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ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ
0.1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Разработването на
настоящия План за управление
на НП „Пирин“ за периода 20142023 г. (План’14) се основава на
основополагащи документи от
природозащитното национално
и международно
законодателство.

Посочените в Проекта на План‘14
национални
закони,
наредби
и
нормативни
документи, международни конвенции, Европейски
директиви, Решения от сесии на КСН-ЮНЕСКО,
Последните изисквания на Секретариатът на
ЮНЕСКО за Периодична оценка на биосферните
резервати UNESCO - Man and the Biosphere (MAB)
Programme - Biosphere reserve periodic review –
January 2013, на обектите от
Листата на
биосферните резервати по Програмата „Човек и
Биосфера“(MAB) на ЮНЕСКО са отправните точки
при определянето на дългосрочните (главните) цели
и визия за Националния парк, които са залегнали в
План за управление на НП „Пирин” за периода 20142023 г.

0.2.ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
Процесът на разработване на
План’14 следва поставените изисквания
на Заданието за разработване на плана
за управление на НП „Пирин“ за периода
2014-2023 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Предназначението на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. е да бъде за 10
г. период инструмент за управление на националния парк на основата на актуализирани
данни.

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ
Границите на НП „Пирин“ са определени със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр.
44/2000 г.) на Министъра на околната среда и водите с обща площ 40 332,4 ха.

ПЛОЩ НА ПАРКА И НА
ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Процентно съотношение на площите в НП „Пирин“ и включените в
него резерватни територии и техния статут определен от ЗЗТ.

Площ на НП „Пирин“ и включените в него защитени територии запазващи статута си

№
по
ред

Категория и
наименование на
защитена територия

Заповед
/последна/

Площ по
заповед
/ха/

Площ по
ЦМ 2003 г.
/ха/

Площ по
ЦМ 2014 г.
/ха/

% от площта на
НП "Пирин"
(спрямо ЦМ
2014г.)

Разлика
спрямо
заповедта
/ха/

1

2

3

4

5

6

7

8

1

НАЦИОНАЛЕ ПАРК
"ПИРИН"

№395 от 15. 10. 1999 г. бр.
44/2000 на ДВ

40332,4

40368,9

*

+36,5

2

Б.РЕЗЕРВАТ
"БАЮВИ ДУПКИ ДЖИНДЖИРИЦА"

№976 от 26. 12 1979 г. бр.
8/1980 на ДВ

2873,0

2841,9

2841,4

7,0

- 31,6

3

РЕЗЕРВАТ
"ЮЛЕН"

№223 от 26. 08. 1994 г.
бр.75/1994 на ДВ

3156,2

3149,9

3149,9

7,8

- 6,3

40356,0

ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Разпределение на площите, на горските и безлесни територии в парка и процентното им
съотношение, по паркови участъци.
ПАРКОВИ УЧАСТЪЦИ
№ ПО РЕД
1
1
2
3
4
5
6

2
ПУ „Вихрен“
ПУ„Безбог“
ПУ„Трите реки“
ПУ„Каменица“
ПУ „Синаница“
ПУ „Баюви дупки“

В % ОТ
ПЛОЩТА НА
ПАРКА
3
24,4
12,2
13,3
21,0
17,1
12,0

НАСАЖДЕНИЯ
(горски площи) в %*
4
64,8
64,5
42
57,1
69,1
76,6

НЕЗАЛЕСЕНИ ПЛОЩИ (безлесни
площи) - в %*
5
35,2
35,5
58
42,9
30,9
23,4

Разпределение на землищата попадащи в НП "Пирин" в %.
30,0
25,4
25,0

20,0

15,0

13,2

12,0
10,2

9,6

10,0

7,5
5,6
2,7

2,2

1,7

0,8

1,7

0,7

0,3

0,3

Градево

3,3

Брежани

2,2

Сугарево

5,0

0,4

Илинденци

Сенокос

Плоски

Пирин

Лиляново

Горна Сушица

Разлог

Стара Кресна

Влахи

Корница

Брезница

Обидим

Кремен

Добринище

Банско

0,0

Землищата попадащи в НП "Пирин"

Разпределение на процентното участие на площта на общините попадащи в НП „Пирин“

Разпределение на общините попадащи в НП
"Пирин" в %.
2,3%

0,4%

30,6%
36,6%
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Симитли
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4,9%

10,2%
14,9%
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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.
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.21-2011 на КСН от 35-тата му сесия в Париж, 2011 г.

Резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и Резерват „Юлен“

СОБСТВЕНОСТ


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



Територията на НП „Пирин“ определена като изключителна държавна собственост от
Закона за защитените територии

Разпределение на застроените площи на сградния фонд на териториален признак
Местонахождение
№

НП
„Пирин“

Община
Банско

Община
Разлог
41 225
4
1 282,15

Община
Санданск
и
123 687
5
2 592,49

Общин
а
Кресна
60 104
6
707,90

403 560
2
20 663,41

147 713
3
16 080,87

Площи от парка /дка/

1.

1
Застроена площ /ЗП/обща в кв.м.

2.

ЗП-основно застрояване в
кв.м.

15 336,22

12 517,68

819,19

1 414,11

585,14

3.

ЗП- допълващо
застрояване в кв.м.

