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1. Основание за доклада  

1.1. Контекст 

Предмет на изпълнението на цитирания договор е да се разработи План за управление на 

Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023 г, което е свързано с опазване на 

природата и ландшафта, балансирано използване на рекреационните възможности и 

природните ресурси на територията, както и за превръщането на защитената територия в 

социално-икономически фактор за регионално развитие, с включване на заинтересованите 

страни в процеса на разработване на Плана за управление на парка. 

За целта, изпълнителят в лицето на фирма „Пролес инженеринг“ ООД е ангажиран да 

осигури експертни услуги за разработването на плана за управление, който е съставна част 

от Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и 

резерват „Тисата” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. 

Пълният обхват на дейностите, които като изпълнител ще осъществим са посочени в 

Техническа оферта, базирана на Заданието (З), както и в подписания договор.  

В тази връзка, настоящият доклад се явява първия задължителен документ за комуникация 

между Възложителя и Изпълнителя, съгласно ТС, З и Договора (чл.1, ал.5), представящ за 

утвърждаване от Възложителя на конкретни технически/експертни намерения, 

инструментариум за изпълнение на поръчката, срокове и др. разчети и пр., както следва тук 

по-надолу. 

 

1.2. Цели и задачи 

Изпълнението на договора ще осигури спазването на основните цели на управление на НП 

Пирин, които са изискване съгласно  ЗЗТ (като цели на управление на  Националните 

паркове), а именно:  

 поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 

 опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 

 предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 

рекреационни дейности; 

 създаване на предпоставки за развитие на туризъм, екологосъобразен 

поминък на населението и други дейности, свързани със специфични цели.    
 
С изпълнението на договора ще се постигнат и следните специфични цели : 

o Подкрепа за усъвършенстването и укрепването на институционалния 

капацитет и административната структура на парка; 

o Изготвяне на 10-годишен план за управление на НП Пирин (1), едногодишен 

оперативен план (2) и рамка за процеса на адаптиране на плана за 

управление, според промените в общите условия, напр. законодателство, 

политически промени, биологични тенденции (3); 
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Задачите, които Изпълнителят трябва да изпълни, за да удовлетвори очакванията 

произтичащи от изпълнението на проекта, са в кръга на следните аргументи: 

 Подобреният капацитет за управление на природните ресурси в парка ще 

намали заплахите за приоритетни местообитания, според критериите на ЕС. 

 Подходът на участие в планиране на управлението ще подпомогне 

местните общности и институции да подкрепят прилагането на ПУ. 

 Правителството и местните власти да участват ефективно в поддържане на 

системите за управление и мониторинг, след приемане от МС на ПУ.  

 ДНП „Пирин“ и структурите за участие ще продължат да функционират 

след изработката и приемането на ПУ и ще го прилага, въз основа на 

продължаваща подкрепа от Държавата и на ефективни финансови 

механизми. 

 

1.3. Очаквани резултати  
 

Минимумът резултати, които Изпълнителят трябва да постигне за успешното изпълнение на 

договора, съгласно ТС са: 
 

 10-годишен План за управление на Национален парк “Пирин”; 

 Едногодишен оперативен план в рамките на десетгодишния план за управление; 

 Осигурена публична информация, консултации (провеждане на семинари, работни 

срещи, обществени обсъждания) и механизъм за оперативно ангажиране на 

обществеността в управлението на парка; 

 Кампания за повишаване на общественото съзнание в районите на проекта и техните 

околности; 
 

2. Дейности и планирани резултати в изпълнение на договора 

 

На базата на изискванията залегнали в Заданието,  респ. нашата Техническа оферта,  в 

изпълнение на договора за Разработване на Плана за управление на НП Пирин за периода 

2014-2023 г, тук по-долу в табличен вид представяме дейностите и конкретните задачи, които 

ще изпълняваме, със съответните резултатите до които тяхното изпълнение ще води 

(Таблица№1). 
 

Трябва да се отбележи, че дейностите са взаимосвързани и независимо че са описани в 

резлични фази/ компоненти (по схемата и съгалсно З и документацията за участие), във 

времето и пространството ще протичат по един интегриран начин   
 

(фиг.1 „Схематична диаграма  на Методологията за изпълнение с основни дейности и 

взаимовръзки“).   
 

  



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.“ 
 

3 
 

 

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

 
 

 
 

    

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. 

 

 

 
 

 

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

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


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.“ 
 

4 
 

 

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

 
Определени са следните основни дейности, конкретни задачи и очаквани резултати по 

всяка от тях :  

 

Таблица №1 

 
Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

1. ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН 
1.1. Набиране, проучване и предварителна оценка на 

съществуваща информация и бази  
данни по направления, анализ на пропуските и компилация на 
наличните данни 
 Дирекцията на парка ще предостави всички доклади, 

изготвени до момента, имащи отношение към 
планиране на управлението. 

 Преглед и съпоставяне на съответни доклади. 
 Определяне и утвърждаване на резултати, от значение 

за настоящия проект. 

 
 
 
 
Доклад за оценка на съществуващото 
положение /наличната информация/, имаща  
отношение по изработката на ПУ на НП 
„ПИРИН“(приложение към първия трим. 
доклад) 

1.2. Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с 
данни,  съществиващи в МОСВ и ДНП, от други 
заинтересувани страни и/или чрез директни собствени 
изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви 
 

Събиране, преглед и съпоставяне на наличната 
информация,  специфична за мястото. 

 

Приоритизиране на нужната информация, въз основа на 
опита и добрите практики в интегрираното планиране на 
управлението на защитените територии. 

 

Оценка на качеството на съществуващата информация, 
спрямо изискванията на Заданието и изготвянето на анализ на 
пропуските. 

 

Установяване на идентифицираните пропуски и 
зависимости към планираните дейности, които биха 
могли да доведат до забавяне 

 

 

 

 

Списък на съществуващата информация 

 

Дефинирано изискване за информация 

 

Анализ на пропуските 

 
Действия за набавяне на нужната 
информация. 

 

1.3. Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните 
страни в процеса на изготвяне и приемане на плана за 
управление и представяне на процеса за изработване на  
ПУ пред местните власти и общности. 

 

Идентифициране на заинтересуваните страни (ЗС) в района 
на проекта (на посочените в Заданието + евентуални нови) и 
провеждане на срещи с тях в началния етап на проекта, за 
очертаване на визията и основните планирани дейности на 
проекта. 

 

Отразяване на очакванията на заинтересуваните страни, по 
отношение на техния принос към процеса и приемането на 
плана за управление, чрез структурирано интервю и 
въпросник. 

 

Споразумяване за целесъобразни изменения  при 
необходимост. 

 

Организиране на среща със ЗС за оповестяване на целите, 
процеса и задачите; обсъждане на наличната информация 

 

 
 
 
 
 
Идентифицирани очаквания на 
заинтересуваните страни по отношение на 
приноса и участието. 

 
Договорени схеми за участие в 
подготовката и приемането на плана 
 
 
Проведена среща със ЗС 
за Началния етап на разработване на Плана 
за управление - т.нар. Среща за 
„Оповестяване началото за разработване на 
ПУ“  
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

1.4. 
Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и 

база данни за територията на НП „ПИРИН“. Всички слоеве и 

атрибутивни данни, включени в заданието за плана за 

управление да бъдат подготвени и представени в ГИС 

формат, съгласно Заданието  на база на нашия конкретен 

опит от изработка на ГИС за План-2004. 

 
Като начало ще се предостави наличната информация и 
картни основи (от План-2004, вкл. ГИС, актуалните  КВС и 
кадастрлни карти, ЛУП, ортофото, топографска карта) за 
допълнителни теренни проучвания на експертите. 
Резултатите от тях ще бъдат нанесени в ГИС системата на 
територията и предоставени на експертите по 
инвентаризация, геодез.заснемания и планиране. 
За целта ще се използват стандартните етапи при създаване 
на ГИС за установяване на пресечната точка (индексиране) на 
всички информационни източници, използвани за 
разработване на управленските цели и проекти. 
Подготвяне на цифрови модели за представяне на 
основните характеристики и предвидени зони и 
дейности. 

 

Изготвяне на електронен височинен модел на територията - 
височинно и по хоризонтала с точност съгласно изискванията на 
Възложителя, в т.ч. и за инфраструктурата и сградите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализирана /развита информационна 
база данни, като основа за съвременно и 
ефективно управление. 
 
Библиотека с 

Референции с индекси за информацията на 
сайта на хартиен носител и на електронен 
носител. 
 
Цифрови карти на основните 
характеристики и предвидени дейности. 

2. ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Разработване на Част 0: Въведение; Част 1: Описание и 
оценка - „Обща информация” 

 

Местоположение и граници 
 

Площ на парка и на включените в него защитени територии 
 

Фондова и административна принадлежност на НП “Пирин” 
 

Законов статут на НП „Пирин”  
Собственост 
Управленска структура 
 

Съществуващи проектни разработки 
 

Съществуващо функционално зониране и режими на 
територията на националния парк 

 
 
Проучвания и разработки към План за 
управление на НП „Пирин” (вкл. за 
резервати „Баюви дупки - Джинджирица“ и 
„Юлен“),  
за Част 0: Въведение;  
 
 
Част 1: Описание и оценка - 
„Обща информация”, 
 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

 
КЛИМАТ – Фактори, климатични отклонения, Елементи на 
климата. 

 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ - Геоложки строеж, 
морфоструктури и морфометрия, Геоморфология на 
релефа. 

 

ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ – 
основна хидроложка и хидрографска характеристика и 
Хидрохимия съгласно Заданието. Характеристика на 
водните ресурси - оценка на естественото състояние на 
водните площи, водните течения и прилежащите им брегови 
зони. 

 

 
 
Характеристика и екологична оценка на 
отделните компоненти. 
 
Карти, съгласно Заданието: 
скалния фундамент (1); релефа (2), хидрогр.  
мрежа, с хидротехнич. 
съоръжения, регулиране 
на водния отток, водохващания и 
водоползване (3), 
почвите, с отразени степените на 
ероз.процеси (4). 
 
Сборник „Абиотични  
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Дейн./ 
Зад № ЕТАП / ДЕЙНОСТ / ЗАДАЧА РЕЗУЛТАТ 

ПОЧВИ - Определение, генезис и разпространение на 
основните типове и видове почви, почвени процеси 

фактори 

2.3. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ЕКОСИСТЕМИ И 

БИОТОПИ, РАСТИТЕЛНОСТ 

 

Актуализация, прецизиране и допълване с данни от Проект 
„Картиране...“ , както и с лични прецизиращи наблюдения и 
картиране на екосистемите и биотопите 
 
Характеристика на влиянието на прилежащите територии 
 
Преглед на минали изследвания на екосистемите и биотопите 
 
Актуализация, прецизиране и допълване и лични 
прецизиращи наблюдения на растителните съобщества по 
флористичният метод .  
 
Характеристика на горско-дървесната растителност по 
основни таксационни показатели 
 
Теренни проучвания  
(без горската инвентаризация, обособена в самостоятелна 
задача) 

 
 

 

 

Актуализирани и допълнени Част 
Приложения „Местообитания“  и картата, 
съгл. Заданието, както и 

Класификация на съобществата  и 
класифицираните единици и площно 
разпределение. 

 
Представени  данните в Сборник 
„Биологична характеристика“  
 
Съставени слоеве в ГИС и карти на парка - 
по вид, съдържание и мащаб, съгласно 
Заданието. 

2.4. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - Инвентаризация на 
горските територии в парка, вкл. с картирането им, вкл. На. 

 
Обсъждане на предмета и специфичните задачи по 

инвентаризация на парка; 
Преглед и анализ на свързаната с инвентаризацията 

документация в Д НП „Пирин” и на други места 
(ИАГ/Агролеспроект, прилежащи ДГС/ДЛС и др.), на картната 
основа (от План’04, КВС, ортофотокарти, топографски карти 
(всички в М 1:10000) и т.н. 

