеми и
техните брегове в НП „Пирин“.

Отразяване
и
оценка
на
краткосрочни
промени
и
въздействия,
както
и
дългосрочни промени и прогнози
за глобални въздействия върху
условно неповлияните водни
тела.

Проучване
статуса
на
застрашеност и възможностите за
ползване на стопански важните
ядливи
и
консервационно
значими видове гъби.

Определяне на практики за
устойчиво ползване на водните
ресурси на територията на парка
без нарушаване на естествените
им параметри, (както на водното
тяло, така и на прилежащрте му
брегове) с цел запазването им за
сегашните
и
бъдешите
поколения. Изборът на обекти е
съгласно описаните в План’14.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Надграждане на наличната база
данни от План‘14

МЕТОД НА РАБОТА
Проучванията да бъдат
приоритетно насочени към
представителни
водни
лотични и лентични водни
тела,
разположени
на
територията на парка.
Обектите на изследване ще
бъдат
селектирано
подбрани и съгласувани с
оторизираните институции
БДЗБР, ИАОС, МОСВ.

Ще бъде определен статусът на
застрашеност на стопански
важните
ядливи
и
консервационно значими гъби

за
теренни
Методи
проучвания и описания на
находищата на видовете.

Ангажиране
на
водопотребителите
и
водоползвателите, ДНП, за
екологосъобразно и устойчиво
използване
на
уникалните
водни ресурси в парка за
задоволяване на комплексните
потребности
от
водни
количества,
съчетано
със
запазване
на
отличното
състояние на водните тела и
бреговите им ивици.

Идентифициране на всички
заинтересовани
страни,
определяне на оптималните
параметри за водохващане и
заустване на използваните
води (по количество и
качествен състав).

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

+++
В първия
едногодишен
оперативен
план

++
В
средносрочния
работен план
през 3-та и 4-та
година
от
действие
на
ПУ

+++
първия
В
едногодишен
оперативен
план
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No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

8.

9.

10.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

Прединвестиционно
проучване
за
подобряване
на
състоянието
на
санитарно-охранителните зони в НП
„Пирин“ в съответствие с нормативните
изисквания

Обособяване
на
санитарноохранителни зони за всички
водохващания от речни, езерни и
подземни водни тела в НП
„Пирин“

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
Съставяне
на
подробен
регистър на всички санитарноохранителни зони
в
НП
„Пирин“, картографиране и
обозначаването им на терена, в
съответствие с нормативните
изисквания.

Прединвестиционно
проучване
за
изграждане на локални пречиствателни
съоръжения в НП „Пирин“ за
генерираните на територията на парка
отпадъчни води.

Организиране
на
локално
пречистване за всички отпадъчни
води, генерирани на територията
на парка в съответствие с
Рамковата Директива за водите
60/2000 ЕС.

Съставяне на регистър на
всички източници на отпадъчни
води в парка, проектиране и
изграждане
на
локални
канализационни
системи,
съобразно разположението на
обектите и проектиране и
изграждане
на
локални
пречиствателни съоръжения за
тези от тях, които до сега на са
пречиствани.

Прединвестиционно
проучване
за
подобряване на техническото състояние
на водохващанията на територията на
НП „Пирин“.

Привеждане на техническото
състояние на водохващанията от
речни, езерни и подземни водни
тела
в
съответствие
с

Съставяне на регистър на
всички водохващания в НП
„Пирин“,
подобряване
на
техническото им състояние и

МЕТОД НА РАБОТА
Използване на отличителни
обозначения за границите на
санитарно-охранителни зони
за всички водохващания от
речни, езерни и подземни
водни тела в НП „Пирин“
Описание
на
съществ.
канализационни системи и
техническото състояние на
пречиствателните
съоръжения, разработване
на проекти за тяхното
разширяване и включване на
отпадъчни води от други
обекти, разработване на
проекти
за
локални
пречиствателни
модулни
станции
за
обектите,
отдалечени
от
съществуващите
канализационни системи и
пречиствателни станции в
парка, в съответствие с
параметрите
на
генерираните
отпадъчни
води.
Отразяване
на
проучванията от В и К
схемите от ПУП за ски
центровете гр. Банско и гр.
Добринище
в
Прединвестиционното
проучване
Описание на техническото
състояние
на
водохващанията
на
територията
на
парка,

ПРИОРИТЕТ
НОСТ
+++
В
първия
едногодишен
оперативен
план

++
В
средносрочния
работен план
през 2-та
година от
действие на
ПУ.
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No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ
нормативните
изисквания
санитарната
безопасност
водопотребителите.

Проектиране
и
изграждане
на
територията на НП „Пирин“ на център
за размножаване на балканска пъстърва
с местен произход.
11

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
и
за

Изграждане
на
собствено
стопанство за производство на
зарибителен
материал
на
балканска
пъстърва
на
територията на НП „Пирин“

актуализиране
разрешителните
водопотребление
водоползване.
Задания
инвестиционни проекти
ремонт,
реконструкция
изграждане.

на
за
и
за
за
и

Създаване и поддържане на
собствено маточно стадо от
риби-производители с произход
от диви (местни) популации,
обитаващи участъци от реки и
езера на територията на Парка;
Отглеждане на личинки и
малки рибки за целите на
зарибителните мероприятия на
парка,
при
технологични
решения, създаващи условия,
близки до естествените и
гарантиращи
много
добра
адаптация на разселените в
последствие рибки.

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

разработване на проекти за
подобряване
на
това
състояние
на
водохващанията, които не
съответстват
на
изискванията и техническо
изпълнение
на
разработените проекти.

++
В
средносрочния
работен план
през 2-та
година от
действие на
ПУ.

методи
Съвременни
свързани с технологията в
центрове за размножаване
на вида

++
В
средносрочния
работен план
през 2-та и 3-та
година
от
действие
на
ПУ.
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ПРОГРАМА III: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии с
потенциал на резерватни.
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА III:
⇒ Изследване върху туристическото въздействие в резерватната зона и в други територии с потенциал на
резерватни в НП „Пирин“
⇒ Изследване на промените в естествените възобновителни процеси в горските екосистеми на Биосферен резерват
„Баюви-дупки-Джинджирица“ и в границите на предложеното разширение
⇒ Разработване на информационно издание за Биосферен резерват „Баюви-дупки-Джинджирица“ - в границите на
предложеното разширение и Резерват „Юлен“
Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +
No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

1.

2.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

Изследване
върху
туристическото
въздействие в резерватната зона и в
други територии с потенциал на
резерватни в НП „Пирин“

Изследване
на
промените
в
естествените възобновителни процеси в
горските екосистеми
на Биосферен
резерват „Баюви-дупки-Джинджирица“
и в границите на предложеното
разширение

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Определяне
на
гранични
показатели
за
рекреационно
натоварване.
Обекти
на
проучване са регламентирани
туристически
маршрути
в
резерватите, катерачески обекти,
пещери и др.

Определени
гранични
показатели за антропогенна
намеса в зони със строга защита

На основата на дългосрочна
събрана и оценена информация
от
проучвания
и
проекти
(таксационни описания, картен
материал ) за възобновителните
процеси и за горната граница на
гората,
изследване
на
тенденциите и промените в
естествените
възобновителни

Повишаване
на
научното
познание
за
естествена
адаптация на екосистемите към
климатични
промени
и
динамиката на горната граница
на
гората.
Опазване
на
високопланинските
субалпийски
и
алпийски
ландшафти
в
Биосферния

МЕТОД НА РАБОТА

Методики за определяне на
гранични показатели за
рекреационно натоварване

Събиране
на
базова
информация,
проучвания,
анализ и оценка, прогноза.

ПРИОРИТЕТ
НОСТ
++
В
Средносрочния
работен план
през 2-та и 3-та
година от
действие на
ПУ
++
В
Средносрочния
работен план
през 2-та и 3-та
година от
действие на
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ
процеси на територията на
Биосферния резерват „Баюви
дупки-Джинджирица“
и
предложеното
с
План’14
разширение

3.

Разработване
на
информационно
издание за Биосферен резерват „Баювидупки-Джинджирица“ - в границите на
предложеното разширение и Резерват
„Юлен“

Провеждане на образователни и
рекламни
дейности
за
Резерватната зона в НП „Пирин“,
актуализирани с резултатите от
проучванията с План‘14

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

резерват

Издаден информационен
рекламен продукт

ПРИОРИТЕТ
НОСТ
ПУ

и

Обобщени
научни
проучвания и изследвания,
преставени популярно, със
снимков материал

++
В
Средносрочния
работен план
през 2-та и 3-та
година
от
действие
на
ПУ
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ПРОГРАМА IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“, осигуряващо съхранена
природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на „НП Пирин“
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА IV:
⇒ Специализиран Подробен устройствен план на Зона за туризъм от План’14:
⇒ Проектиране, изграждане и внедряване на комуникационна система за покритие със радиосигнал на територия
на НП „Пирин“ и създаване условия за осъществяване на наблюдение и охрана.
⇒ Институциално развитие на управлението чрез създаване на система за поддържане в актуално състояние на база
от данни за НП „Пирин“ и намиращите се в него сгради и сградни комплекси, точкови, площни и линейни
обекти от инженерната и техническата инфраструктура.
⇒ Инициране от Д НПП към компетентните органи предложение за отстраняване на допуснати
непълноти и фактически грешки в Кадастралната карта и Картата на възстановената собственост и
съпровождащите ги семантични данни.
⇒ Обезпечаване на собствеността на държавата с актове за държавна собственост за територията на НП
„Пирин“.
⇒ Оптимизация на управлението на Д НП свързано с договорни отношения със собственици и ползватели на хижи
и др. сгради за подслон и обслужване, както и дворни мрежи и съоръжения
⇒ Паспортизация в НП „Пирин“ на обектите за подслон за техническо съответствие и енергийна ефективност.
⇒ Прецизиране и допълване на базата от данни и документи, свързана с вещните права върху строежи в т.ч. и
сервитути на други собственици (физически и юридически лица), на обекти и съоръжения намиращи се на
територията на НП „Пирин“.
⇒ Прединвестиционно проучване за строежите в Парка за „текущ ремонт“ и „реконструкция“ за подобряване и
поддържане в изправност на сгради, постройки, съоръжения, инсталации и вътрешни преустройства при
ползване на сградния фонд в НП „Пирин“
⇒ Планиране и развитие на система за опазване и управление от екипа на Парковата администрация на НП „Пирин“,
която да осигури съхранението на природното наследство за бъдещите поколения;
⇒ Повишаване квалификацията чрез образователни, квалификационни и научни програми за експертите и
персонала на Д НП „Пирин“
⇒ Повишаване на специфичните квалификации на парковия персонал на НП „Пирин“
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⇒ Допитване/анкетно извадково проучване сред посетители на НП „Пирин“.
⇒ Регионалното социално-икономическо проучване сред местните общности за НП „Пирин“
⇒ Изграждане на работеща система от партньорства за устойчиви дейности между всички заинтересовани страни и
целеви групи в прилежащите на НП „Пирин“ територии;
⇒ Съвместна дейност на Д НП „Пирин“ с доброволци и доброволчески организации за опазване на биологичното
разнообразие и природния комплекс.
⇒ Дооборудване и дейности по технически проект „Опазване горите от пожари и действия при пожарна ситуация
в НП „Пирин“ и Резерват „Тисата““
⇒ Прединвестиционно проучване на територията на НП „Пирин“ за управление и контрол на замърсяването с
битови отпадъци
Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +

No
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
по ред

1.

2.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

1.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от
ЗУТ за разработване на Специализиран
ПУП на Зоната за туризъм от План‘14
1.2.
Специализиран
Подробен
устройствен план на Зона за туризъм от
План’14:
⇒ Предварителен проект
⇒ Окончателен проект

Проектиране, изграждане и внедряване
на
комуникационна
система
за
покритие със радиосигнал на територия
на НП „Пирин“ и създаване условия за
осъществяване на
наблюдение и

Постигане на законосъобразно
устройство
и
развитие
осигуряващо
решаване
на
транспортно-комуникационната
достъпност и организация на
автомобилното
движение,
паркиране,
специализирани
маршрути, местата за отдих,
палатъчни лагери, заслони,
обслужване на посетителите и
др. Обект на СПУП е Зоната за
туризъм, извън Специалната
буферна зона-ЮНЕСКО
Внедряването
на
такава
система се налага заради:
- Липса на покритие от страна
на мобилните оператори на
значителна част от територията
на парка, което при кризисни
ситуации
препятства
и

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Създадени планови условия
за
оптимално
екологосъобразно развитие
на
елементите
на
туристическата
инфраструктура
в
съотвествие с режимите и
нормите на План‘14
Добра комуникация при
кризисни ситуации и връзки
на на всички сгради в Парка
и офисите извън в мрежа за
предаване
на
данни.
Събиране на статистическа
информация за посетителите

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

- В съотв. с Наредба № 8 по
чл. 117. от ЗУТ (Посл.изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила
от 28.11.2014 г.) за обема и
съдържанието
на
устройствените планове.
- Процедиране по чл.6(1) от
Наредбата за условията и
реда за извърпване на
оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти
и
инвестиционни
предложения с предмета и
целите за опазване на
защитените зони - ЗБР

++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 5-тата
година от
действие на ПУ

Етапи при изпълнение на
дейността: Проектиране ;
Получаване
лицензи
за
симплексен или дуплексен

++
В Средносрочния
работен план до
края на 3 -тата
година от
действие на ПУ
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ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

охрана.

3.

затруднява работата на терен .
Системата ще има за цел
покриване с радиосигнал на
цялата територия на НП Пирин
и сградите на ДНП Пирин.
- Свързване на съществуващите
офиси на дирекцията на парка –
Банско,
Разлог,
Кресна,
Сандански и Добринище, ПИЦ
Банско, КП „Д.Чарк” Банско,
както и 10 бр. КИП-ове на
парковата охрана в следните
точки: х. Вихрен; х.Демяница;
х. Яворов; м. "Кулиното"; х.
Синаница;
х.
Пирин;
м.
"Дългата поляна"; заслон Тевно
езеро;
х.Безбог; м.Сухото
езеро (над с.Брезница) в мрежа
за
предаване
на
данни
(видеосигнал от уеб камери с
цел охрана , статистика ),
свързване към интернет и т.н.
- Необходимост от събиране на
статистическа информация за
посетителите на парка през
основните подходи.

Институциално
развитие
на
управлението чрез създаване на система
за поддържане в актуално състояние на
база от данни за НП „Пирин“ и
намиращите се в него сгради и сградни
комплекси, точкови, площни и линейни
обекти от инженерната и техническата
инфраструктура.

Създаване на правила и ред,
одобрени от Компетентният
орган.
Подобряване
на
управлението, ползването и
стопанисването на обектите и
съоръженията.
Основа
е
създадената документация към
План’14.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
през осн.подходи

Създадена
система
за
поддържане в актуално
състояние на база от данни
за НП и намиращите се в
него сгради и сградни
комплекси, точкови, площни
и линейни обекти от
инженерната и техническата
инфраструктура.

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

канал за пренос на данни;
Изграждане и внедряване на
системата.

Стартиране чрез:
- Създаване на регистър на
обектите от територията на
парка
съгласно
одобрени
правила.
- Създаване и поддържане в
актуално
състояние
на + +
специализирана карта,
В Средносрочния
отразяваща надземните обекти работен план от 2
и отделни елементи в граници -та до 5-та година
на парка и зоните за сгради и
съоръжения;
- Създаване и поддържане в
актуално
състояние
за
ведомствени
цели
на
подземен кадастър –
на
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

изградената инженерно техническа инфраструктура
Ел. (ВН и НН), В и К мрежи,
елементи
от
хидроенергийната система и
др.

4.

5.

от
Д
НПП
към
Инициране
компетентните органи предложение за
отстраняване на допуснати непълноти и
фактически грешки в Кадастралната
карта и Картата на възстановената
собственост и съпровождащите ги
семантични данни.

