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Предназначението на
Плана за управление на
НП „Пирин“
за периода 2014-2023 г.
е да бъде инструмент за
управление на
националния парк за
10 г. период
на основата на
актуализирани /нови
данни

 За биологичното и ландшафтно разнообразие и оценка на
състоянието на Обекта на Световното наследство и Буферните
зони в НП „Пирин“;
 Интегриране на всички бази данни в нов Цифров модел на
територията и Географска информационна система на горските и
безлесни
територии,
техническа
и
туристическа
инфраструктура;
 Отразяване социално-икономическото и екологично развитие на
общините в района на Националния парк;

 Планът е средство за екипът на Администрацията – Дирекцията
на НП „Пирин“ за управление и реализиране на средносрочни и
подвърждаване на дългосрочните цели;

 Потвърждаване и формулиране на целесъобразни промени във
функционалните зони, режими и норми;
 Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи
интегралния процес на управление на Националния парк и прилежащите
му територии;
 Усъвършенстване на експертния и институционалния капацитет и
административните структури на Националния парк;
 Осигурена отделна подробна информация и планиране за Биосферен
резерват “Баюви дупки – Джинджирица” и Резерват “Юлен”;
 Съгласувани предложения в План'14 със заинтересованите общини за
територията на НП „Пирин“ и Прилежащите територии за планиране на
Национален парк „Пирин“ като „биосферен резерват“ на основата на
обявения биосферен резерват „Байови дупки – Джинджирица“ по
Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.

Дирекция на НП „Пирин“
към Дирекция
„Национална служба за
защита на природата“/Д
„НСЗП“/ - Министерство
на околната среда и
водите/МОСВ/.

HTTP://WWW.PIRIN.BG/

Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. се
финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“,
като част от Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на
НП „Пирин“ и Р „Тисата“

HTTP://OPOS.PIRIN.BG/

 Планът за управление на Национален парк „Пирин“ за периода
2014-2023“ съгласно Наредбата за разработване на планове за
управление на защитени територии (НРПУЗТ) е „нов план“
разработен за реализиране дългосрочните цели на управлението
на Националния парк, което определя възможности за
дългосрочна визия за бъдещето на НП „Пирин“;
 Особеност и предимство на План’14 е направената пълна
инвентаризация на горските и безлесни територии в границите
на НП „Пирин“, на основата на която е изработен нов Цифров
модел на територията, анализи и оценки на екологичното
състояние, социално-икономическото развитие и планиране на
зони и режими, дейности и мерки за опазване и възстановяване
на местообитания и видове;

 Необходимостта от преработване и допълване на данните от
приключилият национален проект „Картиране и определяне на
природозащитното
състояние
на
местообитания
и
видове“(Натура 2000), резултатите от който за територията на
НП „Пирин“са непълни. Необходимостта е в съответствие с
изпълнение на поставеното изискване на Заданието за
отразяване на готовият проект в План’14;
 Съществен нов момент за периода на разработване на План’14 е
да не се допуска извършване на дейности припокриващи вече
финансирани или текущи дейности и проекти. В тази връзка, са
проучени голям обем завършени, текущи и планирани проекти
по действащи в Република България проекти по Оперативни
програми и други донори, както и проекти финансирани от
държавния бюджет

 Настъпилата съществена промяна в режима на значителна площ на
Националния парк „Пирин“ в сравнение с План’04, включена като
Обект на световното наследство, 2011 г. с решение на КСН към
ЮНЕСКО – ООН;
 Разработващите се текущи паралелни проекти и дейности от План’04
по Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален
парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ финансиран от Оперативна програма
„Околна среда 2014-2023 г.“, възложени в последните 2 години от
действие на План’04. Д „НП Пирин“ предоставя за целите на План’14
информация по етапи и различни срокове, което затруднява тяхната
оценка и интегриране на резултатите в План‘14.;
 Планиране за новия програмен период 2014 – 2020 г. и реалната
необходимост за партньорства и балансиране на интересите и
развитието на общините в района на Национален парк „Пирин“,
необходимостта да се идентифицират виждания и инвестиционни
намерения на общините в границите на НП и Прилежащите територии
за важни екологични и социално-икономически проекти с отношение и
връзка с НП „Пирин“.