Изработка и утвърждаване на Методика и план-график за 
инвентаризация на горите. 

Прецизиране на екипа за инвентаризация и осигуряване на 
оборудване, картен и снимков материал и пр. 
  Теренни проучвания – горска инвентаризация на цялата 
площ на НП, вкл. клековата зона, с елементи на ландшафтна 
таксация и с прецизно картиране.   
Прецизиране на границите на парка, на съществуващите 
функционални зони и пр. съобразно актуалните документи и 
Заданието. 

Изготвяне и прилагане към докладите / проучванията и в 
Приложенията  на таблици, анализи, графики, диаграми, 
списъци, Отчетни форми на горските територии, на Сборник 
„Гори“ и т.н. 

Подготовка на GIS база-данни и карти съгласно Заданието, 
вкл. за ГВКС на територията на НП „Пирин”.  

Работа със /верификация на изработения електронен 
височинен модел на територията - височинно и по хоризонтала 
с точност съгласно изискванията на Възложителя, в т.ч. и за 
инфраструктурата и сградите. 

 
 

 

- Методика за инвентаризация 
- Изготвени карти на основата на GIS 
върху картна основа М 1:10000 
- Характеристика на горскодървесната 
растителност;  
- Обяснителна записка като елемент на 
Сборник „Гори“,  
- Специални таксационни описания  на 
горските и безлесни територии,  
- Пълна база данни на горските  територии 
в Ексел – елемент на ГИС базата данни.  
- Отчетни форми на ГТ, Списъци, 
таблици, графики и др. приложения съгл. 
Заданието. 
- Актуализирана базата данни (атрибутна 
и графична) на цялата парковата 
територия. 
-  Изработен / съставен картен слой 
„Гори“ в  ГИС на парка в М 1:10000. 
- Актуализирани карти на горите и 
безлесните територии, по вид съгласно 
Заданието 

2.5. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ФЛОРА 

 
Проучване и анализ за актуализация, прецизиране и 
допълване - представяне на флористичния състав. 
Теренни проучвания за попълване на липсваща /променена 

 
Обща информация за флората. Описанието 
включва: 
 
Богатство на таксоните, бр.уст. видове, 
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или нова информация; 
 

Нисши растения и гъби: 
 Водорасли 
 Гъби – Макромицети  
 Лишеи 
 

Висши растения  
 Мъхообразни 

 Детайлно картиране и инвентаризация за посочени от Д 
НП Пирин видове висши растения  с консервационна 
значимост с мерки за тяхното опазване/възстановяване 

 Разпространение на защитените видове растения от 
приложение 3 на ЗБР 

 Списък на приоритетните за опазване видове растения 
 

Лечебни растения 
- Тернни проучвания за описание на естествените им 

находища (съгл.Заданието), вкл. на тези под 
ограничителен режим на ползуване, вкл. с тяхното 
картиране/специални мерки за опазването им, или предмет 
на регулирано ползване. 

- Изработка на ГИС слоеве и на карти. 
 

видове с консерв. Статус, локални, 
бълг.балкански ендемити и св.застрашени. 
Степен на проученост, видове предмет на 
специални мерки 
Списъци с установените видове:  

-  нисши растения и гъби, 
- висши растения 

 

Списък на приоритетните  
за опазване видове 
 

Описание на естествените находища на 
лечебните растения, в т.ч. на тези под 
ограничителен режим, 

 
ГИС слоеве и карти съгласно Заданието. 

 
Текст с обобщена информация за Плана, 
 

Подробно описание в приложение към плана 
и в Сборник „Биол.Х-ка“ 
 

2.6. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ФАУНА 

 
Проучване и анализ за актуализация, прецизиране и 
допълване на План‘2004 - представяне на фаунистичния 
състав. 
Теренни проучвания за попълване на липсваща /променена 
или нова информация; 

 

Изготвяне на Списъци с установените видове: 
 

- Безгръбначни животни (по таксони от надвидов ранг, в 
т.ч. видовете с консеравационен статус се посочат 
поименно) 

 

- Риби /сладководна ихтиофауна 
 

- Земноводни и влечуги 
 

- Птици 
 

- Бозайници по групи- дребни бозайници, прилепи и едри 
бозайници. 

 
 
 
Обобщена информация за: богатство на 
таксоните, общ брой на видовете, общ брой 
на видовете с природозащитен статус, 
съгл.Заданието; 
 

Подробно описание , заедно с аналитичната 
част, евент.научни изследвания и др. - в 
приложение към плана и в Сборник „Биол.Х-
ка“ 
 
ГИС слоеве и карти съгласно Заданието 

2.7. Културна и социално-икономическа характеристика 
Ползуване на парка и социално-икономически аспекти 

 

Ще се актуализира, прецизира и допълни социално-
икономическата характеристика от План‘2004 и се 
направят съответните проучвания съгласно Заданието с 
анализи и оценки за: 

 Население и демографска характеристика на 

населените места, чиито землища попадат в 

границите на Парка (вкл. актуална демографска 

характеристика в околопарковата територия). 

 Селищна мрежа (вкл. актуална характеристика в на 

 
 
 
 
 
Дългосрочна Визия за НП Пирин за 50 
годишен период 
 
Сборник „Инфраструктурни обекти“ и съотв. 
Слоеве в ЦМ на парка (М 1:10000). 
 
Сборник „Инфраструктурни обекти“  
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селищата в околопарковата територия). 

 Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

/сградни комплекси, ски зони и транспортна територия ... 

Инвентаризация на технич.инфрастр. и заснемане на 

обекти - посочени от Д НП Пирин. 

 Създаване на досиета на инфрстр.обекти. 

 Селско стопанство 

 Горско стопанство 

 Лов, риболов, събиране на природни продукти, местата 

за водоползване и черпене на вода. 

 Туризъм, рекреация, спорт, предлагани услуги. 

 Промишленост  
 Информираност на обществеността за Парка и 

отношението към него. 
 Превенция и борба с пожарите 

 НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ 
ТЕРИТОРИИ, КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО  

Други актуализирани и новосъздадени 
картни слоеве в ГИС /в ЦМ, и карти по вид, 
обхват и мащаб съгл. Заданието в т.ч. на 
водоснабдит. обекти, транспортна 
инфраструктура, сгради и сградни 
комплекси, ски зони с прилежащите към тях 
сгради, пасищата, на туристическата 
инфраструктура и на маршрутите, на 
противопожарните мероприятия. 
Сборник „Противопожарна безопасност“, 
Сборник „Социално-икономически аспекти“ 
 

2.8. Национално представително изследване на обществе-ното 
мнение „НП и хората“ 

 
Ще се  проведе Национално представително изследване на 
общественото мнение сред посетителите на парка на тема „ 
Националния парк и хората“, който да представи актуални 
данни с анализ на промените и тенденнциите към (2012-13 
година). Да се включат индикаторите посочени в Заданието. 
 

Ще се изработят съгласувано с ЕУП и Възложителя 
въпросници  за анкетиране, методика, и да се определи брой 
на респондентите. Одобряване на национално-
представителната извадка от респонденти 
 
Обучение на анкетьорите.  
 

Обработка на анкетните карти и анализ на резултатите 
 

Да се използуват данни от досега провеждано изследване „За 
хората и природата на Пиринския край“, както и 
съществуващи документи посочени в Заданието 

 
 
 
 
Едномерно честотно разпределение на  
Данните; 
 
Доклад от изследването  
с аналитична и таблична 
 / графична  част; 
 
Доклад - обособена част  
от Сборника „Социално- 
икономически аспекти“. 
 

2.9. ЛАНДШАФТ 

 
Актуализация, прецизиране и допълване на План‘04 по 
отношение на изискванията в Европейската конвенция за 
ландшафта:  
   -       Идентифициране за специфични ценности 
   -       Анализ на характеристики и фактори които го променят 
   -      Регистриране на промени от План’04 по отношение: 

- структурата на ландшафта. 
- оценка на естетическите качества на ландшафта.  

Провеждане на консултации с всички представителни органи, 
гражданството и пряко засегнатото населени и интересите, 
свързани със секторните политики с оглед,  определяне на 
характеристики, нуждите от специфично стопанисване, за да се 
запази качеството на ландшафта; а също така за да се прецени 
кои качества и зони трябва да се имат пред вид за внасяне на 
подобрения. 

 
 
Спазени изискванията на  Европейската 
конвенция за ландшафта 
 
Регионална  и Типологична ландшафтна 
структура на обекта  
 
Описани обекти и съоръжения, нарушаващи 
ландшафта 
 
Набелязани мерки по управление на 
ландшафта, насочени към намаляване на 
въздействието на антропогенните 
ландшафти върху посетителите по  
ландшафти и зони(подзони) 
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2.10. 
СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Определяне/оценка на: 

 състоянието на атмосферен въздух; 

 повърхностните и подземни води - точковите и дифузни 
източници на замърсяване; 

 общото и относителното натоварване на водоприемниците 
с органични и суспендирани вещества; 

 въздействието на антропогенната дейност във водосборите 
на реките и водоемите, повърхностните и подземните води; 

 състояние на геоложката основа, релефа и почвите. 

 третиране на битовите отпадъци и проблемите в това 
отношение. 

 нарушени площи (ерозирани, преовлажнени, унищожени от 
стопанска дейност, замърсени с битови и строителни 
отпадъци) в парка и граничещите с него земи. 

 
 
 
Описание на състоянието на 

околната среда по компоненти, с 

посочени горещите точки и 

проблемите в това отношение, в 

т.ч. специално посочените в 

Заданието нарушените вследствие 

на ерозия, стопанска дейност, 

замърсяване с отпадъци в Парка и 

граничните зони след 2005 г, на 

заустване на отпадни води, 

лъчение.  

 

3. ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 

3.1. ПЪРВА ОЦЕНКА 

 
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА определяне на: 

 

- Степен на уязвимост на описаните екосистеми, видове, 
групи видове, местообитания 

 

- Рядкост на видовете в зависимост от 
специфичната геоморфология 

 

- Естественост - степен на повлияване на 
екосистемите от антропогенни фактори 

 

- Типичност 
 

- Размери 
 

- Биологичното разнообразие в парковата 
територия с акцент  приоритетни видове и 
местообитания, нуждаещи се от опазване 

 

- Стабилност и нестабилност 
 

Посочените оценки се правят отделно и за 2-та резервата. 
 
СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА – с акцент 
опазване на биоразнообразието и ландшафта 

 
ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА 
ТЕРИТОРИЯ - Определяне на силните страни, които водят 
до осъществяване на дългосрочната визия за парка 

 

 
 
 
Формулирани основните и специфични 
проблеми на територията 
 
Набелязани мерки за премахване на фактори 
или намаляване на тяхното въздействие, с 
акцент опазване на биоразнообразието и 
ландшафта. 
 
Направена оценка на възможността цялата 
територия на НП Пирин заедно с резерватите 
и допълнителни територии евентуално да 
бъде обявен за  биосферен резерват . 
 
Направена оценка за постигане на целите и 
изпълнение на режимите и задачите 
съгласно части – 2,3 и 4 на План‘2004. 
 

3.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТИ за екологично и социално- икономическо 
развитие на НП Пирин, както и на второстепенни 
/оперативни цели за десетгодишния период на действие на 
плана за управление. 

 

Идентифициране и оценка на  ограниченията  и заплахите за 
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постигане на целите (естествени и причинените от човека, 
включително дейности и тенденции, извън границите на 
парка), препоръки на дейности за тяхното намаляване. 
 