Обезпечаване на собствеността на
държавата с актове за държавна
собственост за територията на НП
„Пирин“.

Изпълнение на нормативно
изискване по ЗККР.
Обекти: граничния контур на
НП; граничните контури на
обособените поземлени имоти в
парка; Отразяване на СОЗ-I
след коригиране, в случаите на
допуснати фактически грешки.

Осигуряване територията на НП
„Пирин“ като изключителна
държавна собственост и обектите
свързани с функциите на
дирекцията:
ПИЦ;
- КИП;
- Туристически заслони;
- Пастирски заслони;
- Обектите, изградени от
концесионера;

Създаване
на
коректна
кадастрална картна основа
за изследвания, анализи и
устройствени
решения.
Създаване на данни и
документи като елементи от
процеса
на
индивидуализиране
на
собствеността. Превенция
срещу
неправомерни
решения на компетентните
органи относно възникнали
претенции по собствеността.

Легитимиране на държавата
като собственик. Защита на
държавната собственост при
предявени претенции от
други
субекти.
Законосъобразно
инвестиране в ползването,
поддържането
и

Стартиране чрез:
1)Отстраняване
на
допуснатите в КК и КР
непълноти
и
грешки,
констатиране в процеса на
изследване и анализи.
2)Създаване
на
междуведомствена работна
група на регионално ниво,
за извършване на проверки
относно
допуснати
неточности
или промени в КВС –
графични
данни
и
описателни характеристики.
Изпълнението
ще
се
администрира от експерти
в Дирекцията, с участие на
експерти
от
заинтересованите страни и
чрез процедура по
възлагане за дейността т.1.

+++
Първи
едногодишен
работен план

Приоритетно е провеждането
на предходни процедури,
подробно описани в
предходните проекти.
Процесът ще се администрира + + +
от експерт в дирекцията.
Първи
едногодишен
работен план
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

6.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

Оптимизация на управлението на Д НП
свързано с договорни отношения със
собственици и ползватели на хижи и др.
сгради за подслон и обслужване, както
и дворни мрежи и съоръжения

В изпълнение на изискванията на
закона за държавната обственост,
предприемане на действия и
процедури за комплектуване на
коректни документи и
заявяването им пред Областната
администрация за съставяне на
актове за държавна собственост;
Предприемане на процедури за
поправка и актуализация на
АКТ за изключителна държавна
собственост №3/1997 г.
Регистриране на обектите, които
не подлежат на актуване
-Уреждане
на
взаимоотношенията
между
държавата в качеството й на
собственик
на
земята
и
собствениците
на
обекти,
уточняване
юридически
и
административно на правила и
ред
по отношение на
дейностите по ползването и
поддържането на терените,
експлоатацията на изградените
в тях дворни мрежи и
съоръжения в зоните на
хижите,
адм.центрове
за
управление и поддръжка на
парка и спортните съоръжения
- Възстановяване на връзката на
Дирекцията наНП„Пирин“ със
собствениците и ползвателите и
привличането им в качеството
им на партньори за реализиране
политиките на управлението и
постигане на заложените цели
от социално-икономическо и
екологическо естество.
- Мотивиране на собствениците
и ползвателите и оказване на
методическа
помощ
да
инвестират в рехабилитацията

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

експлоатацията на обектите.
Изясняване на обектите,
които съгласно закона не се
актуват,
но подлежат на друг вид
документална отчетност.

фактическата
Прецизиране и допълване на Анализ на
базата
от
данни
и обстановка, потребностите
документи, свързана със и законовите възможности
вещните
права върху за всеки случай поотделно
строежи в т.ч. и сервитути и намиране на експертно
на
други
собственици решение за законосъобразно
(физически и юридически регламентиране на правата и
лица), на
обекти
и задълженията на страните
съоръжения на намиращи се по отношение на терените в
зони
на
хижите,
на територията на парка
- Постигане на ефективно адм.центрове за управление
управление и контрол на и поддръжка на парка и
спортните съоръжения.
територията.
Законосъобразно
отстраняване
на
проблемите, свързани със
собствеността
върху
сградния фонд, генериращи
препятствия, свързани с
експлоатацията
и
упражняването на контрол.
Повишаване
на
икономическия
ефект
от
направените инвестиции;

++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 5-та година
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

7.

8.

9.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

и прилагането на модерни
технологии.
- Установяване на коректен
диалог по идентифицираните
проблеми и положителен ефект
от осъществения контрол.
Установяване на техническото
съответствие на строежите и
дефиниране на необходимите
Паспортизация в НП „Пирин“ на предписания в посока на
рехабилитация,
обектите за подслон за техническо тяхната
модернизация
и
на
съответствие и енергийна ефективност.
съпъстващата
ги
инфраструктура.
Обект
са
строежите на територията на
Парка без съставени паспорти.
- Възстановяване на връзката на
ДНП„Пирин“
със
собствениците и ползвателите и
привличането им в качеството
им на партньори за
реализиране политиките на
управлението
- Мотивиране на собствениците
и ползвателите и оказване на
Прецизиране и допълване на базата от
помощ
да
данни и документи, свързана с вещните методическа
инвестират в рехабилитацията
права върху строежи в т.ч. и сервитути
и прилагането на модерни
на други собственици (физически и
технологии.
юридически лица), на обекти и
съоръжения намиращи се на територията - Установяване на коректен
диалог по идентифицираните
на НП „Пирин“.
проблеми и положителен ефект
от осъществения контрол.
Прединвестиционно
проучване
за
строежите в Парка за „текущ ремонт“ и
„реконструкция“ за подобряване и
поддържане в изправност на сгради,
постройки, съоръжения, инсталации и
вътрешни преустройства при ползване
на сградния фонд в НП „Пирин“

Модернизиране и адаптиране
на
материалната
база
в
съответствие с нормативните
изисквания. Осъществяване на
контрол
по
време
на
строително-монтажните работи.
Включват се всички обекти от
различните
категории
за

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 3-та година

Постигане на ефективно
управление и контрол на
територията.
Законосъобразно
отстраняване
на
проблемите, свързани със
собствеността
върху
сградния фонд, генериращи
препятствия, свързани с
експлоатацията
и
упражняването на контрол.
Повишаване на
икономическия ефект от
направените инвестиции;

Анализ на фактическата
обстановка, потребностите
и законовите възможности за
всеки случай поотделно
и намиране на експертно
решение за законосъобразно
регламентиране на правата и
задълженията на страните по
отношение на терените от
зоните за сгради и
съоръжения.
++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 3-та година

Оценка
и
техническоикономическа обосновка на
капацитетните възможности
и инвестиционни проекти за
постигане на баланс между
потребностите
и

Проектирането и
реализирането на
инвестиционни проекти,
поддържането и
експлоатацията на
строежите следва да бъдат

++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 3-та година
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

подслон и обслужващи обекти,
както
и
техническата
инфраструктура към тях.

10.

11.

12.

13.

14.

Планиране и развитие на система за
опазване и управление от екипа на
Парковата администрация на НП
„Пирин“,
която
да
осигури
съхранението на природното наследство
за бъдещите поколения.
Повишаване
квалификацията
чрез
образователни, квалификационни и
научни програми за експертите и
персонала на Д НП „Пирин“

Повишаване на специфичните
квалификации на парковия персонал на
НП „Пирин“

извадково
Допитване/анкетно
проучване сред посетители на НП
„Пирин“.
Регионалното социално-икономическо
проучване сред местните общности за
НП „Пирин“

Създаване
на
Подвижна
паркова охрана. Обучение на
охранителите за провеждане на
мониторинг, събиране на данни
и др.дейности
Изпълнение на „Рамков план за
обучение по експертни групи и
управление на кариерата на
персонала на ДНП за периода
2012-2017
Придобиване на
специализирани знания и
умения на част от парковия
персонал, с оглед обезпечаване
на надежден контрол, охрана и
процесиране на локалнапаркова
климато-мониторингова мрежа

икономически
ефект,
свързан с генериране на
приходи.
С предимсто е сигурността
на
туристите.
При
необходимост при дълги
или рискови преходи
планиране на палатъчни
лагери и заслони.

Сигурна система за опазване
и
предотвратяване
на
нарушенията
Придобиване на по-добра
специфична квалификация,
проучване
на
челен
европейски опит, съобразно
отговорностите на експерти
и охранители.
Поддържане работата на
собствена локална метеомониторингова мрежа на
НП „Пирин” с помощта на
целево обучени служители
от парка

МЕТОД НА РАБОТА
съобразени с общия законов
ред регламентиран от ЗУТ и
наредби към него,
специалните режими от ЗЗТ,
ЗБР, режимите и нормите от
План‘14

Съгласно Правилник за
дейността на Д НП „Пирин“

Актуализация на Рамковия
план за обучение
Обучение с теоритична
подготовка и практически
занимания

Проучване през 3 г. или при
извънредни
обстоятелства,
променящи
режима
на
посещаемост, с цел да се
анализират
промените
в
потоците, нагласите и мненията
на посетителите на парка.

Подпомагане управлението
на
посетителите
и
дейностите свързани с него
съгласно резултатите от
допитването/анкета

Метод на анкетна карта.

Сравнителен
анализ
проследяване динамиката
социално-икономическото

Получаване на информация
и картина за отношението на
местните общности към НП,

Методика приложена за
проучването към План‘14

за
на

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

+++
В Първия
едногодишен
оперативен план

+++
В Първия
едногодишен
оперативен план
+++
В Първия
едногодишен
оперативен план

++
В Средносрочния
работен план през
3 -та година
+
В Средносрочния
работен план през
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ
развитие
общности.

15.

16.

Изграждане на работеща система от
партньорства за устойчиви дейности
между всички заинтересовани страни и
целеви групи в прилежащите на НП
„Пирин“ територии;

Съвместна дейност на Д НП „Пирин“ с
доброволци
и
доброволчески
организации
за
опазване
на
биологичното
разнообразие
и
природния комплекс.

на

местните

на
Ангажиране
заинтересованите страни в
опазването и поддържането на
Парковата
територия
и
съвместно
с
Д
НПП
реализиране
на
целите,
програмите и проектите от
План'14.

Ангажиране на по-широк кръг
юноши, студенти и любители
на Парка в съвместни с Д НП
специализирани дейности по
опазване,
поддържане
и
възстановяване
на
биологичното и ландшафтно за
разнообразие, дейности по
мониторинг, събиране и анализ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
за
техните
приоритети,
жизнен
стандарт
и
очаквания

Информирани
и
подкрепящи дейността на
Парковата администрация
местни
общности
със
създадени
партньорства.
Положителен резултат от
социологично
проучване
след
3
г.
за
Комуникационната
политика на Д НПП

Постигане широка подкрепа
за дейностите на Д НПП и
реализиране на планираните
проекти. Обучение за работа
по проекти, получаване на
познания
в
научен
и
практически аспект.

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ
5-та година

Кампания
за
популяризиране на целите,
програмите и проектите от
План'14.
Насърчаване
на
информираността
на
обществото за значението и
функцията на Национален
парк „Пирин”;
Информираност
на
обществеността
за
разясняване
и
популяризиране дейността
на дирекцията на ДНП
„Пирин”;
Предоставяне
на
възможности за запознаване
на екологичното богатство и
разнообразие на парка;
- Използване на даденостите
на парка за увеличаване на
туристопотока
в
допустимите за това места в
парка;
Организирането
и
провеждането
на
образователни дейности и
програми;
- Работа с регионалните и
националните средства за
масова комуникация.

+++
В Първия
едногодишен
оперативен план

Провеждане на кампании за
привличане на доброволци и
доброволчески организации.
++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 5-та година
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

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 Средносрочния
работен план от 2
-та до 5-та година

на данни и др. Обекти на
прилагане са проекти от
програмите в План‘14

17.

18.

Дооборудване и дейности
по
технически проект „Опазване горите от
пожари и действия при пожарна
ситуация в НП „Пирин“ и Резерват
„Тисата““

Прединвестиционно
проучване
на
територията на НП „Пирин“ за
управление и контрол на замърсяването
с битови отпадъци.

Нови и поддържащи дейности в
сл.направления:
- Ремонт на места за палене на
огън-51 бр.; нови 27 бр.
- Нови депа за противопожарен
инвентар – 7 бр.
- Минерализовани ивици (като
текуща ежегодна поддръжка)
около съществуващите и нови
паркинги – нови 18 км;
- Забранителни табели поетапна им подмяна с табели
изработени от по- устойчиви
материали – нови 72 бр.
- Изграждане и поддържане на
24 бр. водоизточници (вирове) унищожени от прииждане на
реките – 7 нови водоизточника
- Ремонт на пътища за
движение на противопожарни
автоцистерни.
Подобряване
общото състояние. Нови 12 бр.
паркинги
- Площадка за кацане на
хеликоптери – подръжка на 5
бр.площадки и нови 5 бр.
- Пожаронаблюдатели – 14 бр.

Постигане
на
протовопожарна сигурност
и действия при пожарна
ситуация

Проуване за определяне на
насоки
от
мерки
и
технологични
решения
за
изграждане и поддържане на
система за управление на
битовите отпадъци.
Проучването е насочено към
собственици и ползватели на
сгради и съоръжения.

Планиране
и
решаване
управлението на битовите
отпадъци като технология,
етапи и отговорности.

Наредба 4:
за обхват и съдържание на
инвестиционните проекти
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 93 от
2014 г., в сила от 12.12.2014
г.) При необходимост и по
преценка на възложителя за
изработване на заданието за
проектиране
и/или
на
проекта
може
да
се
възложат
предварителни
(прединвестиционни)
и

++
В Средносрочния
работен план от 2
-та до 5-та година
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No
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

обемно-устройствени
проучвания.

ПРОГРАМА V: Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и рекреация и информационното
осигуряване на туристическата инфраструктура в парка.

ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА V:

⇒ Проучване върху източниците на информация за установяване на меродавната топонимия в НП „Пирин“ и
района около него
⇒ Актуализация на част от информационните материали за НП „Пирин“ спрямо данните от ПУ‘14.
⇒ Туристическа маркировка в НП „Пирин“.
⇒ Маркировка на Планинската спасителна служба (ПСС) в НП „Пирин“.
161
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.“

⇒ Информационно развитие на НП „Пирин“. Посетителски информационни центрове (ПИЦ), Контролно
информационни пунктове (КИП) и информационни точки (хижи, заслони, тур. бази и др.)
⇒ Указателни табели за посока с информация в НП „Пирин“
⇒ Пътна маркировка и информационно осигуряване в НП „Пирин“
⇒ Web базирана единна информационна база данни за НП „Пирин“ - достъпна за всеки.
⇒ Прединвестиционно проучване за технически проект за безопасност на посетителите при посещения в НП
„Пирин“
⇒ Устройване на палатъчни лагери на територията на НП „Пирин“
⇒ Зимни туристически маршрути в НП „Пирин“ - проучване, обосновка, съгласуване и предложение за трасета на
туристически маршрути
⇒ Поддържане и обновяване на туристическата инфраструктура на територията на НП „Пирин“

Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +

No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА

1.

Проучване върху
източниците на
информация за
установяване на
меродавната
топонимия в НП
„Пирин“ и района
около него

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ
Използване на едни и същи наименования
на местности и обекти в парка от всички
заинтересовани лица, имащи отношение
към информационната система, научни
изследвания, печатната информация и др.
Транслитерация на българските
наименования (букви) с латински (букви).

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
По-добра ориентация за
посетителите. Улесняване на
управлението и рекламата на
дестинация Пирин.

МЕТОД НА РАБОТА
Сформиране на екип от
специалисти в съответните
области.
Провеждане на консултации
с научни, местни, общински
админисдтрации и
заинтересовани деятели.
Вземане на единни решения,
на базата на исторически
сведения, литература, карти
схеми и др.

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В Средносрочния
работен план за 2 и
3 -та година
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No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА

2.

3.

4.

5.

Актуализация на част
от информационните
материали
за
НП
„Пирин“
спрямо
данните от ПУ‘14.