 Съгласно изискванията на Заданието за Плана е осигурена от
Екипа актуална, качествена и достатъчна публична информация
по готови раздели, готови части на План‘14, представена на
работни срещи на експертно ниво, семинари с представители на
ОКС и др. заинтересовани страни за дискусия и механизъм чрез
публикуване в сайта на ПУ за оперативно ангажиране на
Обществеността в разработването на ПУ и бъдещото
управление на НП;
 Подробните резултати (таблици, графики, методи на работа) от
актуалните теренни проучвания, характеристики, анализи и
оценки в процеса на разработване на Плана са приложени към
Том: План за управление в 2 броя Свитъци - Приложения и 9
броя тематични Сборници

WWW.PU-PIRIN.COM

 Закон за защитените територии (ЗЗТ)
 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
Съгласно ЗБР територията на Национален парк „Пирин“ е
съществен елемент от Националната и Европейска екологична
мрежа Натура 2000.
Площта на НП се припокрива от защитена зона с
идентификационен код BG0000209 „Пирин“ от мрежата обекти
Натура 2000
Защитена зона „Пирин“ е от тип „C“ – Защитена зона по
Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и защитена
зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна.

Статут на територията отдадена на концесия съгласно ЗК и
Концесионния договор
Съгласно подписаният на 21.12.2001 г. в гр.София „Договор за
предоставяне на концесия върху защитена територия,
изключителна държавна собственост представляваща част от НП
„Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и
експлоатация на „Ски зона с център гр.Банско“ е бил в сила Закона
за концесиите, обн. ДВ. бр.92 от 17 октомври 1995 г., посл. изм. ДВ.
бр. 104 от 27 декември 2005 г.

Международен статут на НП „Пирин” като обект на световното
наследство
 Съгласно Конвенция за опазване на световното културно и
природно наследство
 НП „Пирин“ е включен под № 225/15.06.1982 г. в списъка на
ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях
резервати.
 Национален парк „Пирин“ с приложена документация за
номинация от ЮНЕСКО № 225 от 9/12/1983 г.(WHC
Nomination Documentation 225.pdf UNESCO Region EUROPE
Pirin National Park, CRITERIA ("KEY WORDS") N (i)(ii)(iii)), НП
„Пирин“ е включен като обект на Световното природно
наследство към Конвенцията за опазване на световното
културно и природно наследство, с площ 26 423,8 ха.

 През 1977 г. резерватът „Баюви дупки“ е включен в списъка на
биосферните резервати към Програмата на ЮНЕСКО “Човекът и
биосферата”.
 През изминалите години не е осигурено законово зониране и
функциониране като биосферен резерват, независимо от направените
проектни предложения в стари паркоустройствени разработки (1991 г.
ИПП Агролеспроект, София). През последните години Секретариатът
на ЮНЕСКО е приканвал неколкократно държавите – членки на
Програмата „Човекът и биосферата“, включително и България, да
изпълнят задълженията си като съвместят своите биосферни резервати с
изискванията на Севилската стратегия или съответно направят
постъпки за изключване от световната мрежа на тези от старите си
биосферни резервати, за които считат, че нямат потенциал да отговорят
на тези изисквания. Секретариатът на ЮНЕСКО е определил месец
август 2016г. като краен срок, в рамките, на който държавите могат да
внесат номинации за съвместяване. Наложително е, след задълбочени
анализи, оценки и планиране да се приведе НП „Пирин“ и неговите
резерватни територии в съответствие с новите изисквания към
обектите от Световната мрежа.

Следвайки препоръките на Комитета за световно наследство и
IUCN, държавата-членка внася предложение за разширяване
обхвата на територията на обекта. След техническа оценка,
направена през 2009 г., на 34 -тата си среща през 2010 г. Комитетът
одобрява разширяването на обхвата на територията на НП „Пирин”
като обект на световното наследство, както и създаването на
буферна зона, която да подпомогне опазването и управлението на
обекта (Решение 34COM 8B.5).

Със същото решение Комитетът одобрява и изключването на
четири области (с обща площ 150,6 ха) в периферната част на
обекта, както и на туристическите зони Банско и Добринище
(с обща площ 1078,23 ха), които стават част от нова буферна зона.