Изготвяне на проект на дългосрочни цели и приоритетите на 
базата на (а) оценка на главните цели формулирани в 
План‘04, (б) най-добрите международни практики и (в) опит. 
 

Обсъждане и съгласуване на целите със заинтересуваните 
страни, вкл.чрез организиране на работни срещи /семинари. 

 

В рамките на договорените дългосрочни цели, изготвяне на 
проект на второстепенните /оперативни цели и задачи за 10 
годишния период на  плана за управление 

 

Определяне на потенциални заплахи (физически и 
причинените от човека) в рамките на/и извън парка 

 

Структуриране и приоритизиране на мерки за намаляване на 
въздействието на определени заплахи, препоръчване на 
действия, които да бъдат взети и извън защитената 
територия. 

 
 
 
 
Приети интегрирани дългосрочни цели и 
приоритети за развитие на НП Пирин 

 

Съгласувани цели и задачи за 10-годишен 
период на управление на НП Пирин 

 

Идентифицирани са  ограниченията  и 
заплахите и е оценено тяхното потенциално 
въздействие. 

 

Смекчаващи мерки за намаляване на 
потенциалното въздействие на заплахите 

 

Препоръчителни 
действия за прилежащите територии 

3.3. ВТОРА ОЦЕНКА 
 

Оценка на влиянието на ограниченията и заплахите върху 
постигане на поставените главни цели по 3 критерия: 
значително, средно и незначително. 
 
Оценка на териториалния обхват на влиянието на 
ограниченията и заплахите в парка по 3 критерия: 
повсеместно, локално и потенциално. 
 
Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на 
мерки в рамките на 10-годишен План за управление на НП 
Пирин, по следните критерии: 
 

- Отстраняването на ограниченията/заплахите е 
задължение на Дирекцията на парка (ДП) и тя трябва 
да предприеме задължителни мерки  

 
- Отстраняването на ограниченията/заплахите е 

задължение не само на ДП, но тя трябва да води 
инициативата в тази насока 

 
- Отстраняването на ограниченията/заплахите не е 

задължение на ДП и изисква допълнителни проучвания 
и въвличане на повече институции и партньори, за да 
предприемат необходимите мерки 

 
 
Направена оценка на потенциалните 
възможности на НП за постигане на 
дългосрочните цели по показателите от З. 
 
 
Планирани възможности за опазване, 
поддържане и възстановяване на 
биологичното и ландшафтно разнообразие в 
екосистемите, местообитания и видове,  
устойчиво ползване на ресурсите, развитие 
на устойчив туризъм, научна и 
образователна дейност по Функционални 
зони и под-зони в  територията на НП 
„Пирин“ 
 
 
 

4. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДПИСАТЕЛНА ЧАСТ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НА СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
КЪМ НЕГО 

4.1.  Разработване на функционално зониране за територията 
на парка, норми, режими. условия и препоръки за 
осъществяване на дейностите и на мониторинга 

 
Разработване (потвърждаване, допълване или 
преформулиране на зоните от План‘04) и одобряване на 
функционалното зониране, като се вземат предвид 
актуализираните цели на управлението и капацитета на 
Парка за научни изследвания, образование, отдих и 
устойчиво използване. 

 
Определяне необходимостта от под-зони, в рамките на всяка 

 
 
 
 
 
 
Функционално зониране, съобразено със 
статута, управленските цели и капацитета на 
парковата територия; 
 
Съгласувани режими на управление, норми, 
условия и препоръки за устойчивото 
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функционална зона, която ще помогне за управление на 
интервенциите, особено за целите на мониторинга. 

 
Изготвяне проект за режимите, нормите, условията и 
препоръките за управление и устойчивото използване за 
всяка зона и под-зона, при спазване на изискванията на ЗЗТ и 
други нормативни актове. 
Обсъждане и съгласуване на функционалното зониране със 
съответните заинтересувани страни. 

Изработване ГИС-слой функционално зониране със зони и 

под-зони . 

използване на всяка зона и под-зона; 
 
Списъци, описания на разрешителните и/или 
съгласувателните режими; 
 
Карта на функционалното зониране и 
режими в подходящ мащаб в част 
Приложения към Плана. 
 
Сравнителна Карта на актуализираните  от  
ПУ’04  функционални зони и под-зони и  
планираното функционално зониране  на  
ПУ’14 в М 1:25 000 

4.2. Разработване и приоритизиране на програми за действие, които 
да се прилагат за постигане на дългосрочните и оперативните 
целите на плана за управление. 
 

Въз основа на съгласуваните главни цели за развитие и 
оперативните  цели  на  10  годишния  план  за управление, 
да се потвърдят, допълнят или преформулират 
програмите от План‘04. На тази база се разработват 
проекти на съгласувани програми за действие, по приоритети: 
а)Местообитания, предмет на опазване, поддържане, 
възстановяване, б)видове, предмет на опазване, 
възстановяване в)Дейности за опазване и възстановяване на 
ландшафта г) Възстановителни и поддържащи дейности в 
горските и безлесни територии и устойчиво ползване на 
ресурсите, (д) Дейности за създаване на условия за 
природосъобразен туризъм, образование и рекреация 
е)Компоненти на околната среда ж) попълване празноти в 
познанието, з)Мониторинг и) Институциално развитие и др. 

 

Обсъждане и съгласуване на обхвата на програмите за 
действие със съответните заинтересувани страни. 

 

Разработване на подробни програми за действие, 
очертаващи за всеки проект: наименование, целта, 
очакваните резултати, подход и методология, обект на 
прилагане, 

 

Приоритизиране на програмите за действие въз основа на 
предварителни приоритети, свързани с целите в рамките на 10 
годишния план за управление 

 
 
 
 
Съгласувани програми за действие, които 
допринасят за постигането на целите и 
задачите на плана за управление 
 
Определени приоритети в съответствие с 
изпълнение на целите на плана за 
управление 
 
Изготвен списък на проектите в рамките на 
всяка програма за действие, с кратка 
анотация на проекта и на финансовите 
аспекти.   
 
Включени проекти в ПУ  за разработване на 
ПУП за буферните зони „Банско“ и 
„Добринище“ 
 
Включен проект: Методика за наблюдение на 
въздействията на ски спорта и други 
дейности в границите на буферните 
зони(Банско и Добринище) върху обекта на 
СН 

4.3. Разработване на първи едногодишен и на средносрочен 
работен план /за първите 5 год./ и рамка, чрез която ще 
бъдат разработвани последващите годишни работни 
планове. 
 

Въз основа на: (а) изпълнени задачи, (б) добрите практики  и  
(в)  опит, ще се  развият  график  на дейностите, 
методология, форматът, съдържание и подкрепящи 
бележки за изготвянето на първия проект на годишния 
работен план. 

 

Разработване на работен план за първите 5 години с включени: 
 

 Приоритетни  проекти   от  Задача  4.2.  които следва да се 
изпълняват от самото начало на действие на Плана за 
управление. За  тях са посочени: срок, отговорности и 
ориентировъчни разходи за първата година, в т.ч. проекти 
по програмите,  които ДНП изпълнява към момента на 

 
 
 
Актуализирани оперативните задачи  в 
План’04,под името „Оперативни цели“ 
съгласно З. 
 
Утвърдена методология и протокол за 
подготовката на годишните работни планове 
за периода на плана за управление 
 
Съгласуван 1-ви едногодишен работен план. 

 
Съгласуван 5-годишен работен план. 
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приемане на Плана. 
 Приоритетни  проекти  и допълнителни  проекти и дейности 

от програми, за които е осигурен (или има) очакван друг 
източник на финансиране . 

 Проекти и дейности, за които не се изисква финансиране, 
защото ще се изпълняват пряко от служители на ДНП. 

 

Осигуряване на яснота по отношение на графици, бюджети, 
показатели за постигане, отговорностите и сроковете на 
дейностите. 

 

Обсъждане  и  съгласуване  на  проекта  на  плана  за работа 
със съответните заинтересувани страни. 

 

Разработване на процес, по който планът за управление на НП 
Пирин може да се актуализира на годишна база, като се 
отчита важността от поддържане на заинтересуваните 
страни, ангажирани и съпричастни. 

4.4. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

 

Ще се изготви списък  с проектни индикатори –критерии за 
оценка 

 

Ще се оцени, потвърди или допълни  действащата схема за 
текуща отчетност и контрол на Д НП Пирин. 
 
Ще се проектира схема за периодична оценка на целите и 
техните изменения, както и за контрол на напредъка към 
целите.  
Актуализираната схема ще включва графици за 
преразглеждане, отговорности, процедури за обществени 
консултации, както и други механизми за осигуряване на 
прозрачност при вземането на решения и финансовото 
управление. 

 

Изготвен списък на проектите и дейностите, 
залегнали в ПУ’14 , които задължително са 
предмет на оценка за ефективност  на 
резултатите и постигане на поставените цели 

Подготвени критерии за оценка на целите и 
проектите 

Схема за извършване на ревизията. 

Схема за текущ годишен преглед и контрол / 

отчет, проверка и оценка на изпълнението на 

проектите, дейностите и задачите от Плана 

за управление 
 

Предвиден преглед на изпълнението на 4-та 

година от влизане в сила на Плана 

5. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ,  СБОРНИЦИ, ПРИЛОЖЕНИЯ  и ДР. 
КЪМ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

5. Разработване на доклади, отчети, свитъци, сборници, 
приложения и др. към Плана за управление 
 

Съгласно Заданието и настоящият Встъпителен доклад  
изпълнителят изготвя минимум следните документи и/или 
процедури: 

 Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика. 

 Доклад за шестмесечието до Ръководителя на проекта с 
актуализиран План-график по изпълнението на Договора и 
Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи 
и оценки, извършени в процеса на разработване на плана 
през отчетния период; 

 Окончателни отчети от проучвания и изследвания;    

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за управление -       I-
ви етап от Заданието. 

 ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за управление с отразени 
бележки от Екипа на Проекта до Ръководителя на проекта - II-
ри етап от Заданието. 

 Съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, 
отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка – III- ти 
етап от Заданието. 

 
 
 
 
-  Встъпителен доклад 
-  Тримесечни доклади, 
-  Доклади за шестмесечията 
 -  Предварителни Отчети от проучвания, 
изследвания, анализи и оценки, 
извършени в процеса на разработване 
на плана през отчетния период 
-   Предварителен доклад на ПУ 
-   Окончателен доклад на ПУ 
-    Сборници – 9 бр. 
-     Документация от проведено 
Обществено обсъждане 
- Свитък: „Обществено обсъждане“ 
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 Документация от проведено Обществено обсъждане – IV-
ти етап от Заданието 

 СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за 
неотразените бележки и препоръки” за внасяне от 
Възложителя в МОСВ в едномесечен срок от датата на 
Об.Обсъждане -V-ти етап от Заданието. 

 

В тези процесуални доклади, отчети и пр, изпълнителят ще  
Прилага докладите / конкретните разработки, вкл. анализи,  
графики, таблици и пр. резултати /продукти на своите ключови 
експерти, като съставни части на проекта на Плана 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНИЯ, РАБОТНИ СРЕЩИ,  СЕМИНАРИ  И  НА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНИЯ, РАБОТНИ 
СРЕЩИ, СЕМИНАРИ И НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

o Уточняване на целевите групи предложени със Заданието 
и окончателното им определяне, за бъдещо 
взаимодействие и провеждане на разяснителна кампания 
(Задача 1.3). 

o Организация и провеждане на работни срещи, семинари, 
обсъждания с представителите на екипа за управление на 
проекта и с други експерти от ДНП, НСЗП, РИОСВ и др. 

o Организация и провеждане на обсъждания с 
представители на заинтересуваните страни и местните 
власти - за предварително запознаване, запознаване по 
етапи.  

o Обществено обсъждане на проекта на Плана за 
управление и др.съгласно Заданието. 

o Отразяване на целесъобразните предложения от 
Общественото обсъждане 

o Представяне на Проекта на план за управление пред 
ВЕЕС – МОСВ,чрез ДНП . 

o Отразяване на Решенията и бележките от ВЕЕС - МОСВ. 

o Внасяне на Проекта на План за управление на НП Пирин в 
МОСВ в срок до 30.11.2014 год. 