Туристическа
маркировка в НП
„Пирин“

Маркировка
на
Планинската
спасителна
служба
(ПСС) в НП „Пирин“

Информационно
развитие
на
НП
„Пирин“. Посетителски

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

Да се посочат актуалните научни
изследвания на флората и фауната. Да се
даде по подробна информация за
туристическите маршрути и техните
показатели.

Разнообразие. Подобряване
безопасността на посетителите.

Проект за подходящ дизайн
на информационните
материали (табла, табели,
брошури и др.)

Обозначаване на туристически маршрути,
обекти, спортни съоръжения и тяхното
обезопасяване.

Улесняване движението на
туристите и тяхната сигурност.

Правилник за маркировката
на туристическите пътища в
Р България (2003 г.) и
международни практики.

Обозначаване на рискови участъци, през
които преминават туристически маршрути.
Поставяне на знаци на потенциално опасни
участъци и в съчетание с указателен знак,
насочен към възможния зимен вариант на
маршрута.

Улесняване движението на
туристите и тяхната сигурност.
На ключови места по тези
маршрути са поставени
информ.табели. Поставени
ключови подсигуровки.
Изработена е интерактивна
карта с маршрутите, която
може де се сваля от сайта на Д
НП П.

Обогатяване
и
модернизиране
на
предлаганата актуална информация, както
за парка, така и за туристическите
възможности на прилежащите територии.
Включва брошури, листовки, туристически
карти на няколко езика. Разработване на
месечни програми за събития в Парка и
Прилежащите територии.
Да се изработят и поставят на изходните
пунктове и хижи, информационни табла с
по – богата и актуална информация
относно
туристическите
маршрути
(включващи по – голям брой показатели,
като например: цвят, степен на трудност,

- Предлагане на актуална
информация за туристите за
настаняване, услуги, връзка с
професионални
планински
водачи; контакт с туристически
агенции; разпространяване на
рекламни материали и др.

Правилник за маркировката
на туристическите пътища в
Р България (2003 г.) и
международни практики.

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В Средносрочния
работен план от 2 та до 3-та година

++
В Средносрочния
работен план от 2-та
до 3 -та година

+++
В
Първия
едногодишен
оперативен план

- Оформени от художници
дизайнери информационни
материали (табла, карти,
брошури и др.) с актуална
информация
за
туристически
маршрути,
места за спорт и рекреация,
услуги,
настаняване,
телефони за контакти и др.
- Програмиране на мобилен
софтуер,
съдържащ
картографска информация,
фотографии
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No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА
информационни
центрове
(ПИЦ),
Контролно
информационни
пунктове
(КИП)
и
информационни точки
(хижи, заслони, тур.
бази и др.)

6.

7.

8.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

дължина, време, трудни участъци и
налични
съоръжения,
минимални
изисквания за туристически аксесоари и
др.) Създаване на повече такива точки,
като се използва дори магазин в селото,
читалище, кметството и др.( в селата),
както и възлови кръстовища извън
населените места.

- Изготвяне на мобилни
приложения за смартфони и
таблети за най-популярните
платформи (Android и Windows
Phone),
съдържащи
информация
за
местоположението,
кратка
информация и снимки на найатрактивните
геоложки
и
геоморфоложки обекти, като:
циркуси, върхове, реки, долини
и др.

Осигуряване на кратка насочваща
информация, отнасяща се до близки обекти

Обозначаване на места и кътове
за отдих, чешми, беседки,
заслони, водопади, места за
палене на огън

Парка и региона, лесен и бърз достъп до
тях.
Информация по основните пътни артерии
(Е-79, II-19 I III-168). Проучване,
изработване и поставяне на пътна
маркировка,
обозначаваща
основните
подходи към парка, информационните
центрове и пунктове.
Туристически обекти, маршрути, места за
спорт и рекреация, услуги, акценти,
събития и др. елементи в парка и региона.
Система за денонощно информиране за
метеоролог. условия и др.опасности по възлови маршрути (чрез локално
видеонаблюдение);

Обща насочваща информация и
към най-близкия
информационен център.
Осигуряване на информация за
местоположението на парка и
неговите основни
входно/изходни точки

Указателни табели за
посока с информация в
НП „Пирин“

Пътна маркировка и
информационно
осигуряване
на
територията на НП
„Пирин“

Web базирана единна
информационна
база
данни за НП „Пирин“ достъпна за всеки.

1. Единна информационна база
данни
за
туристическите
обекти, услуги и маршрути в
парка и региона. По добра
информираност,
относно
значимостта на НП „Пирин“.
Разсредоточаване
на
туристопотока.
2. Осигурена е денонощна
информация за туристите на
възлови места в подходите към
НП – електронна система с

МЕТОД НА РАБОТА

Изготвяне на единен модел
за табела, възложена и
одобрена от Д „НП
Пирин“(Актуализирана
концепцията,2009 г.) и
туристическата общност за
съдържание, материали и
дизайн.
Правилник за прилагане на
Закона за движение по
пътищата - знаци от група
„Ж“

Разработване и поддържане
на единна информационна
база данни, както и нейното
непрекъснато
актуализиране. Възможност
за информационнорезервационно настаняване
в обектите.

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В
Средносрочния
работен план от 2-та
до 3 -та година
++
В
Средносрочния
работен план 2-та
година

++
В
Средносрочния
работен план 3-та
година

++
В
Средносрочния
работен план 4-та
година

164
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.“

No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА

9.

Прединвестиционно
проучване
и
технически проекти за
безопасност
на
посетителите
при
посещения
в
НП
„Пирин“

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

Посетителите в парка и тяхната сигурност.
Намаляване броя на инцидентите с тях.
Разработване и реализация на
инвестиционни проекти:
- Изграждане на нов, на мястото на стария
парапет в горната част на пътеката водеща
от вр. Вихрен до седловината между вр.
Вихрен и Кутело;
- Възстановяване на парапета в началото
на пътеката, водеща към Казана след като
се прехвърли Джамджиевия ръб;
-Трайна маркировка, сигнализираща „опасност от лавини“, на места където
туристическите
маршрути
пресичат
лавиноопасни участъци;
Реконструкция на маршрута от х. „Вихрен“
за х. „Яворов“ през вр. Вихрен, в участъка
до Каменитишки превал със следните
дейности:
Премахване на стъпалата от камъни,
създадени естествено или изкуствено в
отсечката от Елтепска вода до Кабата;
Поставяне на обезопасителни парапети в
по тесните участъци на слизане от вр.
Вихрен към Премката;
Изграждане на стабилен парапет в по –
голямата част от отсечката към
Кончето; Реконструкция на парапета по
цялото протежение на Кончето в посока
към вр. Кутела; Реконструкция с цел

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
видеонаблюдение и автоматично сваляне на метео данни
(мобилни метео-станции), която
съдържа списък на по-важните
маршрути
(съдържа
и
GPSкоординати на основни
точки по маршрутите) и дава
актуална (в реално време)
информация за посетителите в
парка. Същото е достъпно и на
сайта на Дирекцията на парка
/по т.1/.
Система за поддържане и
периодичен
контрол
на
доказано опасните места.
Внимание за обезопасяване на
лесно достъпни опасни пещери
и пропасти.

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

Разработване на работни
инвестиционни
проекти
съгл.Наредба 4; Прилагане
за
всички
категории
туристи, вкл. пещерите
спелеоложки,
метеорологични,
и
биоложки изисквания и
методи

++
В
Средносрочния
работен план за 2ра до 3-та година
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No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА

10.

11.

Устройване
на
палатъчни лагери на
територията на НП
„Пирин“

Зимни
туристически
маршрути
в НП
„Пирин“ - проучване,
обосновка, съгласуване
и
предложение
за

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ
разширяване и създаване на удобна
платформа за пътека в отсечката, която
подсича западните склонове на Баюви
дупки от з. Кончето до Каменитешки
превал. Поставяне на осигурителен
парапет в острите скални пасажи.
- Обезопасяване на опасни пещери и
пропасти;
- Маркировка за опасност от лавини
Задоволяване на нарастващия интерес към
определен вид туризъм – палаткуване и
къмпингуване. Овладяване на
нерегламентираното използване на палатки
особено в летните месеци. Улесняване на
поддържането на санитарно-хигиенното
състояние.
Устройване на определените със СПУП
на Зоната за туризъм места за палатки в
районите на всички хижи и заслоните
Спано поле и Тевно езеро в парка.

Разнообразяване на туристическите
маршрути. Подходящи, проучени трасета с
доказан интерес: Проучване, проектиране,
съгласуване и обособяване на
туристически (панорамен) маршрут от х.
„Яворов“ до х. „Бъндерица“ и х. „Вихрен“,
като трасето минава през горската зона на
циркуси-те под карстовия ръб (с
разрешение от Министъра за участъка в БР
БД-Дж).
- Планиране и съгласуване на трайно
маркиране на терен със зимна маркировка
на най – използваните маршрути, като
някой от тях са:
м. Шилигарника – х. „Бъндерица“ – х.
„Вихрен“ – било между вр. Муратов и вр.
Овинати (Хвойнати) – местност Кабата

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

Форма
на
устойчиво
туристическо ползване в парка
чрез създаване на достъпни и
отговарящи на съвременните
изисквания условия – тоалетна,
баня, регламентирани места за
палене на огън, кошчета за
отпадъци и др., регламентиране
на формата за генериране на
приходи.

Разработване на
инвестиционни проекти

Създаване възможности за
регламентирани зимни преходи
и ски-алпинизъм с мерки за
предотвратяване на инциденти

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В
Средносрочния
работен план 2-ра
до 3-та година

Проучване,
описване
и
категоризиране
по
утвърдени схеми на най –
популярните маршрути за
ски
туризъм
и
ски
алпинизъм.Тези специфични
дейности да се извършат от
утвърдени специалисти в
съответните области със
значителен опит и познаване
на местните условия и при
спазване на съвременните
тенденции в сходни на НП
„Пирин“ паркове в Европа.

++
В
Средносрочния
работен план от 2ра до 3-та година
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No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА

трасета
туристически
маршрути

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

на

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

– вр. Вихрен и популярни варианти за
спускане по обратния път и трасето на
лятната пътека за х. „Вихрен“;
Горна част на лифтова система
на ски зона Банско – вр. Тодорка – вр.
Малка Тодорка и варианти за спускане по
северния склон на вр. Тодорка и от вр.
Малка Тодорка към х. Вихрен;
м. Чалин валог – х. „Демяница“ –
м. Тияците – вр. Малък Полежан - х.
„Безбог“;
х. „Яворов“ – Бункера – Сухото
езеро - Суходолски превал;
х. „Беговица“ – з. „Тевно езеро“;
х. „Беговица“ - м. Солището;
м. Попина лъка – з. „Спано поле“ –
Бъндеришка порта.
- Като следващ етап, при голям интерес,
положителна нагласа и съгласуване между
институциите, могат да се картират и
опишат следните маршрути:
- достигане през зимния сезон на з.
„Тевно езеро“ от х. „Безбог“ и х.
„Демяница“;
- до х. „Синаница“ от х. „Вихрен“;
- преходът от х. „Демяница“ за х.
„Вихрен“;
- и други основни туристически
маршрути.
- Планиране на зони за демонстрационни
„фриирайд“ спускания на северните
склонове на вр. Тодорка и вр. Безбог, като
се вземат мерки за обособяване на граници,
маркиране на терен на опорни точки от
тези граници и изготвяне на
информационна кампания. Това би
намалило рисковете от нежелано навлизане
в зони за ограничаване на човешкото
въздействие и инциденти.
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No НАИМЕНОВАНИЕ
по ред НА ПРОЕКТА

12.

Поддържане
обновяване
туристическата
инфраструктура
територията на
„Пирин“.

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

и
на
на
НП

Подобряване състоянието и създаване
система за поддържане и обновяване на
туристическата мрежа, местата за спорт и
рекреация и съпътстващите ги елементи.
Избор и определяне на приоритетните
маршрути и елементи, относно степента на
поддръжка (висока, средна, ниска).
Изготвяне на график (цикличност) относно
поддръжката на туристическата мрежа и
елементите към нея. Контрол по нейното
изпълнение с доклад.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

По- високо ниво на безопасност
и чувството за такова при
масовия посетител в парка.
Естетически
издържана
маркировка
и
обвързана
стилово за територията на НП

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

++
В
Средносрочния
работен план 2-ра
година

168
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.“

ПРОГРАМА VI: Осигуряване на възможности за приходи за местните общности в резултат на възможностите и
предимствата на Националния парк
ПРОЕКТИ към ПРОГРАМА VI:
Оценка и картиране

на материални, регулиращи и културни услуги на територията на НП „Пирин“ -

⇒ екосистемни услуги
⇒ Рекреационно-туристическа експертиза на климатичната среда в НП „Пирин”
⇒ Устойчив транспорт в НП „Пирин“ - съвместна инициатива и грантов проект с общините за въвеждане на
електромобили като средство за транспорт

⇒ Разработване на устройствен проект за паша в определените за паша райони от План’14 на НП „Пирин“
⇒ Насърчаване на производството на животински и растителни продукти от местни породи крави и овце и местни
произходи на билки с гарантиран произход чрез "запазена марка с името на НП „Пирин“

⇒ Повишаване на информираността за значимостта на Националния парк „Пирин“ като Обект на световното
наследство

⇒ Проект за актуализация на съществуващия интернет сайт на Д НП „Пирин“ и интегриране със социалните медии.
⇒ Изготвяне на образователни мобилни приложения за смартфони и таблети с природни феномени от НП „Пирин“
⇒ Допълнителна подготовка на специалисти – планински водачи в НП „Пирин“
⇒ Създаване на Форум „Пирин“ – НП „Пирин“
Приоритетност: висока + + + средна + + ниска +
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No НАИМЕНОВАНИЕ НА
по ред ПРОЕКТА

1.

на
Оценка и картиране
материални, регулиращи и
културни
услуги
на
територията на НП „Пирин“ ЕКОСИСТЕМНИ услуги

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

Адаптиране
на
управлението
към
балансирано
използване
на
възможностите на Националния парк за
осигуряване приходи за местните хора и
региона.
Оценката
и
картирането
включва екосистемите на НП.
Да бъде направена оценка
на
климатичните условия от гледна точка на
рекреационно-туристическата дейност, с
оглед на оптималното ú планиране по
време и по място и избягване на
рисковите климатични ситуации (може
съгласувано или съвместно с проект V-8)

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

Дългосрочна
стратегия
за
опазване на екосистемните
услуги и устойчиво регионално
развитие.

Методики за оценка и
картиране
на
екосистемни услуги

Интерактивни – web-базирани
карти на климатичната среда за
рекреация и туризъм

Метод на биоклиматична
оценка

2.

Рекреационно-туристическа
експертиза на климатичната
среда в НП „Пирин”

Въвеждане на екологичен вътрешнопарков
транспорт
съгласно
комуникационно-транспортна
организация
на
движението
по
устройствена схема към СПУП за
Специалната буферна зона със ски зона с
център гр.Банско, ски зона гр.Добринище
и СПУП на Зоната за туризъм от План‘14

Реализиран партньорски проект
за опазване на околната среда,
управление на посетителите и
предлагане на услуга съгл.найдобрите практики .

Кандидатстване за

3.

Устойчив транспорт в НП
„Пирин“
съвместна
инициатива и грантов проект
с общините за въвеждане на
електромобили като средство
за транспорт

Разработване на устройствен
проект
за
паша
в
определените за паша райони
от План’14 на НП „Пирин“

Разработване на Устройствен проект за
дейността с необходимите изисквания за
ограничителни мерки за движение на
животните извън разрешените места,
прокари, редуване на площите за
определен период и др.

Устройствен проект – ТП с
необходимата проекто-сметна
документация за СМР

Съгласно нормативната
база за проектиране

4.