С Решение 34 COM на Комитета 2010 г. се увеличава площта
на Обекта на СН на НП „Пирин“ на 39 277,72 ха с буферни зони
с площ 1 078, 28 ха, в съответствие с Решение 35 COM 7B.212011 на КСН от 35-тата му сесия в Париж, 2011 г.
В изпълнение на Решение 34COM 7B.5 на Комитета за световно
наследство на ЮНЕСКО от 10 до 14 октомври 2011 г., Центърът
за световно наследство и IUCN провеждат съвместна мисия на
територията на Национален парк „Пирин” като обект на
световното наследство.
Мисията оценява и цялостното консервационно състояние на
обекта и други фактори, влияещи върху неговата изключителна
универсална ценност.

Територията на
НП „Пирин“
определена като
изключителна
държавна
собственост
от Конституцията
на
Република
България

 Анализ на правни несъответствия свързани със
собствеността в Парка;

 Процедура за издаване на актове за изключителна
държавна собственост – нерешени проблеми;
 Правни
несъответствия
свързани
със
собствеността на съществуващите сгради и
съоръжения.

В резултат на проучените Абиотични фактори на средата са
включени и анализирани данни за климат, климатични
промени - дендрохронологичен анализ, геология и
геоморфология, хидрология и хидрография,
хидрохимия, хидробиология,
почви и почвени процеси
(ерозионни процеси).

За Биологичната характеристика на НП „Пирин“ са
използвани актуалните данни от инвентаризацията на
горските и безлесни територии, проучванията на екипа
за целите на План’14.

 Резултатите от проучванията и определянето на
водорасловата флора са 332 вида, разновидности и
форми -18 редки, като 7 таксона са много редки и
познати само в едно до няколко находища в света.

 Макромицети - 88 нови вида за НП Пирин, като 5
от тях са нови за България – общо 376 вида;
 426 вида лишеи, от които 11 консервационно
значими видове – редки;

 Висши растения:

• Мъхове - 43.7% от видовете известни до сега в
България
• Висшата флора включва 1341 вида, представляващи
62.3% от висшата флора на флористичен район
Пирин.
По време на теренната работа са открити нови 8
вида от висшата флора на Парка.
Добавени са 36 нови вида от високопланинската
флора на НП Пирин.

 Безгръбначни – 2981 вида и подвида – 300 редки и
228 ендемита и 18 вида присъстващи в световни и
европейски списъци;
 Риби – резултати от теренни проучвания в езерни и
речни екосистеми – 4 вида;
 Земноводни и влечуги – 10 земноводни и 10 влечуги
– 38% от видовото богатство на страната;

 Птици – 166 вида представляващи 40,59% от
установените в България 409 вида птици – 119
гнездящи. Видовия състав за НП е допълнен със 7
нови вида през последните 10 г.

 Бозайници – установени 50 вида - 53% от цялата
сухоземна бозайна фауна. В сравнение с предишни
данни, броят на регистрираните видове се е
увеличил с 5 вида.
Регистрирани са 3 вида нови прилепи и
2 вида от групата на дребните бозайници

Друг важен аспект е ползването на ресурси от селско стопанство, свързано основно
с животновъдството и осигуряване на паша за домашни животни, като поминък и
икономическа дейност за прилежащите му населени места.

Ползване в горите е свързано основно при извеждане на поддържащи и
възстановителни дейности (ПВД) - „санитарна сеч“. Основен ползвател на
дървесина е местното население. Дирекцията на НП е водила своевременна борба с
болести и вредители, противопожарни и други мероприятия.

Със заповед на директора на Парка, както и чрез заповеди на министъра на
Земеделието и храните всяка година се посочват разрешените и забранени места за
риболов.

ТУРИЗЪM
ОТДИХ
СПОРТ
УСЛУГИ

МОНИТО
РИНГ НА
ТУРИСТО
ПОТОКА

ИНФОРМИР
АНОСТ НА
ОБЩЕСТВЕ
НОСТТА ЗА
ПАРКА

На територията на парка е изградена система от противопожарни кули за термо и
видео наблюдение, откриване и пожароизвестяване, разположена в ПУ „Вихрен“.
Осъществено е и обучение на служители от парка за работа със системата.
Актуализирана е информацията за броя, вида, значението и състоянието на
недвижимото културно наследство на територията на НП „Пирин“ и прилежащите
територии. Съставен е списък от 51 археологически обекти, намиращи се в
непосредствена близост и в границите на НП „Пирин“ с GPS координати. От тях 17
обекта се намират вътре в територията на парка.