Изработен и одобрен график за  
срещи и събития; 
 

Проведени обсъждания, семинари 
съгл.приетия План график; 
 

Регулярни обсъждания с ЕУП и 
ръководството на НП Пирин на текущи 
въпроси по изработката    
на плана и комуникациите със 
заинтересуваните страни;  
 

Обсъждане на резултатите от т. 1.8 – 
1.11.Абиотични фактори; 1.12 – 1.15. 
Биологична х-ка; ЧАСТ 1; Първа оценка; 
 

Обсъждане на резултатите от Част 2, Втора 
оценка, Част 3: норми, режими, условия и 
препоръки за осъществяване на дейностите 
– Зониране и функционално предназначение  
на зоните и под-зоните в територията на НП; 
 

Разглеждане на предложените оперативни 
задачи и предписания за опазване и 
ползване – Част 4 и Част 5 Преглед на 
изпълнението на целите и задачите – 
предложена схема, проекти за преглед, 
критерии за оценка, участие на 
обществеността; 
 

Проведено Обществено обсъждане на 
Проекта на ПУ – Документация  и Свитък: 
„Обществено обсъждане“ 

 

Забележка: Номерацията на дейностите и задачите е идентична на тези от 

предложената от нас в техническата оферта Методология в т. 1.4.3. „Основни дейности 

по проекта“. 
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3. Екип за изпълнение на проекта 

 

3.1. Екипа на Изпълнителя за изпълнение на договора 
 

Екипът се състои от следните нива експерти: 

а. Ръководител  

б. Заместник ръководител  

Научен съвет (ключов екип) от 5 ключови експерти, избрани на базата на изискванията, 

посочени в ТС и документацията за ОП, както и на база на допълнително идентифицирани 

изисквания за опит в комуникация и постигане на консенсус. 

 

в. Допълнителни (неключови) експерти, въз основа на препоръките, посочени в ТС, 

определени и представени с настоящия Встъпителен доклад, в т.ч.: 

6-ма “Главни“ експерти по ключови направления: Абиотичните 

фактори;  Горска  инвентаризация и Гори;  Социално-икономически   

условия; Степен на въздействие върху Обекта на СН;  Топографски 

работи и  геодезически измервания; Управление на бази данни и 

софтуер. 

 

г. Анкетьори - съобразно одобрената от ЕУП методика за Национално представително 

проучване ще бъдат анкетьори), които са сред специално обучения контингент на 

Института по социология и които Пролес Инженеринг ООД вече е ползвал за подобен 

род проучвания. 

 

д. Упълномощен представител на ръководството (УПР по СУК) - функцията се 

упражнява от Ръководителя на Екипа 

 

Поименно с данни за тяхната специалност и квалификация, експертите са посочени в  

Приложение №1, в отделна папка – Том-II - класьор  Образец №10 (съгл.документацията 

за общ.поръчка), с приложени доказателства за всеки от експертите (само за „неключовите“ - 

Автобиография, Доказателства за опит и квалификация и Декларация).  

 

На края на встъпителния доклад тук,  представяме:  

Приложение №1 „Списък- декларация на  експертите, които ще участват при изпълнение на 

поръчката“ – Образец 10. 

Приложение №2 „Задания“ на ключовите експерти.  

Научният съвет на Екипа ще се среща на всеки 3 месеца за детайлно обсъждане хода на 

разработването на проекта, както и за решаването на евентуално възникналите проблеми. 

Научния съвет ще верифицира готови доклади, анализи, свитъци, картни материали и други 

продукти предмет на дейностите по този проект. 
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3.2. Отговорности на ключовите експерти съгласно изискванията на Възложителя и ТС  

 

В най-схематичен вид, отговорностите на ключовите експерти са както следва:  

 

Ключов експерт 1: Ръководител на екипа : Инж.Антоний Стефанов 

 Общо ръководство и контрол на екипа разработващ Плана за управление; 

 Осигурява и контролира материално-техническото и финансово управление на 

Задачата; 

 Представлява екипа при срещи на различни нива, вкл. международни срещи и мисии 

на КСН; 

 Разработва, предлага и съгласува методика за пълна инвентаризация на 

територията на НП; 

 Осигурява дейността на Научния съвет по определени теми; 

 Подпомага експертите в областта на европейското законодателство; 

 Осигурява публичност на процеса на разработване на Плана; 

 Обобщава изискващите се сборници от ПУ и осигурява тяхното издаване в 

определените със Заданието екземпляри; 

 Контролира изпълнението на дейностите, етапите, сроковете за разработване, 

срещи и семинари, публичност на процеса; 

 Съдейства на Зам.ръководителя при подготовката на доклади, тримесечни и 

шестмесечни, предварителен и окончателен; 

 Участва в  модулите за обсъждане на части от Плана с ДНП и ЕУП; 

 Контролира осигуряването на  представители на заинтересуваните страни и на 

членовете на Обществения  Консултативен съвет (в обхвата на своите 

пълномощия) в срещи за представяне и обсъждане по етапи и части от Плана; 

 Контролира внасянето в срок на ПУ при  Възложителя - ДНП и МОСВ; 

 Контролира подготовката за участие във ВЕЕС на Екипа; 

 Контролира отразяване бележки от решението на ВЕЕС; 

 Осигурява внасяне в ДНП - МОСВ на Проекта на Плана за управление съгласно 

решението на Компетентния орган за приемане от МС; 

 Осъществява функциите на „Упълномощен представител на ръководството“ (УПР) 

по Системата за управление на качеството (СУК)  ISO 9001-2008. 
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Ключов експерт 2: Експерт по управление на ЗТ, Заместник ръководител на екипа  

Ланд.арх. Димитринка Берберова 

 Контролира изпълнението на дейностите, етапите, сроковете за разработване, 

срещи и семинари, публичност на процеса; 

 Приема и обобщава отчетите на ключовите експерти; 

  Подготвя доклади, тримесечни и шестмесечни отчети на екипа  на Плана за 

управление до ДНП и ЕУП; 

 Участва в разработването на Плана за управление в Част 3 и Част 4; 

 Подготвя и участва в  модулите за обсъждане на части от Плана с ДНП и ЕУП; 

 Контролира осигуряването на  представители от Консултативния съвет в срещи за 

представяне и обсъждане по етапи и части от Плана; 

 Обобщава Плана за управление от окончателните отчети на ключовите експерти; 

 Контролира отразяване на бележки от експертите на ДНП и Дирекция НСЗП; 

 Отговаря за спазване на срокове от НРПУЗТ за предоставяне на ПУ за Обществено 

обсъждане; 

 Обобщава неотразените бележки и становища за тях; 

 Контролира отразяване на целесъобразните бележки от Общественото 

обсъждане; 

 Съдейства внасянето в срок на ПУ при  Възложителя - ДНП и МОСВ; 

 Съдействие при подготовката за участие във ВЕЕС на Екипа; 

 Съдействие за отразяване бележки от решението на ВЕЕС; 

 Съдействие на Екипа за внасяне в ДНП - МОСВ на Проекта на Плана за управление 

съгласно решението на Компетентния орган за приемане от МС 

 

Ключов експерт 3: Експерт флора Проф.д-р Александър Ташев 

 

- Биологична характеристика, Екологична оценка,  Норми и режими, Програми и 

проекти: 

Проучвания за актуализация, картиране, анализи, тенденции, екологични оценки за 

растителни съобщества и флора - обобщаване от проучвания на други експерти по 

1.13.1. и 1.14. за нисши и висши растения, съгласно изискванията на Заданието за 

класификации и показатели, налични и предоставени документи: Стандартен НАТУРА 

2000 Формуляр, резултати от „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ и от изпълнение на Проект: 

„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” по 
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т.1.Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”; Картиране 

на растения – защитени видове от Приложение 3 на ЗБР, извън тези от Приложение 2 

 

Ключов експерт 4: Експерт Фауна – Николай Караиванов: 

 

- Биологична характеристика, Екологична оценка,  Норми и режими, Програми и 

проекти: 

Проучвания за актуализация, картиране, анализи, тенденции, екологични оценки за фауната 

- обобщаване от проучвания на други експерти по т.1.15. за безгръбначни и гръбначна 

фауна - риби, земноводни и влечуги, птици и бозайници, съгласно изискванията на 

Заданието за класификации и показатели, налични и предоставени документи: Стандартен 

НАТУРА 2000 Формуляр, резултати от „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I” и от изпълнение на Проект: 

„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” по 

т.1.Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”; Картиране на 

животни – защитени видове от Приложение 3 на ЗБР, извън тези от Приложение 2. 

 

Ключов експерт 5: Експерт природни местообитания/гори  Проф.д-р Димитър Павлов: 

 

- Биологична характеристика, Екологична оценка,  Норми и режими, Програми и 

проекти: 

Проучвания за актуализация, картиране, анализи, тенденции, екологични оценки за 

екосистемите и биотопите (местообитанията) - обобщаване от проучвания на други 

експерти по т.1.12. – Екосистеми и природни местообитания/гори съгласно 

изискванията на Заданието за  показатели, налични и предоставени документи: 

Стандартен НАТУРА 2000 Формуляр, резултати от „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“  и от 

изпълнение на Проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват 

„Тисата” по т.1.Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”. 

 

Ключов експерт 6: Експерт мониторинг Проф.д-р Екатерина Павлова: 

 

- Биологична  и Социално-икономическа характеристика, Екологична оценка, 

Социално-икономическа оценка, Норми и режими, Програми и проекти: 

Проучвания и анализи на съществуващи мониторингови проекти и програми – изпълнение 

на План за управление, 2004, мониторинг на дейности, мониторинг на конфликтите; 

Обобщаване проучвания и резултати на други експерти. Към част 4: Оперативни задачи 

и предписания за опазване и ползване - нови мониторингови програми и проекти на 

абиотични и биотични компоненти като база за управленски мерки 
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Ключов експерт 7: Експерт по връзки с обществеността - Невена  Хр.Пейчева: 

 Контролира ангажирането на заинтересованите страни в процеса на разработване 

на ПУ чрез реализиране на „План за ангажиране на заинтересованите страни”. 

 Съдейства в рганизиране на работни срещи, семинари, PR-кампании съгласно точен 

график – изискващ се от Заданието по етапи и модули. (утвърдения с  настоящия 

доклад такъв); 

 Отговаря за осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по разработване 

на ПУ, чрез медийно отразяване на събития (семинари и обществени обсъждания) и 

оповестяване на интернет страницата на ПУ; 

 Подготовка и прилагане на други комуникационни инструменти /подходи; 

 

Ключов експерт 8: Експерт географска информционна система (ГИС) Инж.Вахрам 

Алтунян: 

 Набавяне на необходимата съществуваща информация за актуализация на Плана за 

управление.  

 Анализ на нейната пълнота и качество; 

 

  Контрол при събиране на актуалната информация и създаване организация за 

отразяването й в технологичен аспект; 

 Организация за изработване на базови и технически карти в екип с други експерти и 

изработване на ГИС слоеве и ГИС,  

 Височинен модел на НП, геодезически измервания с висока точност, съгласно 

изискванията на Възложителя и на Заданието. 

 

В Приложение 2 „Персонални задания на ключовите експерти“, сме представили подробно 

изискванията към всеки от тях. Същите са структурирани като приложения – неразделна част 

към техните договори. 
 