финансиране по
Оперативна програма на
ЕС

ПРИОРИТЕТ
НОСТ
++
В
Средносрочния
работен план
през 2 -та
година от
действие на
ПУ

++
В средносрочния
работен план
през 2-та год. от
действието на
ПУ
++
В
Средносрочния
работен план
през 2 -та и 3та година от
действие
на
ПУ

++
В
Средносрочния
работен план
през 2 -та и 3та година от
действие на
ПУ
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No НАИМЕНОВАНИЕ НА
по ред ПРОЕКТА

5.

6.

Насърчаване
на
производството
на
животински и растителни
продукти от местни породи
крави и овце и местни
произходи
на
билки
с
гарантиран произход чрез
"запазена марка с името на
НП „Пирин“

Повишаване
на
информираността
за
значимостта на Националния
парк „Пирин“ като Обект на
световното наследство

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

Производство на екологично чиста
животинска и растителна продукция;
Запазена марка с името на НП „Пирин“.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Възстановено производство на:
- Млечни продукти в мандра
(съществуваща
/нова)
разположена в парка /в близост
до неговите граници/;
- Производство на пчелен мед
от кошери разположени на
територията на парка;
- Производство
на
култивирани
билки
с
произход от парка в лични
стопанства в непосредствена
близост до границите на
парка.
Реализация на вътрешен и
външен пазар на получената
продукция.

Представяне
чрез
различни
информационни средства значението на
НП „Пирин“ като ОСН и ползите за
местното население и региона.

МЕТОД НА РАБОТА

Насърчаване на местните
животновъди и местни
производители
на
растителни продукти в
реализацията
на
екологично
чиста
продукция и приоритетно
отглеждане на автоходнни
породи животни за паша в
НП; Ежегодно изготвяне
на оперативни планове и
отчетност
за
всяка
следваща година, свързани
с проекта от Д НП.

Информационни методи
и средства

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

+++
В Първия
едногодишен
оперативен
план

+++
В Първия
едногодишен
оперативен
план
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No НАИМЕНОВАНИЕ НА
по ред ПРОЕКТА

7.

8.

9.

10.

Проект за актуализация на
съществуващия интернет сайт
на Д НП „Пирин“ и
интегриране със социалните
медии.

Изготвяне на образователни
мобилни
приложения
за
смартфони и таблети с
природни феномени от НП
„Пирин“

Допълнителна подготовка на
специалисти – планински
водачи в НП „Пирин“

Създаване на Форум „Пирин“
– НП „Пирин“

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

Своевременно обновяване и интегриране

Предлагане на многостранна информация
–
картографска,
фотографии,
геоморфоложки и геоложки феномени,
указания и др. от НП „Пирин“

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТ
НОСТ

Публичност
и
добра
информираност на Обществото

Съвременни методи за
представяне и обратна
връзка

+++
В Първия
едногодишен
оперативен
план

Изготвен мобилен софтуер и
приложения

Програмиране
на
мобилен
софтуер,
съдържащ картографска
информация,
фотографии.

Предоставяне на специални знания за
биологичното
и
ландшафтно
разнообразие на НП „Пирин“, зоните и
режимите в Парка. Проекта е насочен към
специалисти-планински водачи.

Планински
притежаващи
знания за НП

Създаване на клуб за диалог между
заинтересовани лица с Дирекцията и
Правителството, за благотворителни
акции и инициативи за осигуряване на
средства за популяризиране на НП
„Пирин“ и изпълнение на проекти от
План‘14

Широко
участие
на
заинтересованите страни чрез
свои активни представители в
подкрепа на дейността на Д НП
за изпълнението на проектите
от План’14 и др.инициативи
свързани с НП Пирин.

водачи
допълнителни

Лекции и обучение на
терен

Организационен метод
съгласно националното
законодателство

+++
В
Първия
едногодишен
оперативен
план
++
В
Средносрочния
работен план
през 2 -та до 4та вкл. година
от действие на
ПУ

+++
Първи
едногодишен
работен план
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Програма VІІ Научни изследвания и комплексен мониторинг
VII-1. Научни изследвания
Таблица 1
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

1

Разработване
на
обща
класификация
на
растителността
на
НП
„Пирин“ по флористичноекологичния метод на БраунБланке.

2

Изследване на естествените
процеси
протичащи
при
промените в горната граница
на гората на територията на
НП “Пирин” в резултат на
естественото възобновяване
на Pinus peuce Grsb.

3

Проучвания върху видови
критични
групи
в
НП
„Пирин“ –апомиктни родове,

4

Проучване на еутрофикацията
на глациалните езера в НП
„Пирин“

ЦЕЛ
Местообитания, растителност, флора
По-пълно
изясняване
фитоценотичното
разнообразие
на
територията на Парка и възможности за включване на установените
синтаксони в Европейската синтаксономична система. Определяне
на взаимовръзки между установените синтаксони от различни
равнища и типовете природни местообитания, което ще даде
възможности за тяхното по-детайлното картиране.
До настоящия момент метода е прилаган частично при проучване
на отделни малки територии от парка.
В средносрочния работен план през 3-та година от действие на ПУ
На основата на дългосрочна събрана и оценена информация от
проучвания и проекти (таксационни описания, картен материал и
др.), свързани с естествени промени на горната граница на гората, и
резултати от изследване на естественото възобновяване на Pinus
peuce, да се установят тенденциите в промените на горната граница
на гората в различни ландшафтни комплекси в НП „Пирин“
В средносрочния работен план през 2-та година от действие на ПУ
Попълване пропуски в знанията върху видови критични групи –
големи по обем апомиктни родове, които създават таксономични
проблеми, относно обема и идентификацията на родовете
(например, Hieracium, Rubus, Centaurea, Alchemilla, Thymus, Luzula,
Carex и др.).
В средносрочния работен план през 2-та година от действие на ПУ
Установяване на закономерности в еутрофикацията на езера в
резултат от натрупването на биогенни елементи от жизнената
дейност на животните, пашуващи в близост до тях. (Този процес
води до значително ускоряване на деградационните процеси на
глациалните езера в посока образуване на блата, торфища и влажни
ливади с меандриращи потоци). В средносрочния работен план през
2-та и 3-та година от действие на ПУ

ОБЕКТ

МЕТОДИКА

Цялата територия на НП
Пирин, като последователно
се проучват:
1 Участъците за комплексен
мониторинг;
2. Другите територии на НП
Пирин, които не са
включени в т. 1

Съвременни варианти
на методиката на
Браун -Бланке

Горната високопланинска
граница на гората в
различни типове ландшафти

Екологофитоценотични и
лесовъдски методи на
изследване

Територии от НП Пирин, в
които са разпространени
изследваните родове

Комплексна
таксономична
методика

Бъндеришките езера

Комплексна екологобиологична методика
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5

Проучване
влиянието
на
пашата върху популациите на
насекомите-опрашители
на
територията на НП „Пирин“

Установяване на закономерности във въздействие на пашата на
добитъка върху състоянието на популациите на насекомитеопрашители, респективно върху семенното размножаване на
опрашваните растения. В средносрочния работен план през 4-та и 5та вкл. година от действие на ПУ

В зоните за паша

Комплексна методика

Таблица 2
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

1

Проучване разпространението
и плътността на някои видове
безгръбначни животни във
високопланинската зона на
парка.

1

Мониторинг на популацията
на
балканската
пъстърва
(Salmo trutta fario) и лещанката
(Phoxinus
phoxinus)
на
територията на НП Пирин.

ЦЕЛ

ОБЕКТ

Фауна - Безгръбначни
Осъществяване
на
целенасочени
и Състояние на популациите на
дългосрочни наблюдения върху състоянието Cychrus semigranosus, Erebia gorge
на популациите на видове безгръбначни pirinica, Chilostoma sztolcmani в
животни. Осигуряване на информационна алпийската и субалпийска част на
основа
за
прилагане
на
ефективна парка.
природозащитна
политика
и
за
информираност на широката общественост.
Фауна - Риби
Изучаване и опазване на автохтонните
популации
балканска
пъстърва
в
резерватните територии (Баюви дупки –
Джинджирица и Юлен), които да послужат
като контролни за сравняване с установените
от други местообитания. Предлагане на
управленски мерки за намаляване броя на
нарушенията, изготвяне, поддържане и
публикуване на публичен регистър на
нарушенията.
Осигуряване на актуални данни от научни
изследвания върху биологията и екологията

Опазване
популациите
на
балканската пъстърва и лешанка,
Обект на проучване на балканската
пъстърва са неизучени или по-слабо
изучени
местообитания
като:
Десилишки езера, Джангалски езера,
Брезнишки езера, Корнишки езера,
Малокаменишки езера, Плешко,
Плешиво, Маленкото, Аргирово,
Митрово, Куклено и др.

МЕТОДИКА

Ловилки Барбер (експонация 10
дни). Изброяване на екземпляри
за единица време.

Утвърдени в научната литература,
МОСВ и ЕС. Методите изискват
събиране на ихтиологичен
материал за по една седмица на
месец по сезони, морфометрична
обработка на данните, екологичен
анализ и оценка, статистическа
обработка, информационни
методи и технологии.
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на лещанката.
1

1

Екологични проучвания върху
популацията на планинската
жаба (Rana temporaria) в
различни части от НП Пирин.

Проучване на дневни грабливи
видове
птици
(разр.
Accipitriformes
и
Falconiformes) на територията
на НП Пирин.

Фауна - Земноводни и влечуги
Изясняване въздействието на туризма върху Планинската жаба (Rana temporaria)
екосистемите чрез проследяване динамиката В натоварен от туристопотока район
на популациите на планинската жаба (Rana – Район Бъндеришки циркус (по
temporaria)
долината на р. Бъндерица), и в
незасегнат или по-малко засегнат
район – Спанополски и Башлийски
циркус (от заслон Спано поле нагоре
по течението на р. Башлийца).
Фауна - Птици
Проучване състоянието на видове дневни
грабливи птици на територията на парка.
Създаване на база данни, като основа за
мониторинг на състоянието на моделни или
консервационно значими видове. Изясняване
статуса на редки видове грабливи птици.
Установяване на тенденции в числеността.
Предлагане на мерки за опазване.

Грабливи видове птици от разр.
Accipitriformes и Falconiformes
Изясняване състоянието на дневните
грабливи птици на територията на
парка, разпространението им и
числеността в отделни райони и
паркови участъци.

Изчисление
числеността/
относителна
численост
на
популацията на база повторно
улавяне на индивиди (Bailey, L. et
al. 2004, Corn & Bury 1990, Lettink
2012, Rödel & Ernst. 2004.

Основни методи, за установяване
числеността на дневни грабливи
птици. Картиране на гнезда през
размножителния
период,
трансектен метод (Line transects)
(Bibby et al., 1992).

Фауна - Птици
2

3

Мониторинг на видове нощни
грабливи
птици
(разр.
Strigiformes) в парк Пирин.

Проследяване състоянието и тенденциите на
популациите на нощни грабливи видове.
Разработване на мерки за опазване.

Нощни грабливи птици от разр.
Strigiformes

Състояние и тенденции в
разпространението
и
числеността на балканската

Фауна - Птици
Състояние на популациите на видовете, Видове пойни птици - балканската
плътност и екологични параметри в отделни чучулига
(Eremophila
alpestris
типове местообитания. Установяване на balcanica), алпийската завирушка

Основни и утвърдени методи за
установяване местообитанията на
видовете и тяхното моделиране,
прилагани
в
проектите
по
изпълнение на дейностите на
План 04.
Проследяване на числеността и
присъствието на вида чрез
линейни
трансекти
в
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чучулига (Eremophila alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка (Prunella collaris
subalpina) и пъстрия скален
дрозд (Monticola saxatilis).

лимитиращи фактори и заплахи.

(Prunella collaris subalpina) и пъстрия
скален дрозд (Monticola saxatilis),
свързани с алпийския пояс, алпийски
и субалпийски ливади и пасища,
скали и сипеи.

подходящите
за
вида
местообитания.
Основни методи, за установяване
числеността са маршрутния или
трансектен метод (Line transects) и
методът на точковото броене
(Point counts) (Bibby et al., 1992).
Изборът е в зависимост от
поставените цели и характера на
местността.

Таблица 3
№

Наименование на проекта

1

Оценка на благоприятното
природозащитно състояние
(БПС) на природните
местообитания

2

Оценка на благоприятното
природозащитно състояние
(БПС) на консервационно
значими видове

3

Разработване на Концепция за
разположението на автоматични
наблюдателни пунктове за
климатични елементи вкл. валежи

4

Анализ и оценка на
съществуващата база от данни от
измерванията за качество на
водите – реки и езера, с цел,
оптимизиране на мрежата от
контролни пунктове за

Цел

Обект
Комплексен мониторинг
Установяване промените в площта,
Местообитания:
структурата и функциите и
4060; 4070; 6150; 6170; 6230; 62D0;
очаквани заплахи и влияния в
6430; 6520; 7140; 9130; 91СА; 9410;
наблюдаваните местообитания
95А0-подтип А;95А0-подтип Б
Установяване промените в
числеността на популациите,
площта, структурата и функциите и
очаквани заплахи и влияния в
наблюдаваните местообитания.
Характеристика на климатичната
среда като факторо определяща, за
всички абиотични и биотични
компоненти и екосистемите като
цяло, и за рекреационнотуристическите дейности.
Оптимизиране на мрежата от
пунктове за
наблюдение качеството на води –
реки и езера

1.
Видовете, включени за
комплексен мониторинг от 1-6 район.
2.
Всички картирани
консервационно значими видове на
територията на парка.
В избрани места след проучване на
цялата територия на парка
по
показателите:надм.височина,макро- и
микро експозиция,орография,форма на
релефа, достъпност

Методика
Утвърдени методики прилагани
при картиране на
местообитанията и приети в
Националната система за
мониторинг
Утвърдени методики в
Националната система за
мониторинг на консервационно
значими видове

Анализират се данните за водните
тела, които се наблюдават в:
• 10 мониторингови пункта за
категория „река” от мрежата на НП
„Пирин”’
• 3 мониторингови пункта за
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мониторинг
•
•

категория „река” от
НСМОС’
6 мониторингови
категория „езеро” от
НП „Пирин”
2 мониторингови
категория „езеро” от
НСМОС.

мрежата на
пункта за
мрежата на
пункта за
мрежата на

Данни от изпълнение на договор с
предмет: “Изработване на програма за
локален мониторинг на качеството на
повърхностните води на територията
на НП “Пирин” и пречистване на
отпадъчните води от туристическите
обекти в парка”,
5

Монитринг на посетителите на
парка

Дългосрочна
стратегия
управление на натоварванията.

за

Усъвършенстване на управлението
на посетителите в НП „Пирин”

6

Оценка на конфликтите между
социо-икономичската и
екологичната системи

Дългосрочна
стратегия
за
управление на натоварванията
Целта е да се направи сравнителен
анализ
между
социоикономическата
и
екологична

На територията на НП Пирин с
предимство „горещи точки“.
1. Мониторинг: Основни входноизходни
пунктове
на
цялата
територия на парка. Анализ на
туристопотока:
натовареност на
посещения по динамика, потоци,
пикови моменти, честота, профил,
превозни средства. /натовареност на
посещения по
2.
Анкетно
проучване
сред
посетителите на парка: Анализиране на
целите и интересите на посетителите
на парка: типове и социален профил на
посетителите, мненията и оценките им
за туристическата инфраструктура в
парка; обобщаване и извеждане на
целеви групи посетители

1. Ежегодно провеждане на
мониторинг на туристопотока
през зимен и летен сезон чрез
разработената методика в План
2014.
2. Допитване /анкетно проучване
сред посетители на парка. При
извънредни обстоятелства,
променящи режима на
посещаемост, да се провежда на
2-3 г.

В населените места от прилежащите
територии на НП „Пирин”

- Проучване сред местните
общности - през 5 години с
провеждането на регионално
социално-икономическо
проучване с инструментариума
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7

Мониторинг на нарушенията

системи: да се проследи динамиката
на
социално-икономическото
развитие на местните общности,
техните
приоритети,
жизнен
стандарт и очаквания и в каква
степен то се съотнася (хармонизира
или е в конфликт) с екологичната
система в парка.
Дългосрочна
стратегия
за
управление на натоварванията.
Усъвършенстване на управлението
на посетителите в НП „Пирин”

на това, проведено през 2014 г.
и влизането на План’14 в
действие.

