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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“ 
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 Г. 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
24.07.2015 Г., ГР. БАНСКО 

 
ПРОЦЕС ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА или КАК СТИГНАХМЕ ДО ТУК 

 
⇒ 29.01.2014 г. Подписване на Договор № УР-051 с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за 

периода 2014 – 2023 г.“ 
⇒ 06-07.02.2014 г.  - Работна среща с Възложителя за запознаване на представителите на 2-та екипа 

(Възложител и Изпълнител) и общ преглед на предстоящите задачи съгласно Техническата 
спецификация, заданието и договора за изпълнение.  

⇒ 27.02.2014 г. - Предаден на Възложителя Встъпителен доклад 
⇒ 13-14.03.2014 г.  - Работна среща с Възложителя във връзка с подготовка на официална Работна 

среща за оповестяване началото, целите, задачите и процеса на разработване на Плана за управление 
на НП „Пирин“ 

⇒ 25.03.2014 г. - Предаден на Възложителя Встъпителен доклад (преработен) 
⇒ 27.03.2014 г. - Работна среща за оповестяване началото, целите, задачите и процеса на 

разработване на Плана за управление на НП „Пирин“ 
⇒ 11.04.2014 г. - Приет от Възложителя Встъпителен доклад (преработен) 
⇒ Работни срещи по инициатива на Изпълнителят на Плана за управление с общинските 

администрации, представители на общинските съвети и други заинтересовани страни от общините в  
района на НП „Пирин“: 

• 23.04.2014 г. - община Разлог 
• 24.04.2014 г. - община Симитли 
• 24.04.2014 г. - кметство Добринище-община Банско 

⇒ 28.04.2014 г. - Първо заседание Научен съвет 
⇒ 29.04.2014 г. – Предаден на Възложителя първи Тримесечен доклад за изпълнението на План- 
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.02-30.04.2014 г. 
⇒ Работни срещи по инициатива на Изпълнителят на Плана за управление с общинските 
администрации, представители на общинските съвети и други заинтересовани страни от общините в 
района на НП „Пирин“: 

• 14.05.2014 г. - община Струмяни 
• 14.05.2014 г. - община Кресна 
• 15.05.2014 г. - община Сандански 
• 29.05.2014 г. - община Банско 
• 30.05.2014 г. - община Гоце Делчев 

⇒ 19.06.2014 г. – Приет от Възложителя първи Тримесечен доклад за изпълнението на План- 
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.02-30.04.2014 г. 
⇒ 14.07.2014 г. - Работна среща на Екипа за разработване на Плана с ръководството,  експертите и 
инспекторите на парковите участъци от Дирекция „НП „Пирин“ за начало на инвентаризацията на 
горските територии в границите на Парка. 
⇒ 15.07.2014 г. - Работна среща на Екипа за разработване на Плана с участие на експерти от 