В Приложение – в Том-2 /отделна папка – кутия/  сме представили пълна информация за 

„неключовите“ експерти, които тематично са профилирани към съответните ключови 

експерти. 

 

4. Постигнати резултати във встъпителната фаза 

 

Съгласно Заданието, встъпителната фаза по изпълнение на договора с предмет 

„Разработване  на План за управление на НП Пирин за периода 2014-2023 г“, е с 

продължителност „до един месец“ от подписването му. Този един месец позволи да се 

предприемат редица дейности, в т.ч. консултации за осъществяване на добра комуникация и 

взаимодействие с ЕУП към ДНПП и окончателно комплектоване на екипа, разработващ 

проекто-плана за управление (ППУ). 
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Таблица 2: Основни дейности през встъпителния период 

 

Дейности Дата Забележка 

Подписване на Договор с ДНП Пирин 29 януари 2014  

Представени в ДНП списъци с необходимите базови 

материали, информационни масиви, които следва да 

бъдат предоставени на Изпълнителя. 

29.01 и на 

05.02.2014г.  

 

Приложение №3: 

3.1, 3.2 (2 бр. 

писма)  

Проведена 1-ва работна среща с ЕУП и експертния състав 

на Възложителя в ДНП Пирин, гр.Банско 

06-07 февруари 

 

Приложение №4 

Протокол 

Искане на смяна на ключов експерт „Фауна“ Иван 

Пандурски с  Николай Караиванов  - получено 

разрешение 

17 февруари - 

21 февруари 

Приложения №5 и 

№5.1. (писмо 

искане и  отговор) 

Оформяне / допълване на екипа - неключови експерти 08-21 февруари 

 

Приложение №1 

Списък на 

експертите /Обр.10/ 

с приложени в Том-

II  / Папка: 

Контактен лист 

/списък + CV+ 

Доказателства + 

Декларации  

Проведена среща за предварителен анализ и консултации 

с Ключовите експерти и сключване на договори с тях 

21 февруари 

 

Приложение № 2.1-

2.8: Задания на кл. 

експерти 

Нает, реновиран и оборудван допълнителен офис на 

Изпълнителя по изпълнение на проекта в София на адрес 

бул.“Хр.Ботев“ № 68. 

30 януари  

Нает и обзаведен офис в гр.Банско с адрес: ул. „Тодорин 

връх“ №39 

16 февруари  

Подготовка и представяне на Встъпителен доклад  до 

Ръководителя  на Проекта с План-график за изпълнение 

на поръчката. 

17-26 февруари 

28 февруари 

 

Писмо до Възложителя Д НПП относно закъснението в 

предоставянето на базова информация 

27 февруари Приложение № 8 

 

 

5. Подход на взаимодействие със заинтересуваните страни 

 
5.1. Съгласно Техническата спецификация 

Изпълнителят участва в дейности по въвличане на заинтересованите страни съгласно 

утвърденото Задание в т. 5 „ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В 

ПРОЦЕСА И СРОКОВЕТЕ НА ИЗРАБОТКА”, а именно:  
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o Да се осигури възможност на заинтересованите страни в началния етап на процеса 

по разработване на Плана да се информират за целите, процеса, задачите и предстоящите 

дейности, като се посочи подходяща форма за приемане на мнения и предложения, вкл. по 

електронен път;  

o Да се предостави на консултативните органи към Д „НП Пирин“ за информация и 

коментар вариант на Плана, резултат от ІІ етап – Аналитична работа с набраната 

информация по направления (ІІ ниво на работа); 

o Да се осигури представителност на обществеността в процеса на изработка, чрез 

участие на членове от консултативните органи към Д „НП Пирин” в Трета среща - след 

представяне на Част 2 Дългосрочни цели и ограничения и Част 3 Норми, режими, условия и 

препоръки за осъществяване на дейностите, Четвърта среща - след представяне на Част 4 

Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и Пета среща - след представяне на 

целия План; 

Изпълнителят организира Обществено обсъждане на Проекта на План за управление, 

съгласно изискванията на НРПУЗТ - чл.13 и чл.14., предхождано от „Дни на отворените 

врати“ в общинските центрове и кметство Добринище. Изпълнителят отразява 

целесъобразни предложения и изготвяне на „Справка за неотразените бележки” за МОСВ 

след Общественото обсъждане. 

Изпълнителят организира и взема участие и в общо двете прес-конференции: една при 

възлагането на ПУ и една след Общественото обсъждане. 

 

5.2. Предложение на Изпълнителя за ангажиране на заинтересуваните страни 

Фирма “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще приложи специален План за ангажиране на 

заинтересуваните страни с конкретен подход към всяка от заинтересуваните страни, с 

фокусиране вниманието по определени проблеми - включване на заинтересуваните страни в 

процеса и сроковете на изработка. Целта е да се укрепи доверието в Екипа разработващ Плана и 

заинтересуваните страни, както и да се изпреварят и предотвратят опити за невярно представяне 

на дейностите по Плана за управление. 

При осъществяване на процеса по изготвяне на ПУ на НП Пирин, Фирма “ПРОЛЕС 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще приложи следните комуникационни средства при 

взаимоотношенията си с експерти и консултанти на Възложителя -  ДНПП - гр.Банско и всички 

останали групи заинтересувани лица. 

 

5.2.1. Комуникационни средства 

5.2.1.1. Работни срещи и семинари 

 

Провеждане на минимум 7 работни срещи („модули“ според терминологията на ТС) 

с експертите на Възложителя -  Дирекция НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, 

експерти от „Одит на Проекта“, експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ. На тези срещи ще се 

обменя информация на професионално ниво. 

 

Графикът с датите на които ще се провеждат работните срещи и семинари са посочени 

в Таблици № 5 и № 8.  
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Първа работна среща: 

Провеждане на  РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ  с експертите на  

Дирекцията на НПП, експертите от ЕУП, експерти от Одит на Проекта, 

представители на всички Заинтересовани страни и Обществеността, по 

съгласувана с ДНПП документация за РСО – Дневен ред, Обява, Покана, 

Списък на поканени и др. относно целите, процеса, задачите и предстоящите 

дейности по ПУ. 

Тази работна среща е за началната комуникация със заинтересованите страни и ще бъде 

насочена главно за разясняване целите, задачите и особеностите на ПУ НП Пирин, 

включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Ще бъдат 

информирани  относно комплекса от дейности и графиците за изпълнение, в т.ч. за работата 

по инветаризирането на биологичните ресурси, вкл. и основно на горите, социално-

икономически условия и влиянието на прилежащите територии и т.н. Ще се проучат 

евентуалните инвестиционни намерения (в прилежащите територии), източници на 

атропогенно натоварване на околната среда, очаквания  за бъдещето на НП Пирин.  

 

Втора работна среща – Част 1 - Абиотични фактори /Първи модул/: 

 Първи ден: Работна среща с експертите на Възложителя -  Дирекция 

НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, експерти от „Одит на 

Проекта“ , експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ.  

 

 Втори ден: представители на Заинтересованите страни: БДЗБР-експерт, 

РИОСВ-Благоевград; РДГ-Благоевград; ЮЗДП-Благоевград, ДГС/ДЛС в 

прилежащите територии, Кметове, еколози  и гл.архитекти на общини, 

екологични НПО и др. 

 

Трета работна среща – Част 1 - Биологична характеристика /Втори модул/  

 Първи ден: Работна среща с експертите на Възложителя -  Дирекция 

НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, експерти от „Одит на 

Проекта“ , експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ.   

 Втори ден: представители на Заинтересованите страни: БДЗБР-експерт, 

РИОСВ-Благоевград; РДГ-Благоевград; ЮЗДП-Благоевград, ДГС/ДЛС в 

Прилежащите територии, Кметове, еколози  и гл.архитекти на общини, 

екологични НПО и др. 

 

Четвърта работна среща – Представяне Част 1 - Първа оценка /Трети   модул/ 

 Първи ден: Работна среща с експертите на Възложителя -  Дирекция 

НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, експерти от „Одит на 

Проекта“ , експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ.  

 Втори ден: Семинар за представители на Заинтересованите страни: 

Обществен Консултативен Съвет, БДЗБР-Благоевград, РИОСВ-

Благоевград; РДГ-Благоевград; ЮЗДП-Благоевград, ДГС/ДЛС в 

Прилежащите територии, Кметове, еколози  и гл.архитекти на общини, 

екологични, туристически, професионални НПО и бизнес организации и др. 
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Пета работна среща – Представяне  Част 2 Дългосрочни цели и ограничения, Втора 

оценка и Част 3 Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на 

дейностите /Четвърти   модул/ 

 Първи ден: Работна среща с експертите на Възложителя -  Дирекция 

НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, експерти от „Одит на 

Проекта“ , експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ.  

 Втори ден: Семинар за представители на Заинтересованите страни: 

Обществен Консултативен Съвет, БДЗБР-Благоевград, РИОСВ-

Благоевград; РДГ-Благоевград; ЮЗДП-Благоевград, ДГС/ДЛС в 

Прилежащите територии, Кметове, еколози  и гл.архитекти на общини, 

екологични, туристически, професионални НПО и бизнес организации и др. 

 

Шеста работна среща – Представяне на Част 4 Оперативни задачи и предписания 

за опазване и ползване и Част 5 Преглед на изпълнението на целите и задачите/ Пети  

модул/ 

 Първи ден: Работна среща с експертите на Възложителя -  Дирекция 

НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, експерти от „Одит на 

Проекта“ , експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ.  

 Втори ден: Семинар за представители на Заинтересованите страни: 

Обществен Консултативен Съвет, БДЗБР-Благоевград, РИОСВ-

Благоевград; РДГ-Благоевград; ЮЗДП-Благоевград, ДГС/ДЛС в 

Прилежащите територии, Кметове, еколози  и гл.архитекти на общини, 

екологични, туристически, професионални НПО и бизнес организации и др. 

 

Седма работна среща  – Представяне на  Проекта на Плана за управление /Шести  

модул/ 

 Първи ден: Работна среща с експертите на Възложителя -  Дирекция 

НПП, ЕУП-експерти от консултантския екип, експерти от „Одит на 

Проекта“ , експерти от Дирекция ”НСЗП”-МОСВ.  

 Втори ден: Семинар за представители на Заинтересованите страни: 

Обществен Консултативен Съвет, БДЗБР-Благоевград, РИОСВ-

Благоевград; РДГ-Благоевград; ЮЗДП-Благоевград, ДГС/ДЛС в 

Прилежащите територии, Кметове, еколози  и гл.архитекти на общини, 

екологични, туристически, професионални НПО и бизнес организации и др. 

 

Участието на Обществения консултативен съвет към Д НП Пирин е фиксирано с ТС и е 

посочено в нашия Обобщен график /Таблица №-5/. 

 

Под формата на тематични семинари ще се провеждат специализирани  обучения на 

представители на експертния състав на ДНП, вкл. на терена, от експерти на Изпълнителя, 

което ще се съгласува своевременно с Възложителя. 

 

5.2.1.2. Консултации  

 

Ще се провеждат с всички участници в процеса - заинтересувани страни - както от областния 

център, така и от местните структури и НПО. Същите ще се провеждат в неформален - 

работен порядък, като инициатори ще бъдат експертите от екипа за изпълнение на ПУ. 
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Основната им цел ще е да се отреагирва на възникнали в хода на работата въпроси или 

проблеми за решаване. 

 

5.2.1.3. Дни на отворените врати 

 

Изпълнителят организира „дни на отворените врати“ във всички центрове на общините в 

дните преди Общественото обсъждане, където материалите от Проекта на Плана за 

управление ще бъдат на разположение. Ще се даде възможност за разглеждане, даване на 

разяснения по предвижданията на ПУ на заинтересованите страни и местното население от 

общини Банско, Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли и кметство 

Добринище. Организацията предвижда мероприятието да се оцъществи в рамките на 4 

(четири) дни от два екипа на Изпълнителя по  график в удобно за местното население време 

от деня. 