На територията на НП Пирин и в
населените места в прилежащите
територии.
Различни
групи
ползватели
(притежатели
на
обекти
за
туристически услуги – хотели, къщи за
гости, заведения за хранене и
развлечение и др.) и групи посетители
на парка

Допитване/анкетно проучване
сред ползватели и посетители
на парка.
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Програма VII-2. Комплексен мониторинг
Таблица 4
1-ви Район Бъндеришки циркус
Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 95А0, подтип Б-гори от черна мура; 6170-Алпийски и
субалпийски варовикови тревни съобщества.
1
Компонент
и/
Обект
Екосистем
ии
местообит
ания
11 типа
природни
местообита
ния
Флора
•

висши
растени
яи

•

гъби

•

алгофл
ора

2
Показатели
Благоприятното
природозащитно
състояние (БПС) на
природните
местообитания в
района

Площ, плътност на
популацията,
фенологична фаза,
покритие, наличие на
инвазивни видове

Видово богатство и
видово разнообразие

3
Място за
наблюдение
Отдели 116,117,125
и 126

4
Периодичн
ост

5
Методика

6
Външни
изпълнители

7
Необходимост

5 години

Ръководство
за
оценка на БПС*

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Ежегодно

Методики, приети
в НСМБР***

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Информацията
допълва
данните в НСМБР***.
На парково ниво-дава
възможност за оценка на
БПС
бъдещите
перспективи (заплахи и
влияния) и насоките на
протичащите
сукцесии
(критерий 3)
Информацията
допълва
данните в НСМБР***.

За мониторинг:
местообитания
6150,6170,
95А0-подтип Б
6 вида висши
растения:
Arabis ferdinadicoburgi,
Brassica nivalis,
Heracleum
angustisectum,
Rhinanthus javrkae
Verbascum davidoffii,
Viola pyrenaica,
- 2 вида гъби
Gaestrum triplex,
Russula amethystina
р. Бъндерица,
Бъндеришки езера –
Дългото и Рибното,
Муратово ез., ез.
Окото,

2-3 пъти в
годината

Веднъж
годишно

8
Поток на
информацият
а
От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

в
Трансекти
местообитанията
Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на

От ДНП към
ИАОС
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1

2

3

4

5

6

•

фитобе
нтос за
реките
и
езерата

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

р. Бъндерица,
Бъндеришки езера –
Дългото и Рибното,
Муратово ез., ез.
Окото,

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране
на повърхностните
води

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

•

фитопл
анк
тон за
езерата

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

Дългото и Рибното
ез., Муратово ез., ез.
Окото,

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране
на повърхностните
води

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

800-2400 m, където
има растителност
(местообитание 4070,
4060, 6150, 6170,
95AO)
2500-2900 m по скали
без растителност
(местообитание 8110,
8120)
от 2400 до 2900 m,
само карстови
райони. Околностите
на вр. Вихрен,
Бъндерица,
Каменитица, Котешки
чал, Баюви дупки,
Разложки и Бански
суходол
(местообитание 8120)
По долината на р.
Бъндерица от ез.
Окото по пътеката
към Бъндеришка
порта, трансект с
дължина около 500 м

Всеки
месец VI-IX

Ловилки Барбер
(експонация 10
дни)

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Безгръбнач
ни
животни
във
високоплан
инската
зона

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)
Присъствие на Erebia
gorge pirinica
Плътност на
Chilostoma sztolcmani

Земноводни
и влечуги

Относителна
численост на
популацията на Rana
temporaria

VII-IX при
всяка
възможност
През 30 дни
(VI-X)

Два пъти в
годината
(май-юни и
юлиавгуст), по
2
последовате

Изброяване на
екземпляри

7
състава и структурата на
алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.
Осигуряване
на
информационна основа за
прилагане на ефективна
природозащитна политика
и за информираност на
широката общественост.

8
От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

Изброяване на
екземпляри за
единица време

Изчисление
числеността/
относителна
численост на
популацията на
база повторно
улавяне на

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Резултатите
от
динамиката
на
популациите на Rana
temporaria би бил добър
индикатор за влиянието на
туризма
върху
земноводните. За да се

От ДНП към
ИАОС
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1

2

3

Птици

Численост, брой
двойки, брой гнезда
на дневни грабливи
птици
(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи горски
местообитания и
скални комплекси в
целия район

Кокошеви
видове
птици

Численост, плътност

Подходящи горски и
алпийски
местообитания в
целия район

Нощни
грабливи
птици

Численост, плътност
на разр. Strigiformes

Подходящи горски и
местообитания в
целия район

Птици

Численост, плътност
Балканската
чучулига (Eremophila
alpestris balcanica),
алпийската
завирушка (Prunella

Алпийски
местообитания в
целия район

4
лни дни

5
индивиди (Bailey,
L. et al. 2004, Corn
& Bury 1990,
Lettink 2012, Rödel
& Ernst. 2004

6

7
установи влиянието му, е
необходимо провеждане
на същото изследване в
незасегнат или по-малко
засегнат район (вж. 3-ти
район).
Изясняване състоянието
на дневните грабливи
птици на територията на
парка. Разпространението
им и числеността в
отделни райони и паркови
участъци. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

8

Ежегодно.
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период –
VІІ - ІХ
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период
Ежегодно.
През
размножите
лния
период
поне

Основни методи,
за установяване
числеността на
дневни грабливи
птици. Картиране
на гнезда през
размножителния
период, трансектен
метод (Line
transects) (Bibby et
al., 1992).

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Основни и
утвърдени методи
за установяване
местообитанията
на видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване състоянието
на популациите на тези
видове.
Тенденции
в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни и
утвърдени методи
за установяване
местообитанията
на видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване състоянието
на популациите на тези
видове.
Тенденции
в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни методи,
за установяване
числеността на
гнездящите птици
са маршрутния
или трансектен

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите
на
тези
видове.
Плътност
и
екологични параметри в
отделни
типове
местообитания.

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1

2
collaris subalpina) и
пъстрия скален дрозд
(Monticola saxatilis).

3

Бозайници

Брой видове,
численост –
прилепна фауна

Горски
местообитания

Ендемични
и реликтни
видове
дребни
бозайници

Брой индивиди,
численост -ръждива
горска полевка
(Clethrionomys
glareolus pirinus) и
снежна полевка
(Chionomys nivalis)

Подходящи
местообитания за
двата вида

1. Общо проективно
покритие, във
видовия състав и
количествените
съотношения на
растителните видове
2. Навлизане или
увеличение
участието на
нетипични (вкл. на
храсти и дървета),
инвазивни и
рудерални видове и
др;
3. Поява и
увеличаване
покритието на
храсти и дървета.

Отдел :126, 125

Територии
за паша
местообита
ния и
консерваци
онно
значими
видове

Местообитание: 6170

4
двукратно.
В извън
размножите
лния
период –
VІІ - ІХ
Ежемесечн
о от май до
септември

От май до
септември

Ежегодно

5
метод (Line
transects) и
методът на
точковото броене
(Point counts)
(Bibby et al., 1992).
Регистрация и
анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокационни и
социални
ултразвуци
Утвърдени методи
в териологията за
установяване
на
видовата
и
подвидова
принадлежност.
Улов с живоловни
капани.
Методичният
подход включва
достъпни средства
за събиране на
информация.

6

7
Установяване
на
лимитиращи фактори и
заплахи.

8

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Актуализиране
на
данните. Нови данни за
видовете
прилепи
и
техните местообитания в
слабоизучени части на
парка

От ДНП към
ИАОС

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Установяване
принадлежността
и
статуса на изследваните
видове

От ДНП към
ИАОС

Наблюденията се
организират от
научни екипи, а
основната част от
тях се провеждат
от представители
на парковата
Дирекция (след
инструктаж).

Промените
в
биоразнообразието,
състоянието
на
найредките
и
уязвими
растителни
видове,
сукцесионните тенденции.

От ДНП към
РИОСВ и
ИАОС

Отдели: 116, 125
По 1 вертикален и
хоризонтален
трансект
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1

Почви

Климатич
ни
елементи
(вкл.
валежи)

2

pH (H2O), pH
(CaCl2), Олово
[mg/kg], Кадмий
[mg/kg], Мед
[mg/kg], Цинк
[mg/kg], Натрий
[mg/kg], Обменен
калий [cmol+/kg],
Обменен натрий
[cmol+/kg], Обменен
манган [cmol+/kg],
Обменен калций
[cmol+/kg], Обменен
магнезий [cmol+/kg],
Обменен алуминий
[cmol+/kg], Обменна
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ азот [g/kg],
Органичен въглерод
[g/kg], Общ фосфор
[mg/kg], Арсен
[mg/kg], Алуминий
[cmol+/kg], Желязо
[cmol+/kg].
Температура и
влажност на въздуха;
посока и скорост на
вятъра; валежи и (по
възм.) сн. покривка;
атм. налягане; сл.
радиация.

3
Отдел: 116
Местообитание: 6150
Отдели 116,117,125
и 126

4

6

7

През 5
години

Методика за
почвен
мониторинг в
МКП Гори**

ДНП-Организира
пробовзимането.
ИАОС- химичен
анализ на
почвените проби.
ДНП и ИАОС Създават и
поддържат
информационна
система за
състоянието на
почвите

Допълва НСМБР***
Установяване на
неблагоприятни
тенденции по отношение
състоянието на почвите

24-часов
перманенте
н
мониторинг
на всички
климатични
елементи.

Автоматично
метеомониториране чрез
сензори за
електронна
регистрация на
параметрите на
климатичните
елементи.

ДНП-Съдействие
за опазване на
мониторинговата
апаратура
Външни
изпълнители - с
документиран
ценз на
климатолози.

Климатичната среда има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
компоненти – абиотични и
биотични; дейности на
открито, вкл.
рекреационнотуристически.

Местообитания.
6150,
95А0 - подтип Б

Eдин автоматичен
наблюдателен пункт.
Точното място на
всеки пункт се
определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща критерии
за климатична
представителност от
типа на: надм.
височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и

5

8
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1

2

4

5

6

7

8

Пробонабиране
ИАОС
Уязвимост и потенциална
ДНП „Пирин“
БДС ISO 5667-9: Благоевград
опасност от влошаване на
2002;
екологичния статус на
Temp.
БДС
реката, поради засилено
17.1.4.01- 77;
присъствие на туристи и
рН- БДС 3424-81;
въдействие от хижата
41о46`10``N
В период на Електр. БДС EN ИАОС
ДНП „Пирин“
27 888: 2002;
23o25`41``E
маловодие
Благоевград
Уязвимост и потенциална
Неразт. В-ва- БДС
на границата между 1
опасност от влошаване на
EN 872: 2003;
и 2 райони
екологичния статус на
Разт. О 2 - Винклер;
реката, поради засилено
N-NH4+, N-NO 3 -присъствие на туристи
ISO 5665;
Фосфати- БДС EN
ISO 6878-1: 2004;
БПК 5 - Винклер;
ПО- БДС EN ISO
8467: 2001Езеро, тип Температура, рН,
41о44`24``N;
В период на Пробонабиране
ИАОС
Уязвимост и потенциална
ДНП „Пирин“
L1
електропроводимост, 23o24`51``E
маловодие
БДС ISO 5667-9: Благоевград
опасност от влошаване на
Рибно
съдържание на
2002;
екологичния статус на
разтворен кислород,
Temp.
БДС
езерото, поради засилено
амониев азот,
17.1.4.01- 77;
присъствие на туристи
нитратен азот,
рН- БДС 3424-81;
фосфати, БПК5 и
Електр. БДС EN
ХПК
27 888: 2002;
Неразт. В-ва- БДС
EN 872: 2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH 4 +, N-NO 3 -ISO 5665;
Фосфати- БДС EN
ISO 6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO
8467: 2001БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по Натура
2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
Река R3
BG4ME800
R085
Бъндерица,
след х.
Вихрен
Река R3
BG4ME800
R085
Бъндерица,
след Бънд.
поляна.

Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5 и
ХПК

3
достъпност на
мястото
41о45`22``N
23o25`00``E
на границата на 1
район

В период на
маловодие
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2-ри Район Ски-зона вр. Тодорка-Шилигарника-Бъндеришка поляна-м. Ечимене
Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 95А0, подтип А-гори от бяла мура; 4070* – храстови
съобщества с Pinus mugo; 6520-Панински сенокосни ливади.
1
2
3
4
5
6
7
8
Компоненти/
Показатели
Място за
Периодичнос
Методика
Външни
Необходимост
Поток на
Обект
наблюдение
т
изпълнители
информацията
Екосистеми и
Благоприятно
Отдели:121, 122, 130, 5 години
Ръководство за
Съвместни
Информацията
От ДНП към
местообитания
природозащитно
140, 141, 142, 153,
оценка на БПС*
екипи от
допълва данните в РИОСВ и ИАОС
състояние (БПС) на
151, 152, 153, 154, 155
външни
НСМБР***природните
изпълнители и
13 типа природни
На парково ниво-дава
местообитания в
представители
възможност за оценка
местообитания
Местообитания:
района
на ДНП
95А0-подтип А;.
на БПС -бъдещите
4070;
перспективи (заплахи
Ски-писти- местооб.
и влияния) и
6150 и 6520
насоките на
протичащите
сукцесии (критерий
3)
Флора
Площ, плътност на
Отд. 130
Методики,
Съвместни
популацията,
1 вид -растения
приети в
екипи от
фенологична фаза,
Alchemilla
НСМБР***външни
покритие, наличие на
bandericensis
изпълнители и
инвазивни видове
Отд. 121 и 122
представители
- 2 вида - гъби:
на ДНП
Gaesrtum triplexр,
Трансекти в
2-3 пъти в
Russula amethystina,
местообитанията
Отд. 152
годината
– 1 вид гъба
Limacella guttata
•

•

алгофлора

Видово богатство и
видово разнообразие

р. Бъндерица,
Каркъмски езера

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

фитобентос на
реки и езера

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

р. Бъндерица,
Каркъмски езера

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА № Н4 от 14.09.2012 г.
за
характеризиране
на

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1
•

фитопланктон
за езера

2

3

4

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

Каркъмски езера

Веднъж
годишно

Всеки месец
VI-IX

Присъствие на Erebia
gorge pirinica

800-2400 m, където
има растителност
(местообитание 4070,
4060, 6150, 6170,
95AO)
2500-2900 m по скали
без растителност
(местообитание 8110,
8120)

Дневни грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой гнезда
(разр. Accipitriformes
и Falconiformes)

Подходящи горски
местообитания и
скални комплекси в
целия район

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

Кокошеви видове
птици

Численост, плътност

Подходящи горски и
алпийски
местообитания в
целия район

През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период

Безгръбначни
животни
във
високопланинскат
а зона на парка.

Плътност на (Cychrus
semigranosus)

VII-IX при
всяка
възможност

5
повърхностните
води
Залегналите в
НАРЕДБА № Н4 от 14.09.2012 г.
за
характеризиране
на
повърхностните
води
Ловилки Барбер
(експонация 10
дни)

6
Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

8
От ДНП към
ИАОС

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Осигуряване
на
информационна
основа за прилагане
на
ефективна
природозащитна
политика
и
за
информираност
на
широката
общественост.

От ДНП към
ИАОС

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Изясняване
състоянието
на
дневните
грабливи
птици на територията
на
парка.
Разпространението
им и числеността в
отделни райони и
паркови
участъци.
Тенденции
в
числеността. Мерки
за опазване.
Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки
за опазване.