Дирекцията, инспектори на парковите райони, представители на туристическите дружества в района 
⇒ 28.07.2014  г. - Второ заседание Научен съвет 
⇒ 01.08.2014 г. – Предаден на Възложителя втори Тримесечен доклад за изпълнението на План-
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.05-31.07.2014 г. 
⇒ 01.08.2014 г. – Предаден на Възложителя първи 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 за периода 
29.01-29.07.2014 г. 
⇒ 01.08.2014 г. – Предаден на Възложителя Проект на Плана за управление –Част 0 и Част 1 
⇒ 13.08.2014 г.  - Работна среща, дискусия с БТС, ПСС и др. заинтересовани страни 
⇒ 18.08.2014 г. - Приет от Възложителя втори Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика 
до Ръководителя на проекта за периода 01.05-31.07.2014 г. 
⇒ 18.08.2014 г. - Приет от Възложителя първи 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 за периода 29.01-
29.07.2014 г. 
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⇒ 18.08.2014 г. - Приет от Възложителя Проект на Плана за управление –Част 0 и Част 1 
⇒ 27-28.08.2014 г. - Работна среща (двудневна) на експертно ниво за резултати от раздел „Абиотични 
фактори“ с експертите  по раздела (от т.1.8 до т.1.11). 
⇒ 11.09.2014 г. - Трето заседание Научен съвет 
⇒ 12.09.2014 г. - Работна среща, дискусия с НПО на тема „Туристически маршрути, спорт“ 
⇒ 27-28.10.2014 г. - Работна среща (двудневна) на експертно ниво за резултатите от раздел 
„Биологична характеристика“ с експертите по раздела (от т.1.12. до т.1.15) – Втори модул 
⇒ 31.10.2014 г. - Четвърто заседание Научен съвет 
⇒ 01.11.2014 г. – Предаден на Възложителя трети Тримесечен доклад за изпълнението на План-
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.08-31.10.2014 г. 
⇒ 26-27.11.2014 г. - Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и 
Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА – Трети 
модул 
⇒ 12.12.2014 г. - Приет от Възложителя трети Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика 
до Ръководителя на проекта за периода 01.08-31.10.2014 г. 
⇒ 15.12.2014 г. - Пето заседание Научен съвет 
⇒ 17-18.12.2014 г. - Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и 
Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ и 
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – 
Четвърти модул 
⇒ 27-28.01.2015 г. - Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и 
Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ 
ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ и ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
– Пети модул 
⇒ 29.01.2015 г. – Предаден на Възложителя втори 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 за периода 
30.07.2014 г.-29.01.2015 г. 
⇒ 03.02.2015 г. – Предаден на Възложителя четвърти Тримесечен доклад за изпълнението на План-
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.11.2014 г.-31.01.2015 г. 
⇒ 25.02.2015 г. - Предаден на Възложителя Проект на ПУ на НП Пирин 2014-2023 г., Приложения 
ТОМ 1 и ТОМ 2 
⇒ 25-26.02.2015 г. - Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и 
Обществен консултативен съвет за обсъждане на ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП 
„ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 г. – Шести модул 
⇒ 04.03.2015 г. – Приет от Възложителя четвърти Тримесечен доклад за изпълнението на План-
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.11.2014 г.-31.01.2015 г. 
⇒ 16.03.2015 г. – Предаден на Възложителя втори Доклад за шестмесечието (преработен) 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 за 
периода 30.07.2014 г.-29.01.2015 г. 
⇒ 23.03.2015 г. – Приет от Възложителя втори Доклад за шестмесечието (преработен) 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 за 
периода 30.07.2014 г.-29.01.2015 г. 
⇒ 29.04.2015 г. - Предаден на Възложителя Проект на ПУ на НП Пирин 2014-2023 г., Свитък I: 
Приложения, Картен материал, Окончателни отчети 
⇒ 04.05.2015 г. – Предаден на Възложителя пети Тримесечен доклад за изпълнението на План-
графика до Ръководителя на проекта за периода 01.02-30.04.2015 г. 
⇒ 12.05.2015 г. – Приет от Възложителя пети Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика 
до Ръководителя на проекта за периода 01.02-30.04.2015 г. 
⇒ 29.05.2015 г.  - Предаден на Възложителя Проект на ПУ на НП Пирин 2014-2023 г., с отразени 
бележки, коментари и препоръки 
⇒ Дни на отворените врати предхождащи Общественото обсъждане на Проект на ПУ на НП Пирин 
за периода 2014-2023 г. - Срещи за представяне на ПУ пред местните общности и др. заинтересовани: 

• 20.07.2015 г. - общ. Разлог, общ. Банско 
• 21.07.2015 г. - общ. Добринище, общ. Гоце Делчев 
• 22.07.2015 г. - общ. Сандански,  общ. Струмяни 
• 23.07.2015 г. - общ. Кресна, общ. Симитли 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република България чрез 
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 
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