 

5.2.1.4. Информационни материали 

Информационните материали са от особена важност за популяризирането на проекта сред 

широк кръг заинтересовани страни. Планираме изготвянето на материали, обезпечаващи 

ефективното провеждане на семинарите и създаването на информираност сред участниците, 

включително и необходимите резюмета и прес-материали за представители на медиите.   

Ще бъдат разработени банери, които ясно оказват приноса на ЕС, съгласно изискванията за 

информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП „Околна среда 

2007 - 2013 г.". Те ще се използват при всички публични събития, проведени в хода на 

проекта. 

Също така планираме производството на папка–джоб, USB-електронен носител, и 

брошура, представяща НП Пирин и резюмирана информация за Плана за управление.  

Проекти за съдържанието и дизайна на информационните материали ще бъдат предоставяни 

за съгласуване поетапно в хода на изготвяне на Плана 

 

5.2.1.5. Интернет страница 

Изработването на интернет страница, посветена на Плана за управление е важен 

комуникационен канал, чрез който всички заинтересовани страни ще могат да намерят 

информация за различните етапи на проекта. Уебсайтът би могъл да бъде основно 

комуникационно средство за информиране и връзка със заинтересованите страни, както и за 

разпространение на актуална информация във връзка с разработването на Плана – новини, 

документи, обявления и др. 

Секциите и структурата на сайта ще бъдат разработени по начин, по който да бъдат полезни 

за по-добрата комуникация с потребителите на сайта. За публикуване и редакция на 

съдържанието на сайта ще се разработи администраторски панел. Предвижда се сайтът да 

бъде достъпен в една езикова версия – българска.  

Ще има специален панел за обратна връзка и за коментари и дискусии по определени 

въпроси отнасящи се първоначално за процеса по изработка на ПУ, вкл. ангажирането на 

заинтересуваните страни. 

Изработването на уебсайта може да започне веднага след одобрението на Встъпителния 

доклад като първоначално ще бъдат представени примерни дизайни и архитектура.  
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5.2.1.6. Комуникация с медиите 

Отношенията с медиите са от особена важност, за да може целите, етапите и резултатите от 

работата по разработване на ПП на НП Пирин 2014-2023 г. да достигнат до широката 

общественост. Привличането на медиите като активна страна и партньор в процеса на 

реализиране на информационната кампания ще осигури прозрачност на процеса и дава 

възможност за разпространение на своевременна информация и послания до 

заинтересованите страни. Работата с медиите ще се извършва в тясно сътрудничество и след 

съгласуване с представители на ПР на ЕУП и/или на Възложителя Д НПП. Екипът ни ще 

очаква съдействие и при дефинирането на базата данни с журналисти, с които ще се работи в 

рамките на разработването на Плана. Полезна и необходима за нашия екип е информацията 

за конкретни представители на медиите, с които Дирекция „Национален парк Пирин“ има 

установено партньорство и работи регулярно. Това ще осигури приемственост и 

последователност в работата, а също така ще подпомогне реализирането на ефективни ПР 

кампании.  

 По отношение на медиите, Изпълнителя на ПУ ще прилага следните подходи и 

дейности в рамките на изпълнение на ТС за разработка на ПУ: 

 Медийни консултации и комуникация с медиите в рамките на организираните 

пресконференции и семинари, в това число: дефиниране на основните послания; 

определяне на говорители за изяви пред медиите (съвместно с ПР отдела на Д НПП); 

Разработване и разпространение на прессъобщения и други подходящи материали за 

медиите в рамките на подготовката и изпълнението на събитията; Координиране на 

интервюта и разговори с експертите; Медиа мониторинг и анализ на отразяването на 

проведените събития. 

 Регулярно разпространение на прессъобщения за новости във връзка с разработването 

на Плана, както и по отношение развитието на отделните етапи по изпълнението с цел 

предоставяне на актуална и съдържателна информация. 

 Подготвяне на необходимата информация в отговор на постъпили въпроси от страна 

на журналисти във връзка с разработването на Плана за управление 

 Организиране на пресконференции: 

o пресконференция по време на работната среща за оповестяване старта на 

разработването на Плана. Участници: регионални медии и кореспонденти на 

национални медии. Място: гр. Банско. 

o пресконференция в рамките на общественото обсъждане на проекта на План за 

управление на Национален парк Пирин за периода 2014 – 2023 г. Участници: 

представители на национални печатни и електронни медии. Място: гр. Банско. 

 

Изпълнителя ще приложи и допълнителни форми на индивидуален и групов подход към 

идентифицираните заинтересовани лица (по-долу в таблична форма). 

Т.напр. предвижда се да бъдат съставени различни въпросници за събиране на данни и 

информации от: поделенията на МОСВ-НСЗП, РИОСВ, БДЗБР, ИАОС, МЗХ, ИАГ, от 

научната общност, местните власти – общинска администрация, собственици и арендатори 

/ползватели, организации, бизнес и др. Представянето на работата по 

инвентаризацията/картирането и на въпросниците на местните власти и институции ще се 
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извърши от ключовите експерти в предварително уговорената 1-ва работна среща и на 1-я 

семинар, и на интернет сайта на ПУ.  

Ще бъде осигурена информация за процеса, предстоящи срещи и резултати от отделните 

етапи на разработване на ПУ в достъпна форма на сайта на Д НПП и нарочно изработения 

сайт на ПУ, чрез местно и регионално радио и регионална телевизия. 

В най-синтезиран вид, в следващата таблица са посочени основните инструменти за 

комуникация с целевите групи, които Фирма “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще 

прилага: 

 

Таблица № 3 Подходи за комуникация със заинтересуваните страни 

Подход Описание 

Работни срещи 

  

Това ще бъде основния подход, който ще бъде ползван за комуникация 

с експертите на Възложителя и неговите консултанти от една страна, а 

от друга – с експертите на други държавни и местни институции и 

органи на управление, които ще споделят информация, знания и опит 

отнасящи се към предмета на поръчката – изработката на ПУ на НП 

Пирин.  Ще се представят различни документи, карти, презентации, 

когато е необходимо и най-вече подходящи експерти, които да са 

компетентни да разяснят определен казус и да защитят позиция, но и да 

приемат разумни аргументи. Ще се проведат минимум 7 работни 

срещи, вкл. за приемане на резултати. 

Семинари* 4 семинара с участие на възможно най-широк кръг от заинтересовани 

страни ще се направят в гр.Банско, за да може в хода на дискусия и 

представяне на спец.презентации, позиции и становища на ключовите 

експерти да се намерят най -добрите решения за управлението на парка. 

Екипът на проекта ще осигури мултимедия и лаптоп, за да може да 

представи различни документи, карти, презентации, и най-вече в пряк 

контакт с възможно най-широк кръг ЗС да може да усети настоението и 

различните позиции по отношение бъдещото най-добро управление на 

НП. Ще се разискват и защитят позициите и предложенията на Екипа за 

изработка и на Екипа за управление, но и ще се приемат разумни 

аргументи от страна на ЗС. Ще се проведат 4 семинара за представяне 

и съгласуване със заинтересуваните страни на Част -1-ва (Първа 

оценка), Част 2 и 3, Част 4 и 5 и на Готовия ППУ.   

Отделно ще се провеждат периодически специализирани  обучения на 

представители на експертния състав на ДНП, вкл. на терена, от 

експерти на Изпълнителя.  

Консултация  Консултации ще бъдат правени в работен порядък с всички 

заинтересовани страни, но по специфичните теми, които ги касаят 

(напр.: НПО – по въпросите по които имат свои проучвания и 

наблюдения, собственици на земи и животни - за режимите на 

ползване, туристическия и спортен бизнес - за развитието на туризма и 

рекреацията в парковата територия и обособените зони и в 
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прилежащите територии, учителите - за образователните дейности, 

други бизнес структури, местни власти и т.н.) 

Дни на 

отворените врати 

Този подход цели запознаване чрез разглеждане  на Проекта на ПУ и  

задаване на въпроси за изясняване на ПУ от широк кръг хора от 

местното население и обществеността от седемте общини - Банско, 

Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли и 

кметство Добринище,  в района на Националния парк, непосредствено 

преди насроченото Обществено обсъждане в гр. Банско.  

Въпросник  Разработеният детайлен въпросник ще бъде използван в началото на 

процеса, за да отрази очакванията на заинтересованите страни, по 

отношение на техния принос към процеса и към приемането на 

плановете за управление и ще даде на екипа допълнителни полезни 

идеи и разбирания на ЗС. Същевременно ще се добие представа как 

може да бъде ползван този принос и в кои области трябва да се работи 

допълнително с хората.  Същия ще бъде качен на уеб сайта на ДНП 

Пирин и на специално изработен нов сайт на Изпълнителя за ПУ, за да 

може да бъде изтеглено и он-лайн от по-широк кръг заинтересувани 

лица. 

Мейлинг група/и Такава ще бъде създадена специално с екипа на ДНП Пирин и РИОСВ - 

Благоевград, за да се улесни комуникацията между двата екипа и да 

има сигурност, че информацията тече и се използва пълноценно. 

Отделно такива ще има и за представителите на всяка заинтересувана 

страна, а когато техните интереси са приблизително в една посока или 

са малобройни, същите могат да се групират в по-големи мейлинг 

групи по насоки, напр.: местни органи и институти_Пирин; НПО, 

Наука и Бранш_ Пирин; собственици и ползуватели_Пирин; 

Горски_Пирин и т.н.  

Информационни 

материали 

Ще бъдат разработени / ще се ползват банери на проекта, които ясно 

указват приноса на ЕС, съгласно изискванията за информация и 

публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП „Околна 

среда 2007 - 2013 г.". Те ще се използват при всички публични събития, 

проведени в хода на проекта. 

Ще бъдат отпечатани дипляни за НП Пирин с резюмета /подборки/ от 

разделите на ПУ, които ще се раздават на заинтересованите страни, за 

да се запознаят с основни параметри на Парка и на ПУ.  Същото ще 

бъде качено на уеб сайтовете на ДНП Пирин и на Изпълнителя, за да 

може да бъде изтеглено и/или попълвано он-лайн. 

 

Ще се изработи специална Папка – джоб за материали, които ще се 

раздават на представителите на заинтересуваните страни на 

семинарите. 
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*Забележка: Семинарите ще се провеждат като естествено продължение на 4-та до 7-ма  

работни среща (на следващия ден), както е показно на План-графика.   

Така описаните подходи  ще бъдат внимателно прилагани към всяка една от описаните в 

документацията целеви групи (Таблица № 4): 

 

(Конкретните участия ще се предложат след обсъждане и съгласуване от Възложителя на 

Встъпителния доклад.) 

  

Ще се изработи специална Флаш-памет или специално дизайниран 

диск за представяне на информация в електронен вид. 

Пресконференции Две пресконференции ще бъдат организирани в гр. Банско (съгл.ТС) в 

хода на изпълнение на поръчката:  

- В началото при стартиране на процеса на разработване на 

ПУ (в деня на Работната среща за оповестяване началото на 

разработване на ПУ); 

- В края на процеса - за обявяване на резултатите от работата 

и от общественото обсъждане на Проекта на Плана – 

непосредствено след Общ.Обсъждане. 
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Таблица № 4 Групи заинтересувани лица и техните представители 

Заинтересовани страни 
Работни 

срещи 

Семина

ри 

Консул-

тации 

Мейлинг 

групи 

Въпрос-

ник 

Прес-

конферен-

нции 

Инфор-

мац. 