От ДНП към
ИАОС

Изброяване на
екземпляри

Основни методи,
за установяване
числеността на
дневни грабливи
птици. Картиране
на гнезда през
размножителния
период,
трансектен метод
(Line transects)
(Bibby et al.,
1992).
Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитанията
на видовете и
тяхното
моделиране

7
състава и структурата
на алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

От ДНП към
ИАОС
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2
Численост, плътност
(разр. Strigiformes)

3
Подходящи горски и
местообитания в
целия район

Птици

Численост, плътностбалканската чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica), алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален дрозд
(Monticola saxatilis).

Алпийски
местообитания в
целия район

Бозайници

Брой видове,
численост- прилепна
фауна

Горски
местообитания

Ежемесечно
от май до
септември

Ендемични
и
реликтни видове
дребни бозайници

Брой индивиди,
численост- ръждива
горска полевка(
Clethrionomys glareolus
pirinus) и снежна
полевка ( Chionomys
nivalis)

Подходящи
местообитания за
двата вида

От май до
септември

Почви

pH (H2O), pH (CaCl2),
Олово [mg/kg], Кадмий
[mg/kg], Мед [mg/kg],
Цинк [mg/kg], Натрий
[mg/kg], Обменен

Долна, средна и горна
част на ски пистите

На всеки 5
години

Нощни
птици

1

грабливи

4
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период
Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

5
Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитанията
на видовете и
тяхното
моделиране
Основни методи,
за установяване
числеността на
гнездящите
птици са
маршрутния или
трансектен метод
(Line transects) и
методът на
точковото броене
(Point counts)
(Bibby et al.,
1992).
Регистрация и
анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокационни и
социални
ултразвуци
Утвърдени
методи
в
териологията за
установяване на
видовата
и
подвидова
принадлежност.
Улов
с
живоловни
капани.

6
Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

7
Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки
за опазване.

8
От ДНП към
ИАОС

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове. Плътност и
екологични
параметри в отделни
типове
местообитания.
Установяване
на
лимитиращи фактори
и заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Актуализиране
на
данните. Нови данни
за видовете прилепи и
техните
местообитания
в
слабоизучени части
на парка
Установяване
принадлежността
и
статуса
на
изследваните видове

От ДНП към
ИАОС

Методика за
почвен
мониторинг в
МКП „Гори”**

ДНПКонтролни
функции върху
качеството на
изпълнение и

Контрол и оценка на
въздействието с оглед
провеждане на
ефективна политика
за опазване на

При
необходимост
финансира
изпълнението на
дейности и

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

От ДНП към
ИАОС
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1

2
калий [cmol+/kg],
Обменен натрий
[cmol+/kg], Обменен
манган [cmol+/kg],
Обменен калций
[cmol+/kg], Обменен
магнезий [cmol+/kg],
Обменен алуминий
[cmol+/kg], Обменна
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ азот [g/kg],
Органичен въглерод
[g/kg], Общ фосфор
[mg/kg], Арсен
[mg/kg], Алуминий
[cmol+/kg], Желязо
[cmol+/kg].
Мех. състав, обемна
плътн.
Температура и
влажност на въздуха;
посока и скорост на
вятъра; валежи и (по
възм.) сн. покривка;
атм. налягане; сл.
радиация.

3

24-часов
перманентен
мониторинг
на всички
климатични
елементи.

5

Автоматично
метеомониториране
чрез сензори за
електронна
регистрация на
параметрите на
климатичните
елементи.

6
получените
резултати
Арендатори на
ски-пистите –
организира
пробовзиманет
ои
изпълнението
на почвените
анализи

почвите

7

8
мероприятия по
подобряване
състоянието и
качеството на
почвите
съгласно
изискванията на
чл. 17 от ЗП
(Обн. ДВ. бр.89
от 6 Ноември
2007г., .изм. ДВ.
бр.98 от 28
Ноември 2014г.)

Климатичната среда
има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
компоненти –
абиотични и
биотични; дейности
на на открито, вкл.
рекреационнотуристически
Климатичната среда
има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
елементи – абиотични
и биотични, както и
за редица дейности на
човека на открито,
вкл.рекреационнотуристически.
БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по Натура
2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.

Климатични
елементи (вкл.
валежи)

По един автоматичен
наблюдателен пункт
за всеки от шестте
района на
комплексния
мониторинг. Точното
място на всеки пункт
се определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща критерии
за климатична
представителност от
типа на: надм.
височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и
достъпност на
мястото

4

ДНПСъдействие от
страна на ДНП
за опазване на
мониторингова
та апаратура,
разположена по
правило в
обитавани
обекти на
територията на
парка
Външни
изпълнители с
документиран
ценз на
климатолози.
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МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
3-ти Район Попово-езерен циркус и резерват „Юлен“
Местообитания: 62D0 - Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 7140 –Преходни блата и плаващи подвижни торфища.
1
2
3
4
5
6
7
Компоненти/
Показатели
Място за
Периодич
Методика
Външни
Необходимост
Обект
наблюдение
ност
изпълнители
Екосистеми и
Благоприятно
Отдели: 164, 165, 166, 5 години
Ръководство за оценка
Съвместни
Информацията
местообитания
природозащитно
252, 253, 254, 255,
на БПС*
екипи от
допълва данните в
състояние (БПС) на
256, 257, 259, 260,
външни
НСМБР***
11 типа природни
природните
261, 262;
изпълнители и
На парково нивоместообитания
местообитания в
представители
дава възможност за
района
на ДНП
оценка на БПС Местообитания:
бъдещите
62D0,7140
перспективи
(заплахи и
влияния) и
насоките на
протичащите
сукцесии
(критерий 3)
Флора
Площ, плътност на
1 вид - растения
Методики, приети в
Съвместни
популацията,
- Empetrum nigrumq
НСМБР***екипи от
фенологична фаза,
външни
Трансекти в
1- вид гъби
покритие, наличие на
изпълнители и
местообитанията
инвазивни видове
Russula amethystina
представители
2-3 пъти в
годината
на ДНП
• алгофлора
Видово богатство и
Козя река, р.
Веднъж
Стандартни методики за Съвместни
Висока, т.к. всички
видово разнообразие
Мозговица,
годишно
изследване на
екипи от
антропогенни и
Спанополска река,
алгофлората
експерти на
естествени
Спанополски езера.
ДНП и външни
промени и процеси
изпълнители
във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и
структурата на
алгофлората.
• фитобентос за
Залегналите в
Козя река, р.
Веднъж
Залегналите в НАРЕДБА Съвместни
Висока, т.к. всички
реки и езера
НАРЕДБА № Н-4 от
Мозговица,
годишно
№ Н-4 от 14.09.2012 г. за екипи от
антропогенни и
14.09.2012 г. за
Спанополска река,
характеризиране на
експерти на
естествени
характеризиране на
Спанополски езера.
повърхностните води
ДНП и външни
промени и процеси
повърхностните води
изпълнители
във водните
местообитания се
отразяват пряко на

8
Поток на
информацията
От ДНП към
РИОСВ и
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1

•

фитопланктон
за езера

Безгръбначни
животни
във
високопланинска
та зона на парка.

2

3

4

5

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

Спанополски езера.

Веднъж
годишно

Залегналите в НАРЕДБА
№ Н-4 от 14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

800-2400 m, където
има растителност
(местообитание 4070,
4060, 6150, 6170,
95AO)
2500-2900 m по скали
без растителност
(местообитание 8110,
8120)

Всеки
месец VIIX

Плътност на (Cychrus
semigranosus)
Присъствие на Erebia
gorge pirinica

VII-IX
при всяка
възможно
ст

Ловилки Барбер
(експонация 10 дни)

Изброяване на
екземпляри

6

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Риби

Брой видове, численост
Балканската пъстърва
(Salmo trutta fario) и
лещанката (Phoxinus
phoxinus)

Десилишки езера,
Перлешки ез.,
Плешиво ез.

Всеки
месец VIIX

Утвърдени в научната
литература, МОСВ и ЕС.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Дневни грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой гнезда
(разр. Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи горски
местообитания и
скални комплекси в
целия район.
Приоритетни
територии – резерват
Юлен

Ежегодно.
През
размножи
телния
период
поне
двукратно

Основни методи, за
установяване
числеността на дневни
грабливи птици.
Картиране на гнезда
през размножителния
период, трансектен

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

7
състава и
структурата на
алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени
промени и процеси
във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и
структурата на
алгофлората.
Осигуряване
на
информационна
основа
за
прилагане
на
ефективна
природозащитна
политика
и
за
информираност на
широката
общественост.
Изучаване
и
опазване
на
автохтонните
популации
балканска пъстърва
в
резерватните
територии.
Пространствена,
възрастова
структура
на
популациите
на
лешанката.
Изясняване
състоянието
на
дневните грабливи
птици
на
територията
на
парка.
Разпространението

8

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1

2

3

Кокошеви видове
Птици

Численост, плътност

Подходящи горски и
алпийски
местообитания в
целия район

Нощни грабливи
птици

Численост, плътност
(разр. Strigiformes) в
парк Пирин

Подходящи горски и
местообитания в
целия район.
Приоритетни
територии – резерват
Юлен

Птици

Численост, плътностБалканска чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica), алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален дрозд
(Monticola saxatilis).

Алпийски
местообитания в
целия район

Бозайници

Брой видове, численост
– прилепна фауна

Горски
местообитания.
Приоритетни
територии – резерват
Юлен

4
. В извън
размножи
телния
период –
VІІ - ІХ

5
метод (Line transects)
(Bibby et al., 1992).

6

7
им и числеността в
отделни райони и
паркови участъци.
Тенденции
в
числеността.
Мерки за опазване.
Проследяване
състоянието
на
популациите
на
тези
видове.
Тенденции
в
числеността.
Мерки за опазване.

8

През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период
Ежегодно.
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период –
VІІ - ІХ
Ежемесеч
но от май
до
септември

Основни и утвърдени
методи за установяване
местообитанията на
видовете и тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Основни и утвърдени
методи за установяване
местообитанията на
видовете и тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите
на
тези
видове.
Тенденции
в
числеността.
Мерки за опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни методи, за
установяване
числеността на
гнездящите птици са
маршрутния или
трансектен метод (Line
transects) и методът на
точковото броене (Point
counts) (Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите
на
тези
видове.
Плътност
и
екологични
параметри
в
отделни
типове
местообитания.
Установяване
на
лимитиращи
фактори и заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Регистрация и анализ на
издаваните от прилепите
ехолокационни и
социални ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Актуализиране на
данните.
Нови
данни за видовете
прилепи и техните
местообитания
в
слабоизучени части

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1

2

Ендемични
и
реликтни видове
дребни бозайници

Брой индивиди,
численост - ръждива
горска полевка (
Clethrionomys glareolus
pirinus) и снежна
полевка ( Chionomys
nivalis)
Численост- благороден
елен(Cervus elaphus )
сърна (Capreolus
capreolus )

Бозайници

3

4

5

6

Подходящи
местообитания за
двата вида.
Приоритетни
територии – резерват
Юлен

От май до
септември

Утвърдени методи в
териологията
за
установяване
на
видовата и подвидова
принадлежност. Улов с
живоловни капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Приоритетни
територии – резерват
Юлен

Ежемесеч
но

Съвременни методи за
оценка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Местооб. 62D0
Местооб. 7140

На всеки 5
години

Методика за почвен
мониторинг в МКП
„Гори”**

Организира
пробовзиманет
ои
изпълнението
на почвените
анализи.
Създава и
поддържа
информационн
а система за
състоянието на
почвите

Състояние
на
популациите
на
тези
видове.
Плътност,
численост
и
екологични
параметри.
Установяване
на
лимитиращи
фактори и заплахи.
Събиране на
информация за
състоянието на
почвите за
конкретния тип
местообитание и
установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

По един автоматичен
наблюдателен пункт

24-часов
перманент

Автоматично метеомониториране чрез

От ДНПСъдействие от

Климатичната
среда има

Мониторират от ДНП по
утвърдена методика и
периодичност

В рамките на НСМБР
мечка (Ursus arctos) и
вълк (Canis lupus).
Почви

Климатични
елементи (вкл.

pH (H2O), pH (CaCl2),
Олово [mg/kg], Кадмий
[mg/kg], Мед [mg/kg],
Цинк [mg/kg], Натрий
[mg/kg], Обменен
калий [cmol+/kg],
Обменен натрий
[cmol+/kg], Обменен
манган [cmol+/kg],
Обменен калций
[cmol+/kg], Обменен
магнезий [cmol+/kg],
Обменен алуминий
[cmol+/kg], Обменна
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ азот [g/kg],
Органичен въглерод
[g/kg], Общ фосфор
[mg/kg], Арсен [mg/kg],
Алуминий [cmol+/kg],
Желязо [cmol+/kg].
Температура и
влажност на въздуха;

7
на парка
Установяване
принадлежността и
статуса
на
изследваните
видове

8
От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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валежи)

1

2
посока и скорост на
вятъра; валежи и (по
възм.) сн. покривка;
атм. налягане; сл.
радиация.

Река R3
BG4ME800R085
Демяница, след х.
Демяница

Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот, нитратен
азот, фосфати, БПК5 и
ХПК

Езеро, тип L1
Долно Валявишко

Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот, нитратен
азот, фосфати, БПК5 и
ХПК

3
за всеки от шестте
района на
комплексния
мониторинг. Точното
място на всеки пункт
се определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща критерии
за климатична
представителност от
типа на: надм.
височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и
достъпност на
мястото
41о44`31``N
23o28`05``E
на границата на 3
район

4
ен
монитори
нг на
всички
климатич
ни
елементи.

5
сензори за електронна
регистрация на
параметрите на
климатичните елементи.

6
страна на ДНП
за опазване на
мониторингова
та апаратура,
разположена по
правило в
обитавани
обекти на
територията на
парка
Външни
изпълнители с
документиран
ценз на
климатолози.

7
фактороопределящ
о значение за
всички останали
природни
компоненти –
абиотични и
биотични;
дейности на на
открито, вкл.
рекреационнотуристически

8

В период
на
маловодие

ИАОС
Благоевград

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на реката, поради
засилено
присъствие на
туристи и
въдействие от
хижата

ДНП „Пирин“

41о42`38``N
23o28`31``E
много близко до 3
район

В период
на
маловодие

Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN
872: 2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH4+, N-NO 3 -- ISO
5665;
Фосфати- БДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК 5 - Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467:
2001Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN
872: 2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH 4 +, N-NO 3 -- ISO

ИАОС
Благоевград

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

ДНП „Пирин“
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1

2

3

4

Езеро, тип L1
Голямо
Валявишко

Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот, нитратен
азот, фосфати, БПК5 и
ХПК

41о42`41``N
23o28`46``E

В период
на
маловодие

Езеро, тип L1
Попово

Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот, нитратен
азот, фосфати, БПК5 и
ХПК

41о42`36``N
23o30`36``E
много близо до 3-ти
район

В период
на
маловодие

Езеро, тип L1
Безбожко

Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот, нитратен
азот, фосфати, БПК5 и
ХПК

41о43`56``N
23o31`28``E

В период
на
маловодие

5
5665;
Фосфати- БДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467:
2001Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN
872: 2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH 4 +, N-NO 3 -- ISO
5665;
Фосфати- БДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467:
2001Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN
872: 2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH 4 +, N-NO 3 -- ISO
5665;
Фосфати- БДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467:
2001Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN

6

7

8

ИАОС
Благоевград

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

ДНП „Пирин“

ИАОС
Благоевград

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

ДНП „Пирин“

ИАОС
Благоевград

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на езерото, поради
засилено

ДНП „Пирин“
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1

2

3

4

5
6
7
872: 2003;
присъствие на
Разт. О 2 - Винклер;
туристи
N-NH 4 +, N-NO 3 -- ISO
5665;
Фосфати- БДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467:
2001БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по Натура
2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие

8

4- ти Район Циркус Баюви дупки-резерват „Баюви дупки – Джинджирица“
Местообитания: 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 4070* – Храстови съобщества с Pinus mugo; 9410 –Ацидофилни гори от
Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea).
1
2
3
4
5
6
7
8
Компоненти/Обект
Показатели
Място за наблюдение
Периодичн
Методика
Външни
Необходимост
Поток на
ост
изпълнители
информация
та
Екосистеми и
Благоприятно
Отдели: 9, 10, 11, 12, 13, 5 години
Ръководство за Съвместни
Информацията
От ДНП към
местообитания
природозащитно
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23,
оценка на
екипи от
допълва данните в РИОСВ и
състояние (БПС) на
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
БПС*
външни
НСМБР***
ИАОС
18 типа природни
природните
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
изпълнители и
На парково ниво-дава
местообитания
местообитания в
38, 39, 40, 41, 44, 45, 46,
представители
възможност за оценка
района
47, 48, 49, 50, 59, 60, 61,
на ДНП
на БПС -бъдещите
62, 72, 73, 74, 75, 76.
перспективи (заплахи
и влияния) и
насоките на
Местообитания:
протичащите
9130,4070,9410
сукцесии (критерий 3)
Флора
Площ, плътност на
Отдели: 73, 74
Методики,
Съвместни
популацията,
– 8 вида в.р.
приети в
екипи от
фенологична фаза,
Arenaria pirinica,
НСМБР***външни
покритие, наличие на
Artemisia eriantha,
изпълнител и и
инвазивни видове
Carex parviflora,
представители
Oxytropis urumovii,
на ДНП
Papaver degenii,
Rhinanthus javorkae,
Saxifraga spruneri,
Thymus perinicus
2 вида гъби
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1

•

•

алгофлора

фитобентос
за реки

2

Видово богатство и
видово разнообразие

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

Безгръбначни
животни
във
високопланинскат
а зона на парка.