За характеризиране на структурата на ландшафтите от територията на НП Пирин се
прилага по-подробна система за класифициране – по вид на земно покритие. За
идентифициране на специфичните ценности на ландшафтите от територията на НП
се използва методът на теренните проучвания, както и анализ на данни от ГИС.

Основни
проблеми са:
Потенциална
уязвимост
на
екосистеми, местообитания и видове;
Проблеми
по
състоянието
и
дейностите в горите, Влошено
състояние на високопланински тревни
местообитания и езера от паша на
домашни
животни;
Заплахи
за
водорасловата Флора; Уязвимост на
ядливите гъби; Уязвимост на видовете
от ихтиофауната и местообитания
вследствие на човешка дейност;
Нерешени проблеми с отвеждане и
пречистване на отпадните води;
Свързани със строителство; Състояние
на обслужващите обекти за подслон и
прилежащите им площи.

Специфични
проблеми са:
Отсъствие
на
регламентирани
и
устроени места за палатъчни лагери и
места за каравани; Нерегламентирано
паркиране на моторни превозни средства
под склопа на гората; Ползване на
лечебни
растения
за
стопански/
търговски
цели;
Рекреационна
деградация по пешеходни маршрути и
места за отдих; Неизяснена собственост
на сгради; Отсъствие на маркировка по
някои основни туристически маршрути;
Някои проблеми свързани с планираните
функционални зони и режимите в тях в
План‘04

Оценена е ефективността
на управление на
Д НП Пирин в
контекста на изпълнение на
режимите и
задачите, програмите
и проектите,
изпълнение на
комплексния
мониторинг
планирани с
План’04. Оценено
е постигане на
дългосрочните
и второстепенни
цели, както
преодоляване на
описаните
ограничения
определени в План’04.

Съхраняване на Парка като обект на Световното
природно наследство по Конвенцията за опазване на
световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО
Опазване на представителни за РБългария и за
Европа
типове
природни
местообитания
и
местообитания на растителни и животински видове
Опазване на естествения характер на екосистемите в
резерватите и в други територии с потенциал на
резерватни
Усъвършенстване на управление на посетителите в
НП „Пирин“, осигуряващо съхранена природна среда
Осигуряване на приходи за местните общности в
резултат на възможностите и предимствата на
Националния парк

 Първа второстепенна цел: Създаване на условия и възможности за
осъществяване на образователни и научни цели в съприкосновение със
съхранена природна среда;
 Втора второстепенна цел: Осигуряване развитието на природосъобразен летен
и зимен туризъм, спорт и рекреация в съответствие със значимостта и
предназначението на парка, чрез създаване на оптимални условия за духовно
обогатяване чрез досег с дивата природа, отдих и спорт за укрепване на
човешкото здраве;
 Трета второстепенна цел: Опазване, поддържане или възстановяване на
водните ресурси в НП „Пирин“;

 Четвърта второстепенна цел: Устойчиво ползване на биологични ресурси –
паша, дървен материал за парка и местното население, билки, гъби и др.;
 Пета второстепенна цел: Оптимизация на управлението, институциално
развитие на администрацията на Националния парк, обучение и управление
кариерата на персонала;
 Шеста второстепенна цел: Опазване на богатото недвижимо археологическо
културно наследство на територията на НП „Пирин“, адаптиране за целите на
културния туризъм обектите на нематериалното културно наследство в
Прилежащите територии на Парка;

 Седма второстепенна цел: Изпълнение на ангажиментите
международни документи по които Република България е страна.

съгласно

В План’14 е направена оценка на факторите и възможностите за
ограничаване или отстраняване на влиянието на заплахите и
ограниченията, като оценката е разработена по насоки и критерии чрез
точкова система за сравнимост.