Материали 

Възложител: ДНП Пирин 

- ръководство /ЕУП - 

консултанти 

Да Да Да Да  Да Да 

Държавни органи и 

институции: МОСВ, 

Дирекция „НСЗП”; РИОСВ 

- гр.Благоевград, 

Басейнова дирекция – 

район  Западно-

Беломорски, ИАОС – 

Регионална лаборатория; 

МРР; МИП; МВР: 

НСЗНБА,  КСС; МЗГ, 

ИАГ, РДГ Благоевград,  

Лесозащитна станция – 

гр.София, Семеконтролна 

станция – София; ЮЗДП – 

ТП (всички гранични на 

НП Пирин); Обл. служба 

„Земеделие“ – 

гр.Благоевград, Агенция по 

кадастъра – гр. 

Благоевград; Областна 

администрация: гр. 

Благоевград. 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

Местните власти: 
представители на 

администрациите на 7 

общини: Банско, Гоце 

Делчев, Разлог, 

Сандански, Струмяни, 

Кресна и Симитли. 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

Местни общности  Да Да Да Да Да Да 

Неправителствен 

сектор, имащ отношение 

към Проекта: БФ 

„Биоразнообразие“, БДЗП 

, „Природа за хората и 

регионите“,   WWF, 

НСОБ, БТС, БЧК - ПСС  и 

др. 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 
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ще бъде своевременно структурирана в рамките на предвидените дейности. Те ще бъдат 

изпълнени в рамките на възприетите /заложени с ТС/ етапи на изпълнение на поръчката 

(Встъпителен, Тримесечни и Шестмесечни, Предварителен и Окончателен доклади и т.н.). 

 

Академични среди :  

ЛТУ, СУ „Св. Кл. 

Охридски“, 

Благоевградски 

Университет – Ф-т 

„Природни науки“,  И-т за 

гората към БАН, И-т по 

биоразнообразие и 

екосистемни изследвания,  

НПНМ и др. 

  

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

  

 

 

Да 

Културни и 

образователни 

институции, имащи 

отношение към 

територията на парка – 

МК, НИНКН, РИМ -

областен център, МОН и 

др. 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

  

 

 

Да 

Ползватели в парка 
(пашуване, ловуване, 

дърводобив в 

прилежащите територии 

на  парка и др. 

  

Да 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

  

 

Да 

Местния бизнес сектор 
(фермери, производствени 

предприятия, инвеститори 

на проекти в областта на 

ВЕИ, строителни 

предприемачи (хотели, 

голф игри-ща, ски писти и 

др.) фирми за добив на 

дървесина, агенции за 

недвижими имоти, 

туроператори, 

представители на средния 

и малкия бизнес и др.) 

  

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

Професионални и 

браншови организации 

 Да  Да   Да 

 

Медии    Да  Да Да 

Широката общественост     Да   Да Да 
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6. Актуализиран график за изпълнение на дейностите 

 

6.1. Обобщен график за разработване на ПУ на НП Пирин 

 

В Таблица № 5 сме отразили обобщено целия процес по разработване на плана -  

прогнозният период за тяхното изпълнение, съобразно датата от подписване на договора. 

Конкретизирани са сроковете на изпълнение – за отчитане с 3 (три) и 6(шест) месечни 

доклади, сроковете за включване на заинтересуваните страни съгласно ТС и представяне 

на резултатите от нашата дейност – предварителен и окончателен доклад, съгласувателни 

процедури, „дни на отворените врати“, обществено обсъждане и пр.   

 

6.2. Актуализиран график на изпълнение на дейностите 

Актуализиран график за изпълнение на дейностите представяме в Таблица № 6, където 

сме отразили дейностите и прогнозният период за тяхното изпълнение, съобразно датата 

от подписване на договора.   

В не малка част дейностите и съответно задачите по тях са с времеви обхват, който се 

застъпва през определени периоди на изпълнение на договора.     

В Таблица № 6 са представени дейностите, които не са включени в някой от следващите 

по-долу графици (Дейност № 5 „Разработване на доклади, отчети, сборници и 

др.приложения към ПУ“ и Дейност № 6 „Организация и провеждане на обсъждания, 

работни срещи и семинари“). 
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                                                      Част 0; Част 1; Част 2;                                         Първа оценка;Втора оценка                                                                                                                                                                                                    Таблица № 5 

до   1 
мес. 

до 2 м.  
   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
06 - 07.02. 
РС с ДНП 

27.03.РС-
Оповестя    

ване  +ОКС 
1-ва ПРЕС-

КОНФЕ-
РЕНЦИЯ 

    РС 
т.1.8-
1.11 
Абиот. 

фактори 

 РС 
т.1.12-

1.15 
Биоло
гична 
х-ка 

РС + 
ОКС 

Част 1 
Семи-

нар 

РС + 
ОКС 
Част 2,  
Част 3 
Семи-
нар 

РС +ОКС 
Част 4,5 
Семи-
нар 

РС +ОКС 
Проект  

на ПУ 
Семи-

нар 

   24.06. 
2015 г. 
Публи-
куван 
ППУ 

   

февруари 
до 
28.02.14 
Встъп. 
доклад 

март 
до 29.03. 
методи-
ка 
инвента 

април май юни юли август 
27-

28.08 
(20-ти в 

ДНП) 

септ. окт. 
27-

28.10 
(20-ти  
в ДНП) 

ноемв. 
26-27.11 
(19.11.в 

ДНП) 

дек. 
17-

18.12 
(9.12.в 

ДНП 

януари 
27-28.01 
(20.01в 
ДНП) 

февр. 
25-

26.02. 
(17.02.в 

ДНП) 

март 
 

април 
27.04. 

Ок.док. 
с отраз. 
бел. на 

ЕУП 

май 
29.05. 

внасяне 
в ДНП 
оконча 
телно  

юни юли август  Септ 

 
Тримесечен доклад 

до 02.05.14 
                тримесечен доклад 

до 04.08.14 
тримесечен доклад 

до 04.11.14 
тримесечен доклад 

до 04.02.15 
тримесечен доклад 

до 04.05.15 
тримесечен доклад 

до 04.08.15 

Доклад за шестмесечието 
до 04.08.14 

Доклад за шестмесечието 
до 04.02.15 

      Доклад за шестмесечието 
до 04.08.15 

 

 до 04.08.14                                                                   до 29.01.15   

Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и 
оценки, извършени в процеса на разработване на плана през 

отчетния период 

Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и 
оценки, извършени в процеса на разработване на плана                                                                                

  

 

           до 
27.02.1

5 

 до 
29.04. 

15 

 до 
24.06. 

15 

до 
29.07.15 

До 
24.08. 
2015 г. 

 

Набиране и оценка на базова 
информация по направления 

за целите на ПУ 
Доклад за оценка 

Предварителен доклад на ПУ съгласно структурата на Заданието Окончателен 
доклад на ПУ 
съгласно 
структурата на 
Заданието и 
отразени бележки от 
ЕУП 

Съгласуване с 
Възложителя ,Про- 
цедура , съгл. НРПУЗТ, 
„Дни на отворените 
врати“ – 20-23.07.15г.;   
Общ. обсъждане 
с дата 24.07.2015  

Внасяне 
документа

ция от 
Об.Обсъжд
ане в ДНП  

Внасяне в 
МОСВ 
на ПУ 

в 1-мес. Срок 
със 

Свитък: 
„Общ. 

Обсъжд.“ 

 

 

               до 
24.06. 
15 ПУ 
качен 

на сайта 
на ДНП 
и на ПУ 

Общ. 
Обсъжд. 

24.07. 
2015 

/петък/ + 2-
ра ПРЕС-
КОНФЕ-
РЕНЦИЯ 
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BG WPL

Дейности  / Задачи за изпълнение :|: Календарен месец 2014 /2015 г:            

Начало 29.01.14 /подписан д-ра/ Срок: до 20 месеца/предлож: 24.08.15 

МЕСЕЦИ / поредни : от I-ви до XX-ти, съгласно договора

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  

Дейност No 1: Подготвителна работа 

1.1. Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация  и 

бази данни по направления, анализ на пропуските и компилация на наличните данни

1.2. Попълване на основни празноти в информацията с дани – съществуващи в 

МОСВ и ДНП, от други заинтересувани страни и/или чрез директни собствени 

изследвания и специфични проучвания, вкл.полеви.

1.3. Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните страни  в процеса на 

изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за 

изработване на ПУ пред местните власти и общности

1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данн.

1.5. Методика за извършване на инвентаризация на горските територии  в 

границите на НП Пирин

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Дейност No 2: Теренно-проучвателна дейност и подготовка на Част-1 и Част-2 на плана за  управление и на съответните приложения към него 

2.1. Разработване на Част 0 – Въведение и Част 1: Описание и оценка – „Обща 

информация“

2.2. Характеристика на абиотичните фактори

2.3. Биологична характеристика – екосистеми и биотопи, растителност

2.4. Биологична характеристика – инвентаризация на горските територии в парка, 

вкл. на горите с висока консервационна стойност (ГВКС), вкл.картирането им

2.5. Биологична характеристика – ФЛОРА.

2.6. Биологична характеристика – ФАУНА.

2.7. Културна и социално-икономическа характеристика (Ползуване на парка и социо-

икономически аспекти).

2.8. Национално представително изследване на общественото мнение „Националния 

парк и хората“.

2.9. Ландшафт.

2.10. Състояние на компонентите на околната среда. 

Дейност No 3: Екологична и социалноикономическа оценка

3.1. Първа оценка (екологична, социално-икономическа и потенциална стойност на 

НП).

3.2. Определяне на дългосрочните цели и приоритети за екологично и социално-

икономическо развитие на НП Пирин, вкл. с оценка и ревизиране на главните цели 

формулирни в План‘2004.

3.3. Втора оценка (Ефект на ограниченията и Потенциални възмовности на парка)

ДОКЛАДНА ФАЗА

Дейност No 4: Подготовка на Част-3, Част-4 и Част-5 на Плана за управление и на съответните приложения към него

4.1. Разработване на функционалното зониране на територията на НП Пирин, норми, 

режими, условия и препоръки за управление на дейностите и на мониторинга;

4.2. Разрабоотване и приоритизиране на програми за действие, които да се прилагат 

за постигане на дългосрочните, главните и второстепенни цели.  

4.3. Разработване на подробен годишен работен план (за 1-та година) и на 

средносрочен работен план (за първите 5 години) на действие на Плана.

4.4. Преглед на изпълнението на целите и задачите  

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, свитъци, сборници и на др. приложения към Плана за управление /Разгледан подробно в Таблица№7

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА & ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ

o   Мониторинг за вътрешен контрол съгласно СУК

o   Осъществяване на вътрешен независим контрол и валидизация на резултатите / 

Научен съвет

Легенда: 32

Подготвителна работа по дейността

09.14 10.14 11.14 04.15

X XI XII

05.15 06.15 07.1501.1504.14 05.14 06.14

VII

Дейност No 6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари и на Обществено обсъждане / Разгледан подробно в Таблица№8
 

XIII XIVIX

02.14

I

Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси

09.1508.15

Работа по дейността

12.1407.14

VI XVII XVIII XIX XX

Таблица 6  .  ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ /РАБОТЕН ПЛАН

03.14

II III IV V VIII XV XVI

02.15 03.1508.14

Pagina 1
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6.3. Актуализиран план график за отчитане на дейностите към Възложителя 

Тук по-долу в Таблица №7, е представен и актуализиран график за отчитане на 

дейностите, изпълнявани от Изпълнителя.  

За постигане на максимална прозрачност и оптималност при изпълнение на дейностите 

по докладване и отчетност, всички доклади, отчети и съпътстваща документация ще се 

предават на Възложителя. При предаването ще съставим и подпишем двустранен приемо-

предавателен протокол за извършената работа за съответния отчетен период.  