Присъствие на Erebia
gorge pirinica

Дневни грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой гнезда
(разр. Accipitriformes
и Falconiformes)

Плътност на
Chilostoma sztolcmani

3
Отд. 44 – Limacella
guttata,
Отд. 50 – Russula
amethystina
река Бяла

4
2-3 пъти в
годината

5
трансекти в
местообитания
та

6

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

река Бяла

Веднъж
годишно

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

2500-2900 m по скали без
растителност
(местообитание 8110,
8120)
от 2400 до 2900 m, само
карстови райони.
Околностите на вр.
Вихрен, Бъндерица,
Каменитица, Котешки
чал, Баюви дупки,
Разложки и Бански
суходол (местообитание
8120)

VII-IX при
всяка
възможност

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиран
е на
повърхностнит
е води
Изброяване на
екземпляри

През 30 дни
(VI-X)

Изброяване на
екземпляри за
единица време

Подходящи горски
местообитания и скални
комплекси в целия район.
Приоритетни територии
– резерват Баюви дупки

Ежегодно.
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния

Основни
методи, за
установяване
числеността на
дневни
грабливи
птици.
Картиране на
гнезда през
размножителни

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

7

8

Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.
Осигуряване
на
информационна
основа за прилагане
на
ефективна
природозащитна
политика
и
за
информираност
на
широката
общественост.

От ДНП към
ИАОС

Изясняване
състоянието
на
дневните
грабливи
птици на територията
на
парка.
Разпространението им
и
числеността
в
отделни райони и
паркови
участъци.
Тенденции
в

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1

2

3

Численост, плътност

Подходящи горски и
алпийски местообитания
в целия район.
Приоритетни територии
– резерват Баюви дупки

Численост, плътност
(разр. Strigiformes)

Подходящи горски и
местообитания в целия
район. Приоритетни
територии – резерват
Баюви дупки

Птици

Численост, плътност балканската чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica), алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален дрозд
(Monticola saxatilis).

Алпийски местообитания
в целия район

Бозайници

Брой видове,
численост на
прилепната фауна

Горски местообитания.
Приоритетни територии
– резерват Баюви дупки

Кокошеви видове
птици

Нощни
птици

грабливи

4
период –
VІІ - ІХ

През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период
Ежегодно.
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период –
VІІ - ІХ

Ежемесечн
о от май до
септември

5
я период,
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et al.,
1992).
Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитания
та на видовете
и тяхното
моделиране

6

7
числеността.
за опазване.

8

Мерки

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки
за опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитания
та на видовете
и тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки
за опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни
методи, за
установяване
числеността на
гнездящите
птици са
маршрутния
или трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене (Point
counts) (Bibby
et al., 1992).
Регистрация и
анализ на
издаваните от

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове. Плътност и
екологични
параметри в отделни
типове
местообитания.
Установяване
на
лимитиращи фактори
и заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Съвместни
екипи от
експерти на

Актуализиране
на
данните. Нови данни
за видовете прилепи и

От ДНП към
ИАОС
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1

2

3

4

Ендемичните
и
реликтни видове
дребни бозайници

Брой индивиди,
численост-(ръждива
горска полевка –
Clethrionomys glareolus
pirinus и снежна
полевка – Chionomys
nivalis)

Подходящи
местообитания за двата
вида. Приоритетни
територии – резерват
Баюви дупки

От май до
септември

Бозайници

Численостблагороден елен
(Cervus elaphus ) сърна
(Capreolus capreolus )

Приоритетни територии
– резерват Баюви дупки

Ежемесечн
о

pH (H2O), pH (CaCl2),
Олово [mg/kg],
Кадмий [mg/kg], Мед
[mg/kg], Цинк [mg/kg],
Натрий [mg/kg],
Обменен калий
[cmol+/kg], Обменен
натрий [cmol+/kg],
Обменен манган
[cmol+/kg], Обменен
калций [cmol+/kg],
Обменен магнезий
[cmol+/kg], Обменен
алуминий [cmol+/kg],
Обменна киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ азот [g/kg],

6
ДНП и външни
изпълнители

Съвременни
методи
за
оценка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове.
Плътност,
численост
и
екологични
параметри.
Установяване
на
лимитиращи фактори
и заплахи.

Организира
пробовзимането
и изпълнението
на почвените
анализи.
Създава и
поддържа
информационна
система за
състоянието на
почви

Събиране на
информация за
състоянието на
почвите за
конкретния тип
местообитание и
установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

Мониторират
от ДНП по
утвърдена
методика
и
периодичност

дива коза (Rupicapra
rupicapra),
мечка
(Ursus arctos) и вълк
(Canis lupus).
Почви

5
прилепите
ехолокационни
и социални
ултразвуци
Утвърдени
методи
в
териологията
за
установяване
на видовата и
подвидова
принадлежност
.
Улов
с
живоловни
капани.

За комплексен
мониторинг:
местооб. - 9130
местооб. - 4070
местооб. - 9410

На всеки 10
години

Методика за
почвен
мониторинг в
МКП „Гори”**

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

7
техните
местообитания
в
слабоизучени части
на парка
Установяване
принадлежността
и
статуса
на
изследваните видове

8

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС
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1

2
Органичен въглерод
[g/kg], Общ фосфор
[mg/kg], Арсен
[mg/kg], Алуминий
[cmol+/kg], Желязо
[cmol+/kg].
Температура и
влажност на въздуха;
посока и скорост на
вятъра; валежи и (по
възм.) сн.покривка;
атм. налягане; сл.
радиация.

3

4

5

6

7

8

По един автоматичен
24-часов
Автоматично
ОГ ДНПКлиматичната среда
наблюдателен пункт за
перманенте метеоСъдействие от
има
всеки от шестте района
н
мониториране
страна на ДНП
фактороопределящо
на комплексния
мониторинг чрез сензори за за опазване на
значение за всички
мониторинг. Точното
на всички
електронна
мониторинговат останали природни
място на всеки пункт се
климатични регистрация на а апаратура,
компоненти –
определя след
елементи.
параметрите на разположена по
абиотични и
разработване на
климатичните
правило в
биотични; дейности
концепция за
елементи.
обитавани
на на открито,
разположението,
обекти на
вкл.рекреационновключваща критерии за
територията на
туристически
климатична
парка
представителност от типа
Външни
на: надм.височина, макро
изпълнители с
и микро-експозиция,
документиран
орография; форма на
ценз на
релефа и др., както и
климатолози.
достъпност на мястото
БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по Натура
2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие

Климатични
елементи (вкл.
валежи)
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5-ти Район Спанополски и Башлийски циркуси
Местообитания: 91СА – Рило-Родопски и Старопланински белборови гори; 6430 – Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс; 4060 – Алпийски и бореални ерикоидни съобщества и 6230*- богати на видове
картълови съобщества върху силикатен терен в планините.
1
2
3
4
5
6
7
Компоненти/Обект
Показатели
Място за наблюдение
Периодичн
Методика
Външни
Необходимост
ост
изпълнители
Екосистеми и
Благоприятно
Отдели: 379, 380, 381,
5 години
Ръководство
Съвместни екипи Информацията допълва
местообитания
природозащитно
388, 389, 390, 391, 392,
за оценка на
от външни
данните в НСМБР***състояние (БПС) на
393, 394, 395, 396, 397,
БПС*
изпълнители и
На парково ниво-дава
13 типа природни
природните
398, 399, 400, 401, 402
представители на възможност за оценка
местообитания
местообитания в района За комплексен
ДНП
на БПС -бъдещите
перспективи (заплахи и
мониторинг:
влияния) и насоките
Отд. 379-389
на протичащите
– местооб. 91СА;
сукцесии (критерий 3)
Отд. 389
– местооб. 6430;
Отд 392
– местооб. 4060;
Отд 400
– местооб. 6230
Флора
Площ, плътност на
Отд 379 –2 вида в.р.
Методики,
Съвместни екипи
популацията,
Viola orbelica
приети в
от външни
фенологична фаза,
Отд. 392 –
НСМБР***изпълнители и
покритие, наличие на
Aubrieta gracilis
представители на
инвазивни видове
ДНП
• алгофлора
Видово богатство и
Ез. Безбог, река
Веднъж
Стандартни
Съвместни екипи
Висока, т.к. всички
видово разнообразие
Безбожка, Рибни езера,
годишно
методики за
от експерти на
антропогенни и
Попово ез., Валявишки
изследване на ДНП и външни
естествени промени и
ез., Превалски ез.,
алгофлората
изпълнители
процеси във водните
Демянишка р.
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.
• фитобентос за
Залегналите в
Ез. Безбог, река
Веднъж
Залегналите в
Съвместни екипи
Висока, т.к. всички
реки и езера
НАРЕДБА № Н-4 от
Безбожка, Рибни езера,
годишно
НАРЕДБА №
от експерти на
антропогенни и
14.09.2012 г. за
Попово ез., Валявишки
Н-4 от
ДНП и външни
естествени промени и
характеризиране на
ез., Превалски ез.,
14.09.2012 г.
изпълнители
процеси във водните
повърхностните води
Демянишка р.
за
местообитания се
характеризира
отразяват пряко на
не на
състава и структурата
повърхностни
на алгофлората.
те води
• фитопланктон за
Залегналите в
Ез. Безбог, Рибни езера,
Веднъж
Залегналите в
Съвместни екипи
Висока, т.к. всички

8
Поток на
информацията
От ДНП към
РИОСВ и
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
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1
езера

2
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

3
Попово ез., Валявишки
ез., Превалски ез.

4
годишно

Безгръбначни
животни
във
високопланинската
зона на парка

Плътност на (Cychrus
semigranosus)

800-2400 m, където има
растителност
(местообитание 4070,
4060, 6150, 6170, 95AO)

Всеки
месец VI-IX

Земноводни и
влечуги

Численост /относителна
численост на
популацията на
планинската жаба ( Rana
temporaria)

От заслон Спано поле
нагоре по течението на
р. Башлийца, трансект с
дължина около 500 м

Два пъти в
годината
(май-юни и
юлиавгуст), по
2
последовате
лни дни

Дневни грабливи
видове птици

Численост, брой двойки,
брой гнезда
(разр. Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи горски
местообитания и скални
комплекси в целия
район.

Ежегодно.
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период –

5
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г.
за
характеризира
не на
повърхностни
те води
Ловилки
Барбер
(експонация
10 дни)

6
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

7
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.

8
ИАОС

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Осигуряване
на
информационна основа
за
прилагане
на
ефективна
природозащитна
политика
и
за
информираност
на
широката
общественост.

От ДНП към
ИАОС

Изчисление
числеността/
относителна
численост на
популацията
на база
повторно
улавяне на
индивиди
(Bailey, L. et
al. 2004, Corn
& Bury 1990,
Lettink 2012,
Rödel & Ernst.
2004
Основни
методи, за
установяване
числеността
на дневни
грабливи
птици.
Картиране на
гнезда през
размножителн
ия период,

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Резултатите
от
динамиката
на
популациите на Rana
temporaria би бил добър
индикатор за влиянието
на
туризма
върху
земноводните. За да се
установи влиянието му,
е
необходимо
провеждане на същото
изследване в незасегнат
или по-малко засегнат
район (вж. 3-ти район).

От ДНП към
ИАОС

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Изясняване
състоянието
на
дневните
грабливи
птици на територията
на
парка.
Разпространението им
и
числеността
в
отделни
райони
и
паркови
участъци.
Тенденции
в
числеността. Мерки за

От ДНП към
ИАОС
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1

2

3

Кокошеви видове
птици

Численост, плътност

Подходящи горски и
алпийски местообитания
в целия район

Нощни
птици

Численост, плътност(разр. Strigiformes)

Подходящи горски и
местообитания в целия
район.

Птици

Численост, плътностбалканската чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica), алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален дрозд
(Monticola saxatilis).

Алпийски
местообитания в целия
район

Бозайници

Брой видове, численост
-прилепната фауна

Горски местообитания.

грабливи

4
VІІ - ІХ

През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период
Ежегодно.
През
размножите
лния
период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния
период –
VІІ - ІХ

Ежемесечно
от май до
септември

5
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et al.,
1992).
Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитани
ята на
видовете и
тяхното
моделиране

6

опазване.

7

8

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитани
ята на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни
методи, за
установяване
числеността
на гнездящите
птици са
маршрутния
или
трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене (Point
counts) (Bibby
et al., 1992).
Регистрация и
анализ на
издаваните от

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове. Плътност и
екологични параметри
в
отделни
типове
местообитания.
Установяване
на
лимитиращи фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни

Актуализиране
на
данните. Нови данни за
видовете прилепи и

От ДНП към
ИАОС
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1

2

Ендемични
и
реликтни
видове
дребни бозайници

Брой индивиди,
численост- (ръждива
горска полевка –
Clethrionomys glareolus
pirinus и снежна полевка
– Chionomys nivalis)

Подходящи
местообитания за двата
вида.

От май до
септември

Бозайници

Численост- благороден
елен (Cervus elaphus )
сърна (Capreolus
capreolus )

Горски местообитания в
южната част на парка

Ежемесечно

Почви

В рамките на НСМБР са
дива коза (Rupicapra
rupicapra), Мечка (Ursus
arctos) и Вълк (Canis
lupus).
pH (H2O), pH (CaCl2),
Олово [mg/kg], Кадмий
[mg/kg], Мед [mg/kg],
Цинк [mg/kg], Натрий
[mg/kg], Обменен калий
[cmol+/kg], Обменен
натрий [cmol+/kg],
Обменен манган
[cmol+/kg], Обменен
калций [cmol+/kg],
Обменен магнезий
[cmol+/kg], Обменен
алуминий [cmol+/kg],
Обменна киселинност

3

4

5
прилепите
ехолокационн
и и социални
ултразвуци
Утвърдени
методи
в
териологията
за
установяване
на видовата и
подвидова
принадлежнос
т.
Улов
с
живоловни
капани.