НАИМЕНОВАНИЕ
NO
НА ЗОНАТА

СЪГЛАСНО
ЗЗТ
ЧЛ.19

ПЛОЩ
ХА

% ОТ
ОБЩАТА
ПЛОЩ НА
ПАРКА

І

РЕЗЕРВАТНА ЗОНА
(В Т. Ч. 544,4 ХА РАЗШИРЕНИЕ НА БР БД-ДЖ)

Т. 1

6521.71

16.2

II

ЗОНА ЗА ОГРАНИЧЕНО ЧОВЕШКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Т. 4

7136.3

17.7

ІII

ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ,
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ, ТРЕВНИТЕ, ЕЗЕРНИ И РЕЧНИ
ЕКОСИСТЕМИ

Т. 4

22526.1

55.8

ІV

СПЕЦИАЛНА БУФЕРНА ЗОНА

Т. 4

1088.92

2.7

V

ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ, В Т.Ч.: БУФЕР ЮНЕСКО (ЗОНА IV – ЧАСТ
/БЕЗ ПИСТИ И ПРОСЕКИ – 899.1 ХА, ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРЕДЛОЖЕНИ НОВИ ТЕРИТОРИИ – 2808.0 ХА И МАРШРУТИ
– 278.7 ХА)

Т. 2

3985.8

9.9

VI

ЗОНA НА ХИЖИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПАРКОВЕТЕ И
СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Т. 3

199.03

0,5

40368.9

100.0

ОБЩО НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“:

ЗАБЕЛЕЖКА:
¹ В ПЛОЩТА НА ЗОНАТА ВЛИЗА И ПРЕДЛОЖЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА Р "БАЮВИ
ДУПКИ – ДЖИНДЖИРИЦА" (544.5 ХА).
² ПЛОЩТА НА ЗОНАТА СЕ СЪДЪРЖА КЪМ ЗОНА V (899.1 ХА) И ЗОНА VI (189.8 ХА).
³ В ПЛОЩТА НА ЗОНАТА ВЛИЗАТ СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ, ШОСЕТА,
ПАРКИНГИ, ЛИФТОВЕ И СКИ ПИСТИ.

I. РЕЗЕРВАТНА ЗОНА
Обхват: Включва обявените със заповеди биосферен
резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и Резерват
„Юлен“ представляващи образци от естествени
екосистеми, характерни и забележителни видове от
флората и фауната и техните местообитания.
План’14 предлага възстановяване на първоначално
включени площи при обявяване на резерват
„Баюви дупки-Джинджирица“ - м. Бански суходол с
площ 544.4 ха
Предложените площи за включване имат качества на
резерватна територия.

I. РЕЗЕРВАТНА ЗОНА
Функционално
предназначение:
Съхраняване
на
представителни първични и съхранени екосистеми,
местообитания и видове, скални ландшафти и образувания
при строг режим на опазване
Цел на управление на зоната: чл.16.(2) ЗЗТ - Запазване на
естествения
характер на екосистемите и протичащите
процеси в тях, възможности за провеждане на научна и
образователна дейност и/или екологичен мониторинг;
опазване на генетичните ресурси; запазване на естествени
местообитания и на популациите на защитени редки,
ендемитни и реликтни видове; допълване и развитие на
мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и
застрашени местообитания.
Режим на управление: съгласно чл.17. от ЗЗТ

II. ЗОНА ЗА ОГРАНИЧЕНО
ЧОВЕШКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Обхват: Включва съхранени естествени екосистеми и природни
местообитания, приоритетни за опазване природни местообитания
и застрашени природни местообитания и местообитания на
консервационни видове от флората и фауната извън резерватната
зона. Отличава се със запазени естествени процеси.
Функционално предназначение: Опазване ценни природни
местообитания извън резерватната зона, защита на границите на
ОСН и резерватната зона.
Цел на управление: Опазване и поддържане на естествените
процеси и качеството на средата за продължителен период,
възстановяване при необходимост на природните местообитания и
местообитанията на видовете във високопланинските тревни
съобщества, скални ландшафти и речната мрежа. Постигане на
ефективна защита на резерватната зона от обекти и дейности с
вероятно (потенциално) отрицателно въздействие върху ОСН

III. ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ГОРСКИТЕ,
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ,
ТРЕВНИТЕ, ЕЗЕРНИ И РЕЧНИ
ЕКОСИСТЕМИ
Обхват: Включва съхранени екосистеми, горски местообитания и
местообитания на високопланинските тревни съобщества, течащи
и стоящи води
- реки, езера, торфища, водопади, скални
образувания, пещери, грохоти и др. геоморфологични особености в
зоната, със запазен естествен характер и развитие, с установени
застрашени местообитания на консервационно значими видове.

III. ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ГОРСКИТЕ,
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ,
ТРЕВНИТЕ, ЕЗЕРНИ И РЕЧНИ
ЕКОСИСТЕМИ
Функционално предназначение: Опазване и устойчиво ползване
на природните местообитания и местообитанията на видовете,
ресурсите на горските и тревните съобщества, ползването на
дървесни и недървесните продукти – лечебни растения, сено,
възможностите за паша на домашни животни и регулиране
числеността на ловни видове.
Цел на управление: Поддържане естествения характер на горските
насаждения и високопланинските тревни и храстови съобщества,
възстановяване на негативни промени от естествен и антропогенен
характер, чрез ограничаване на достъпа или друг метод,
управление на дейностите, мерките и нормите за ползването на
дървесина и недървесни продукти, прилагане на метод за
екстензивна паша на домашни животни и опазване на дивеча.

IV. СПЕЦИАЛНА БУФЕРНА ЗОНА
Обхват: Площи с туристическо натоварване, включващи от
северната граница на НП главните подходи за летен пешеходен и
велотуризъм, групови и индивидуални автомобилни туристически
посещения до хижите в зоната, както и пистите и съоръженията за
зимен ски спорт в ски-зона с център гр.Банско и ски-зона
гр.Добринище. Зоната е обявена с Решение 34 COM 8B.5 на КСН
на ЮНЕСКО с цел изключване от границите на ОСН.
Функционално предназначение: Защита на границите и Обекта
на СН от вероятно негативно въздействие върху биологичното и
ландшафтно разнообразие. Ограничаване на развитието на
туристически дейности свързани със зимни спортове в ОСН.

IV. СПЕЦИАЛНА БУФЕРНА ЗОНА
Цел на управление: Опазване, поддържане и възстановяване на
природните местообитания и местообитанията на видовете, при
ползване на територията за летен и зимен туризъм и ски-спорт, за
обслужване на посетителите, управление и поддържане на обекта
на концесия, поддържането в наличност на обекта и на услугите и
стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и
осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на
предоставяните услуги на посетителите при недопускане на
отрицателно въздействие върху Обекта на световното наследство и
неговите граници.

V. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ
Обхват: В зоната за туризъм
се включват територии със
съществуващо в различна степен на интензивност туристическо
натоварване и със съществуваща и новопланирана туристическа
инфраструктура. В зоната участват: главни, второстепенни и
третостепенни подходи; включени като площни обекти пешеходни
туристически маршрути – летни и зимни; обекти на културноисторическото наследство; специализирани места и маршрути за
интерпретиране (екопътеки и интерпретативни маршрути) и
образователни дейности; места за палене на огън; места,
оборудвани за почивка; посетителски обекти и съоръжения - места,
определени за бивакуване; маршрути за велотуризъм; маршрути за
конен туризъм и др., погледни места; чешми по туристически
маршрути; спортни съоръжения; места за алтернативен туризъм и
спорт: алпинизъм, алпийски ски, скално и ледено катерене, делта и
парапланеризъм, зимни траверси, ориентиране;
места за
традиционни масови прояви; пътищата със свободен достъп и
паркингите към тях; обекти за подслон – хижи, туристически
заслони; посетителски центрове и информационни пунктове.

V. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ
Функционално предназначение: Зоната има предназначение
да конкретизира
териториалното разположение и
функционално предназначение на обектите и дейностите
свързани с туризма. Планираните нови обекти и обслужващи
съоръжения са насочени към нова
политика за
разсредоточаване и управление на посетителите; търсене на
нови елементи на природосъобразния туризъм; планиране на
райони и места с акценти за приоритетно развитие на
определен вид туризъм свързан с интерпретация. Въвеждане
на повече елементи в граничните териториите от НП и
близки до селищата площи за образователни, игрови,
спортни и атракционни съоръжения и паркови архитектурни
елементи.

V. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ
Цел на управление: Туристическата зона се управлява с цел:
максимално запазване на екологичните, геоморфоложки и
естетически дадености; създаване на условия и насочване на
посетителите към форми на туристическо, спортно и
рекреационно ползване, което осигурява запазване на
територията в близко до естественото й състояние; опазване
на природните ресурси от методи на ползване за туризъм и
спорт, които увреждат биоразнообразието в зоната и оказват
негативно влияние върху местообитанията извън зоната.

V. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ
 Обхваща екосистеми, които са повлияни в различна
степен от човешка намеса;
 Балансирано териториално разположение на обектите за
природосъобразен туризъм, рекреация, спорт, атракции и
услуги;
 Планираните обекти и съоръжения за туризъм са в
контекста на актуалните ОУП на общините в района на
НП с тяхното туристическо и социално-икономическо
развитие.
 Новите обекти за подслон в План’14 са ситуирани с цел
сигурност на туристите при продължителните маршрути.

VI. ЗОНИ НА ХИЖИТЕ,
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
НА ПАРКОВЕТЕ И СПОРТНИТЕ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Обхват: Включва районите на съществуващите хижи, почивни
домове, бунгала и сгради на парковата администрация, ПСС;
техническа инфраструктура – трафопостове, каптажи, просеки за
въздушни
електропроводи,
противопожарни
просеки
и
съоръжения, противолавинни съоръжения, пътна инфраструктура;
съществуващи ски-писти и лифтови съоръжения; места за ново
строителство предвидени с ПУП, проекти и др. цитирани в Плана
за управление, както и строителство, определено от Плана за
целите на Националния парк.

VI. ЗОНИ НА ХИЖИТЕ,
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
НА ПАРКОВЕТЕ И СПОРТНИТЕ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Функционално предназначение: Зоната осигурява необходимата
техническа инфраструктура за обслужване и постигане на добри
благоустроеност и санитарно-хигиенни условия на сградите за
подслон, административните центрове за управление и охрана,
поддържане на спортните съоръжения, осигуряване пожарна
безопасност и сигурност на ползвателите на спортните съоръжения
и зимния туризъм.

VI. ЗОНИ НА ХИЖИТЕ,
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
НА ПАРКОВЕТЕ И СПОРТНИТЕ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Цел на управление: Постигане на добро техническо състояние на
техническата и пътна инфраструктура, определяне за поддържане
на сервитути на водопроводи, електропроводи, противопожарни
просеки и спортни съоръжения, подобряване и поддържане на
санитарно-хигиенното състояние на сградите в съответствие с
нормативните изисквания, отстраняване на сгради опасни за
здравето и от срутване, поддържане на пастирските заслони,
осигуряване на добри условия на парковата охрана за оптимално
управление и информационно обслужване на посетителите.

Програмите са
формулирани на
основата на
определените главни
цели.
Планираните проекти
са включени по
приоритетност в
средносрочен работен
план за първите пет
години от действието
на Плана.
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ПРОГРАМИ
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За изпълнението от Д НП Пирин на определените цели
с План за управление на НП „Пирин“ за периода 20142023 г. се предвижда на четвъртата година от
приемането на Плана от Министерски съвет, преглед на
тяхното изпълнение и актуалност.

Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за
Преглед и Оценка на изпълнението на „Оперативните задачи“. База
за този преглед и оценка следва да бъде разработената схема за
отговорности и дейности на Дирекцията на НП „Пирин“, описана в
т.4.4. Оперативни задачи от настоящия План за управление.

Карти към съответните части от Том: План за управление на НП „Пирин“ за
периода 2014-2023 г. :
Приложение 1: Карта на местоположението на НП "Пирин" - М 1 : 150 000
Приложение 2: Карта „Разпространение на видовете скали,
според техния състав“ - М 1 : 120 000
Приложение 3: Карта на релефа на НП "Пирин" - М 1 : 120 000
Приложение 4: Дългосрочна визия за развитие на НП „Пирин“ за
50 годишен период
Приложение 5: Карта "Функционално зониране и режими" - М 1 : 120 000
Приложение 6: Сравнителна карта на функционално зониране от
План’04 и План’14 - М 1 : 120 000
СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – Включва: Списъци, таблици, подробни данни,
подкрепящи съответни части, раздели и точки от Том: План за управление;
СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА,
ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ

СТАНОВИЩА

И

СВИТЪК III: КАРТЕН МАТЕРИАЛ – Включва: Картен материал на хартиен
носител съгласно„Структура и съдържание на актуализирания План за управление“











СБОРНИК: ПРАВНИ АНАЛИЗИ
СБОРНИК: АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ
СБОРНИК: БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СБОРНИК: ГОРИ
СБОРНИК: ПРОТИВОПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
СБОРНИК:ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
СБОРНИК: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
АСПЕКТИ
СБОРНИК: ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ
ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ

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/