Експертите на Възложителя съвместно с ЕУП ще прегледа докладите и приложените към 

тях документи. При необходимост те могат да поискат доработка, преработка или 

уточняване на въпросите, предмет на доклада, както и съпътстващата документация към 

него. В този случей ние ще отразим съответните неточности и препоръки и в срок от 7 

(седем) календарни дни от датата на искането за доработка, преработка или уточняване 

на въпросите, предмет на доклада, и/или приложените към него документи ще 

представим коригирания доклад / части от него/ отново на Възложителя. Съвместно с 

Възложителя ще подпишем „допълнителен“ приемо-предавателен протокол.  

 

Таблица № 7: План - график за отчитане на дейностите по разработване на ПУ 

 

№ ДОКУМЕНТ Срок на представяне 

 

1. 

 

Встъпителен  доклад  до  Ръководителя  на  

проекта  с  План-График за изпълнение на 

поръчката график за изпълнение на поръчката 

 

до 1 месец след подписване на 

Договор –  28.02.2014 г. 

 

2. 
 

Тримесечен доклад за изпълнението на План-

графика до Ръководителя  на проекта – 6 бр. 

Тримесечни доклади:  

До 5 дни след изтичане на всяко 

календарно тримесечие: 

02.05.2014 г.; 04.08.2014 г.; 

04.11.2014 г.; 04.02.2015 г.; 

04.05.2015 г.; 04.08.2015 г. 

 

 

3. 

Доклад за шестмесечието до Ръководителя на 

проекта с актуализиран План-график по 

изпълнението на Договора и Предварителни 

отчети от проучвания, изследвания, анализи и 

оценки, извършени в процеса на разработване 

на плана през отчетния период – 3 бр. 

Шестмесечни доклади 

До 5 дни след изтичане на всеки 

6 месеца от срока на изпълнение 

на Договора: 

04.08.2014 г; 

04.02.2015 г; 

04.08.2015 г. 
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№ ДОКУМЕНТ Срок на представяне 

 

4. 

Окончателни отчети от проучвания и 

изследвания ввизвършени в процеса на 

разработване на плана,  до Ръководителя на 

проекта. 

До 13 месеца, след подписване на 

Договор – 29.01.2015 г. 

 

5. 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДОКЛАД  на  Плана  за      

управление, разработен  съгласно  структурата  

на  Заданието,  до Ръководителя на проекта – I 

– етап от Заданието. 

До 14 месеца след подписване на 

Договор – 27.02.2015 г. 

 

6. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за  

управление, разработен съгласно структурата 

на Заданието и отразени бележки от Екипа на 

Проекта  до Ръководителя на проекта- II – ри 

етап от Заданието. 

До 16 месеца след подписване на 

Договор – 29.04.2015 г. 

 

   7. 

 Съгласуване с Възложителя (връщане за 

доработване, отразяване, съгласуване и др.). 

Екологична оценка – III-етап от Заданието. 

 

 

 До 18 месеца след подписване на    

 Договор – до 24.06.2015 г. 

 

8. 

Документация от проведено Обществено 

обсъждане, съгласно изискванията на НРПУЗТ 

и от предоставянето на проекта на ПУ на места, 

където е на разположение на заинтересуваните 

страни, до Ръководителя на проекта – IV-етап 

от Заданието. 

До 19-ти месец след подписване 

на Договора – Представяне на 

Документация до 29.07.2015 г. 

след  

Проведено Обществено 

обсъждане на 24.07.2015 г. 

 

9. 

СВИТЪК  „Обществено обсъждане: Протокол 

и Справка за неотразените бележки и 

препоръки” за внасяне от Възложителя в 

МОСВ  в  едномесечен  срок  от  датата  на  

Общественото обсъждане (до Ръководителя на 

проекта) -  V- етап от Заданието. 

  До 20-ти месец –  24.08.2015 г. 

 

 

6.4. График за представяне процеса по разработване на ПУ и включване на 

заинтересуваните лица 

 

Заинтересованите групи лица и техните представители ще бъдат  включвани в процеса по 

разработване на ПУ, посредством изпитани от нас в практиката подходи, като: семинари, 

консултации, въпросници и пр., както е посочено в предходния раздел. Подходите и 

сроковете за ангажиране на заинтересуваните страни  са посочени в следващата Таблица №8: 
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Таблица № 8 Подходи и срокове за включване на заинтересуваните лица 
 

 

№ 

ДЕЙНОСТ ПО ЗАДАНИЕ / УЧАСТНИЦИ 

„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за 

периода  2014-2023 г.“ 

ЦЕЛ НА СРЕЩИТЕ / 

СЕМИНАРИТЕ 

СРОК  по ТС 

ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ 

1. РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ  

НАЧАЛОТО НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУ  

Информиране за цели-

те, процеса, задачите и 

предстоящите дейнос-

ти/форма на приемане 

на мнения и предложе-

ния, вкл.по електр. път 

   27.03.2014 

2. РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ ПО ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПУ: 

2.1. РАБОТНИ СРЕЩИ с експерти на ДНП, ЕУП, ОП, Д „НСЗП“, БДЗБР-Благоевград, 

РИОСВ-Благоевград,  РДГ, ДГС/ДЛС  и др. по модули определени с ТС за 

разработване на ПУ 

2.1.1 Работна среща в ДНПП- гр.Банско за Част 

1: „Абиотични фактори“ 

Обсъждане представе-

ната на ДНПП 

разработена Част 1: 

„Абиотични 

фактори“ – т.1.8-1.11 

 27-28.08.2014 

2.1.2

. 
Работна среща  в ДНПП- гр.Банско за Част 

1: „Биологична характеристика“ 

Обсъждане 

представената на 

ДНПП разработена 

Част 1: „Биологична 

характеристика“- 

т.1.12-1.15. 

 27-28.10.2014 

 

 

2.2. 

РАБОТНИ СРЕЩИ  с експерти на ДНПП, ЕУП, ОП, Д „НСЗП“ по модули 

определени със Заданието за разработване на ПУ (на първия ден) 

СЕМИНАРИ с  представители на Заинтересованите страни с участие на 

Общественият Консултативен Съвет към ДНПП (на втория ден) 

2.2.1

. 
Работна среща в ДНПП-гр.Банско / 

Семинар със заинтересованите страни с 

участие на Обществения Консултативен 

Съвет към ДНПП (ОКС) 

Обсъждане пред-

ставената на ДНПП 

Част 1: Описание и 

оценка (Първа оценка) 

  26-27.11.2014 

2.2.2

. 
Работна среща в ДНПП-гр.Банско/ 

Семинар със заинтересованите страни с 

участие на ОКС 

Обсъждане предста-

вените в ДНПП Част 

2: Дългосрочни цели и 

ограничения и Част 3 

:Норми, режими, 

условия и препоръки за 

осъществяване на 

  17-18.12.2014 
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№ 

ДЕЙНОСТ ПО ЗАДАНИЕ / УЧАСТНИЦИ 

„Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за 

периода  2014-2023 г.“ 

ЦЕЛ НА СРЕЩИТЕ / 

СЕМИНАРИТЕ 

СРОК  по ТС 

дейностите 

2.2.3

. 
Работна среща в ДНПП-

гр.Банско/Семинар със заинтересованите 

страни с участие на ОКС 

Обсъждане 

представените в ДНПП 

Част 4: Оперативни 

задачи и предпи-сания 

за опазване и ползване 

и Част 5: Преглед на 

изпълнението на 

целите и задачите 

  27-28.01.2015  

2.2.4

. 
Работна среща в ДНПП – гр.Банско/ 

Семинар със заинтересованите страни с 

участие на ОКС 

Обсъждане 

представеният в 

ДНПП Проект на 

Плана за управление – 

Предварителен 

Доклад, съгласно 

структурата на ТС 

25-26.02.2015 г. 

3. ЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА СЪГЛАСНО  

НРПУЗТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО  

ОБСЪЖДАНЕ  НА ПРОЕКТА  НА 

ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Публикуван в 

Интернет Проект на 

Плана за управление и 

на хартиен носител  

24.06.2015 г. 

3.1. „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ПРЕДИ 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ 

В 7-те общински 

центрове  и кметство 

Добринище в района 

на Националния парк 

 20 – 23.07. 

    2015 г. 

3.2. ОБЩЕСТВЕНО  ОБСЪЖДАНЕ  НА 

ПРОЕКТА  НА ПЛАНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ 

Провеждане на 

Обществено 

обсъждане на Проекта 

за  Плана за 

управление на НП  

„Пирин” съгласно чл. 

12 (1); чл. 13; чл. 14 

от Наредбата за 

разработване на 

планове за управление 

на защитени 

територии 

24.07.2015 г. 

3.3. Внасяне на Документация от Общественото обсъждане, съгл. 

НРПУЗТ в ДНПП  

29.07.2015 г. 

4. Представяне  на Проекта на ПУ в ДНПП за внасяне в  МОСВ на 

Проекта за ПУ (в 1-мес. срок от Общ.обсъждане, до 20-ти месец от 

подписването на Договора) 

24.08.2015 г. 
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Съгласно ТС в гр.Банско ще се организират и проведат 4 /четири/ бр. семинари, с участието 

на идентифицираните заинтересувани страни, в т.ч. с ОКС към ДНПП, както е посочено на 

схемата тук по-горе. За целта съгласувано с  Възложителя ще се избере подходяща зала 

(напр. в сградата на НЧ „Н.Й.Вапцаров“ или другаде). Ще бъдат осигурени кафе и обедни 

паузи (с кетъринг) за участниците. 

Работни срещи с експерти на ДНПП, ЕУП, ОП, Д „НСЗП“ към МОСВ и др. ще се провеждат  

съгласно схемата посочена в т.5.2.1.1, по-горе.  

 

7. Идентифицирани проблеми 

 

Като проблем, по време на встъпителната фаза на проекта е отчетено забавянето в 

систематизираното събиране на базова информация /данни необходими за изработката на 

ПУ. Съгласно ТС, същата е трябвало да бъде подготвена ЕУП преди сключване на договора 

за разработване на ПУ. Въпреки 1-годишното закъснение на процедурата по обществената 

поръчка за избор на изпълнител на ПУ обаче, ЕУП все още не е събрал и подготвил широкия 

аспект документи (проучвания, цифрови модели, ортофотокарти, координати на обекти и др. 

съгласно ТС), които са предмет на изпълнението на договора и  могат да повлияят за 

своевременното приключване на етапа «Подготвителни дейности», както и на цялостното 

изпълнение.   

 

8. Мерки за преодоляване на проблемите 

 

Доколкото е възможно, нашият екип по разработване на ПУ, ще сигнализира на ранен етап 

всяко обстоятелство или въпрос, които биха оказали въздействие върху успешното 

изпълнение на договора, респ. Разработване на ПУ на НП Пирин.  

  
9. Актуализиране и допълване, при констатирана необходимост, на 

екипа от неключови експерти 
 

Към момента на встъпителната фаза на проекта сме направили малки допълнение / 

изменения в състава на екипа представен с документацията за кандидатстване за избор на 

изпълнител. Същото беше продиктувано от дългия (едногодишен) срок между от датата на 

провеждане на процедурата до сключването на договора.  

За в бъдеще биха могли да се направят подобни промени само в случаите предвидени в ТС и 

условията в документацията, както и при необходимост  за допълване на екипа от неключови 

експерти, което своевременно ще се консултира с Възложителя.   

 

10.  Предложение 
 

Във връзка с изпълнението на т. 1.16.7 «Национално представително изследване на 

общественото мнение» (НПИОМ), вкл. сред посетителите на парка по определени 

индикатори, от Заданието, и с оглед на по-пълното отразяване мнението на заинтересуваните 

страни  предложихме: 

Да проведем освен НПИОМ, още: 