6
изпълнители

7
техните местообитания
в слабоизучени части
на парка

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Установяване
принадлежността
и
статуса
на
изследваните видове

От ДНП към
ИАОС

Съвременни
методи
за
оценка

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове.
Плътност,
численост
и
екологични параметри.
Установяване
на
лимитиращи фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Организира
пробовзимането и
изпълнението на
почвените
анализи. Създава
и поддържа
информационна
система за
състоянието на
почви

Събиране на
информация за
състоянието на почвите
за конкретния тип
местообитание и
установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение състоянието
на почвите

Видовете се
мониторират
от ДНП по
утвърдена
методика
и
периодичност

За комплексен
мониторинг:
Отд. 379-389 – месооб.
91СА;
Отд. 389 – местооб.
6430;
Отд 392 – местооб. 4060;
Отд 400 – местооб. 6230

На всеки 5
години

Методика за
почвен
мониторинг в
МКП
„Гори”**

8
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1

2

3

4

5

6

7

По един автоматичен
наблюдателен пункт за
всеки от шестте района
на комплексния
мониторинг. Точното
място на всеки пункт се
определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща критерии за
климатична
представителност от
типа на: надм.височина,
макро и микроекспозиция, орография;
форма на релефа и др.,
както и достъпност на
мястото

24-часов
перманенте
н
мониторинг
на всички
климатични
елементи.

Автоматично
метеомониториране
чрез сензори
за електронна
регистрация
на
параметрите
на
климатичните
елементи.

ОГ ДНПСъдействие от
страна на ДНП за
опазване на
мониторинговата
апаратура,
разположена по
правило в
обитавани обекти
на територията на
парка
Външни
изпълнители с
документиран
ценз на
климатолози.

Климатичната среда
има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
компоненти –
абиотични и биотични;
дейности на на
открито,
вкл.рекреационнотуристически.

8

[cmol+/kg],
Влагосъдържание, Общ
азот [g/kg], Органичен
въглерод [g/kg], Общ
фосфор [mg/kg], Арсен
[mg/kg], Алуминий
[cmol+/kg], Желязо
[cmol+/kg].
Климатични
елементи (вкл.
валежи)

Температура и влажност
на въздуха; посока и
скорост на вятъра;
валежи и (по възм.) сн.
покривка; атм. налягане;
сл. радиация.

БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по Натура
2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
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6-ти Район Влахински и Георгийски циркус
Местообитания: 4070* – Храстови съобщества с Pinus mugo; 9410 –Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс
(Vaccinio-Piceetea); 7140 –Преходни блата и плаващи подвижни торфища; 6170-Алпийски и субалпийски варокивови тревни
съобщества; 6150 -силикатни алпийски и болеални тревни съобщества.
1
2
3
4
5
6
7
Компоненти/
Показатели
Място за
Периодич
Методика
Външни
Необходимост
Обект
наблюдение
ност
изпълнители
Екосистеми и
местообитания
16 типа природни
местообитания

Площ, плътност на
популацията,
фенологична фаза,
покритие, наличие
на инвазивни
видове

Флора

•

•

Благоприятно
природозащитно
състояние (БПС) на
природните
местообитания в
района

алгофлора

Видово богатство и
видово
разнообразие

фитобентос за
реки и езера

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните

Отдели: 439, 440, 446,
447, 448, 449, 450,
451, 452, 455, 456,
457, 458, 459, 460,
463, 464, 465;
За комплексен
мониторинг:
Отд. 449 – местооб.
9410;
Отд. 451- местооб.
7140
Отд. 457 – местооб.
4070„
Отд. 459 местооб.
6170,6150
Отд. 455, 460
5 -вида в.р.
Carex parviflora
Galium demissum,
Papaver degenii,
Saxifraga spruneri,
Festuca pirinica
Влахински ез.,
Георгийски ез..
Синанишко ез., р.
Синанишка, р.
Влахина, р.
Георгийца.
Влахински ез.,
Георгийски ез..
Синанишко ез., р.
Синанишка, р.
Влахина, р.

5 години

Веднъж
годишно

Веднъж
годишно

Ръководство за оценка
на БПС*

Съвместни
екипи от външни
изпълнители и
представители
на ДНП

Методики, приети в
НСМБР***-

Съвместни
екипи от външни
изпълнители и
представители
на ДНП

Стандартни методики
за изследване на
алгофлората

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Информацията допълва
данните в НСМБР***На парково ниво-дава
възможност за оценка на
БПС -бъдещите
перспективи (заплахи и
влияния) и насоките на
протичащите сукцесии
(критерий 3)

Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
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информация
та
От ДНП към
РИОСВ и
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

1

2
води

3
Георгийца.

4

фитопланктон
за езера

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните
води

Влахински ез.,
Георгийски ез..
Синанишко ез.

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Територии за
паша/
местообитания и
консервационно
значими видове

Промени в общото
проективно
покритие, във
видовия състав и
количествените
съотношения на
растителните
видове
Навлизане
или
увеличение
на
участието
на
нетипични (вкл. на
храсти и дървета),
инвазивни
и
рудерални видове и
др
Отчитане на поява
и
увеличаване
покритието
на
храсти и дървета;

ежегодно

Методичния подход
включва достъпни
средства за събиране
на информация.

Наблюденията се
организират от
научни екипи, а
основната част
от тях се
провеждат от
представители
на парковата
Дирекция (след
инструктаж).

Всеки
месец VIIX

Ловилки Барбер
(експонация 10 дни)

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

•

Безгръбначни
животни
във
високопланинскат
а зона на парка.

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)

местообитания 6150
Отдел 116

5

6

7
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.
Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.
Промените
в
биоразнообразие,
състоянието на найредките
и
уязвими
растителни
видове,
сукцесионните
тенденции.
да подпомагат
управлението на
пасищните територии в
Парка

8

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
РИОСВ и
ИАОС

По 2 вертикални и
хоризонтални
трансекти в отдели
462 и 470/471/476
Местообитания 6170
и 6150 отдел 462
отдел 471/476
800-2400 m, където
има растителност
(местообитание 4070,
4060, 6150, 6170,
95AO)

Осигуряване
на
информационна основа
за
прилагане
на
ефективна
природозащитна
политика
и
за
информираност
на
широката общественост.
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1

2

3

Дневни грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой
гнезда(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи горски
местообитания и
скални комплекси в
целия район.

Кокошеви видове
птици

Численост,
плътност

Подходящи горски и
алпийски
местообитания в
целия район

Нощни
птици

Численост,
плътност-(разр.
Strigiformes)

Подходящи горски и
местообитания в
целия район.

Численост,
плътностбалканската
чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален

Алпийски
местообитания в
целия район

Птици

грабливи

4

5

Ежегодно.
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период –
VІІ - ІХ
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период
Ежегодно.
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния

Основни методи, за
установяване
числеността на дневни
грабливи птици.
Картиране на гнезда
през размножителния
период, трансектен
метод (Line transects)
(Bibby et al., 1992).

6

7

8

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Изясняване състоянието
на дневните грабливи
птици на територията на
парка.
Разпространението им и
числеността в отделни
райони
и
паркови
участъци. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни и утвърдени
методи за установяване
местообитанията на
видовете и тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни и утвърдени
методи за установяване
местообитанията на
видовете и тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Основни методи, за
установяване
числеността на
гнездящите птици са
маршрутния или
трансектен метод (Line
transects) и методът на
точковото броене
(Point counts) (Bibby et
al., 1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове.
Плътност
и
екологични параметри в
отделни
типове
местообитания.
Установяване
на
лимитиращи фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС
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1
Бозайници

Ендемичните
и
реликтни
видове
дребни

Бозайници

Почви

2
дрозд (Monticola
saxatilis).
Брой видове,
численостприлепната фауна

Брой индивиди,
численост-ръждива
горска полевка(
Clethrionomys
glareolus pirinus) и
снежна полевка(
Chionomys nivalis)
Численост
благородeни елен
(Cervus elaphus )
сърна (Capreolus
capreolus )
В
рамките
на
НСМБР са дива
коза
(Rupicapra
rupicapra),
мечка
(Ursus arctos) и
вълк (Canis lupus).
pH (H2O), pH
(CaCl2), Олово
[mg/kg], Кадмий
[mg/kg], Мед
[mg/kg], Цинк
[mg/kg], Натрий
[mg/kg], Обменен
калий [cmol+/kg],
Обменен натрий
[cmol+/kg],
Обменен манган
[cmol+/kg],
Обменен калций
[cmol+/kg],
Обменен магнезий
[cmol+/kg],
Обменен алуминий

3
Горски
местообитания.

4
период –
VІІ - ІХ
Ежемесеч
но от май
до
септември

5

6

Регистрация и анализ
на издаваните от
прилепите
ехолокационни и
социални ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

7

8

Актуализиране
на
данните. Нови данни за
видовете прилепи и
техните местообитания в
слабоизучени части на
парка
Установяване
принадлежността
и
статуса на изследваните
видове

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

Подходящи
местообитания за
двата вида.

От май до
септември

Утвърдени методи в
териологията
за
установяване
на
видовата и подвидова
принадлежност. Улов с
живоловни капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Горски
местообитания в
южната част на парка

Ежемесеч
но

Съвременни методи за
оценка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние
на
популациите на тези
видове.
Плътност,
численост и екологични
параметри. Установяване
на лимитиращи фактори
и заплахи.

Организира
пробовзимането
и изпълнението
на почвените
анализи. Създава
и поддържа
информационна
система за
състоянието на
почви

Събиране на
информация за
състоянието на почвите
за конкретния тип
местообитание и
установяване на
неблагоприятни
тенденции по отношение
състоянието на почвите

Видовете
се
мониторират от ДНП
по утвърдена методика
и периодичност

За комплексен
мониторинг:
Отд. 449
– местооб. 9410;
Отд. 451
- местооб. 7140
Отд. 457
– местооб. 4070„
Отд. 459
- местооб. 6170

На всеки 5
години

Методика за почвен
мониторинг в МКП
„Гори”**
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1

Климатични
елементи
(вкл.валежи)

Река R1
BG4ST500R060
Влахинска, граница
на парка

2
[cmol+/kg],
Обменна
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ азот [g/kg],
Органичен въглерод
[g/kg], Общ фосфор
[mg/kg], Арсен
[mg/kg], Алуминий
[cmol+/kg], Желязо
[cmol+/kg].
Температура и
влажност на
въздуха; посока и
скорост на вятъра;
валежи и (по възм.)
сн. покривка; атм.
налягане; сл.
радиация.

Температура, рН,
електропроводимос
т, съдържание на
разтворен кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5 и
ХПК

3

4

По един автоматичен
наблюдателен пункт
за всеки от шестте
района на
комплексния
мониторинг. Точното
място на всеки пункт
се определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща критерии
за климатична
представителност от
типа на:
надм.височина, макро
и микро-експозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и
достъпност на
мястото
41о45`14``N
23o19`32``E

24-часов
перманент
ен
монитори
нг на
всички
климатич
ни
елементи.

В период
на
маловодие

5

6

7

8

Автоматично метеомониториране чрез
сензори за електронна
регистрация на
параметрите на
климатичните
елементи.

ОГ ДНПСъдействие от
страна на ДНП
за опазване на
мониторинговата
апаратура,
разположена по
правило в
обитавани
обекти на
територията на
парка
Външни
изпълнители с
документиран
ценз на
климатолози.

Климатичната среда има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
компоненти – абиотични
и биотични; дейности на
на открито,
вкл.рекреационнотуристически

Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.0177;
рН- БДС 3424-81;
Електр.
БДС
EN
27 888: 2002;
Неразт. В-ва- БДС EN
872: 2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH4+, N-NO 3 -- ISO
5665;

ИАОС
Благоевград

Уязвимост и
потенциална опасност от
влошаване на
екологичния статус на
реката, поради засилено
присъствие на туристи
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1

2

1
Компоненти/
Обект

2
Показатели

Флора
Мъхове

1.Характеристика
на
местообитанието: “водно
ниво (см)” - “водни
показатели”
киселинността и физикохимичните показатели на
водите.

3

5
6
7
Фосфати- БДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК 5 - Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467:
2001БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по Натура
2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие

3
Място за
наблюдение
Местн.
Жабарника –
над
х.Демяница
Sphagnum
cuspidatum

“преобладаващи дървесни
видове”, “преобладаващи
храстови
и
тревисти
видове”
2.Проективно покритие
3.Годишно нарастване
4.Форма на релефа
Река R5
BG4ME800R087
Бела, м.
Беталовото
Река R3
BG4ME800R085
Демяница,
преди гр. Банско
Река R3

Мониторинг на реки и езера, извън 1-6 райони
4
5
Периодичност
Методика

Три
пъти
годишно:
през
пролетта
след
стопяване
на
снега, в средата на
лятото и през
късна есен.

Приета от ИАОС

6
Изпълни
тели

7
Необходимост

ДНП и
външни
изпълнит
ели

Включен в НСМБР

ИАОС
Благоевг
рад

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и

8

8
Поток на
информаци
ята
ДНП към
ИАОС

Записват се през
първата година на
мониторинга,
а
през следващите
се
отбелязват
настъпили
промени.
41о50`43``N;
23o 23`01``E

Температура,
рН,
електропроводимост,
неразтворени
в-ва;
съдържание на разтворен
кислород, амониев азот,
нитратен азот, фосфати,
БПК5 и ПО

4

В период на
маловодие

41о48`53``N;
23o28`11``E

В период на
маловодие

41о45`22``N;

В период на

Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN 872:
2003;

ИАОС
Благоевг
рад
ИАОС

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
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1
BG4ME700R093
Десилица,
граница на
парка
Река R3
BG4ME700R095
Плешка,
граница на
парка
Река R3
BG4ME700R094
Безбожка,
граница на
парка
Река R3
BG4ME700R096
Ретиже,
граница на
парка
Река R3
BG4ME700R100
Каменица,
граница на
парка
Река R14
BG4ST500R060
Брезнишка,
граница на
парка
Река R5
BG4ME700R091
Железина,
граница на
парка
Река R1
BG4ST500R067
Мозговица, до
Попина лъка
Езеро, тип L1
Дългото

2

3
23o32`19``E

4
маловодие

5
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH 4 +, N-NO 3 -- ISO 5665;
Фосфати- БДС EN ISO 68781: 2004;
БПК 5 - Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467: 2001-

41о46`05``N;
23o31`20``E

В период на
маловодие

41о42`17``N;
23o33`45``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

41о44`20``N;
23o34`22``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

41о41`57``N;
23o35`19``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

41о39`08``N;
23o36`06``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

41о37`26``N;
23o30`17``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

41о40`32``N;
23o23`45``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

41о44`08``N;
23o25`25``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

Пробонабиране
БДС ISO 5667-9: 2002;
Temp. БДС 17.1.4.01- 77;

6
Благоевг
рад
ИАОС
Благоевг
рад

7
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус

8
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

211
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

1
Езеро, тип L1
Жабешко

3
41о44`18``N;
23o25`25``E

4
В период на
маловодие

41о45`06``N;
23o24`55``E

В период на
маловодие

Езеро, тип L1
Горно
Василашко

41о44`24``N;
23o26`41``E

В период на
маловодие

Езеро, тип L1
Долно
Василашко

41о44`30``N;
23o27`11``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

Езеро, тип L1
Тевно
Василашко

41о43`58``N;
23o26`40``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

Езеро, тип L1
Тевно

41о41`56``N;
23o28`57``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

Езеро, тип L1
Рибно

41о42`43``N;
23o30`38``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

Езеро, тип L1
Долно
Кременско

41о42`23``N;
23o31`34``E

В период на
маловодие

ИАОС
Благоевг
рад

Езеро, тип L1
Окото

2
Температура, рН,
електропроводимост,
съдържание на разтворен
кислород, амониев азот,
нитратен азот, фосфати,
БПК5 и ХПК

5
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ва- БДС EN 872:
2003;
Разт. О 2 - Винклер;
N-NH 4 +, N-NO 3 -- ISO 5665;
Фосфати- БДС EN ISO 68781: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO 8467: 2001

6
ИАОС
Благоевг
рад
ИАОС
Благоевг
рад
ИАОС
Благоевг
рад

7
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус

8
ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“

ДНП
„Пирин“
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