5 327,29

3 563,19

462,96

1 178,38

122,76

Процентно разпределение на застроените площи по вид
собственост

юридически лиза по
ЗЮЛНЦ
23%

държавата
23%

общини
9%

изоставени;полураз
рущени;неизвестен
собственик;
8%
физически лица
5%

юридически лица
ро ТЗ
32%

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
Функционална структура
на Д НП “Пирин” в
графичен вид.

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ

 Проекти и дейности през периода на действие на План’04 за територията на НП
„Пирин“.
 Общински планове за развитие на общините от района на НП „Пирин“ (Разлог,
Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли).
 Разработени и текущи проекти финансирани по донорски програми и държавния
бюджет на РБ в границите на общините в прилежащите територии на НП „Пирин“.

Анализ на участието на различните източници на финансиране при възлагането и
изпълнението на проектите с връзка с НП „Пирин“
ОП „Околна среда 2007-2013 г.“;
ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“;
ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“;
„Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР;
Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика 2007-2013 г.“;
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 Програма за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС);
 Програма на организацията на обединените нации за образование, наука и
култура (ЮНЕСКО).







СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ОБЕКТА
Площ на функционалните зони и процентно участие (Таблица 31 от План’04)
Обозначение Наименование на зоната
на зоната

Іа
Іb
ІІа
ІІb
ІІІ
ІV
Общо

Резерватна зона
Зона за ограничаване на
човешкото въздействие
Зона за опазване на
горските екосистеми и отдих
Зона за устойчиво ползване
на открити площи и отдих
Зона за туризъм
Зона на сгради и
съоръжения

Съгласно
ЗЗТ, чл.19

т. 1
т. 4

Іа
Іb

5991,8
8198,5

% от
общата
площ на
Парка
14,8
20,3

т. 4

ІІ

18245,0

45,2

т. 4

ІІ

6806,8

16,9

895,1
218,8

2,2
0,6

40356,0

100

т. 2
т. 3

Категория Площ в ха
по IUCN

Оценка на съществуващите Зони и Режими в зоните във връзка с целите на План за
управление на Парка за периода 2014-2023 г.
Оценката на съществуващите зони и определените режими в тях от План’04, във връзка с
целите на План’14, отразява обективните особености на времевата дистанция с пряка
връзка с технически несъвършенства:
 при картиране;
 ползване на остаряла база данни от пълна инвентаризация на територията на НП „Пирин“
през 1989 г. – основа за планиране в План’04.
Тези несъвършенства в граници, площи и актуална информация, са били пренебрегнати и са
намерили отражение като основа за предложения/ номинации на международно ниво.

Резерватна зона
В План’04 не са проучени в исторически план първоначалните документи за обявяване на
резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и последващи пропуски в описване на площите на
резерватната територия по заповеди. Този пропуск остава извън строгия резерват площите на
„Бански суходол“- район с качества на недостъпна и непроменена природна среда.
Зона за ограничаване на човешкото въздействие
Зоната е целесобразно определена и с относително достатъчни размери с функции за опазване
резерватните територии. Липсват доказателства в План’04 за „установени застрашени
местообитания“ – описаната цел „опазване на места, в които са установени застрашени
местообитания“ за определяне на зоната за ограничаване на човешкото въздействие и нейната
функционална принадлежност.
Зона за опазване на горските екосистеми и отдих
Определената зона е отделена без реално ясни граници и функции, което предполага
обединяване със „Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих“, като зони с еднакви
функции подчинени на консервационни цели
Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих
Определената зона е отделена без реално ясни граници и функции, което предполага
обединяване със „Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“, като зони с еднакви
функции подчинени на консервационни цели

Зона за туризъм
Определения обхват на „зона за туризъм“ Туризмът се идентифицира само от ски-спорт –
зимен туризъм.

Прегледът на площите от така описаната по обхват и функции зона за туризъм в План’04 на карта № 19 Норми,
режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите „Функционално зониране“ още по-категорично
отразява следните недостъци в планирането:
- Внимание само на площи с „интензивно туристическо натоварване“ от север на НП „Пирин“.
- Не са планирани площи при зонирането и включени в „зона за туризъм“ от всички основни подходи на НП с
потоци на туристи за летен и зимен туризъм и други негови форми, като не е спазен основен устройствен
принцип на зониране, за разсредоточаване на туристическото натоварване и равнопоставеност на
общините при развитието на туристическите дейности;
- Всички регламентирани туристически маршрути, основни хижи по маршрутите и обекти обслужващи туристите
(паркинги, открити площи – поляни, ) остават извън „зона за туризъм“
- Неточно е интерпретиран обхвата на „зона за туризъм“ и „зона на сгради и съоръжения“ по отношение на
постановките на ЗЗТ. Ски-пистите и съоръженията от „зона за туризъм“(ски-зона с център Банско) са описани и в
двете зони, без да се уточни конкретно за кои „други“ ски-съоръжения става дума в „зона на сгради и съоръжения“.
Спортните съоръжения следва да са съгласно ЗЗТ в „зони на хижите, административните центрове за
управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения“;
- Оценяваме зонирането на НП като усложнено структуриране на функционалните зони, с много повторения при
режимите на различните зони – „Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и „Зона за устойчиво ползване
на открити площи и отдих“;
- В Таблица: „Зони, функционално предназначение на зоните, режими и процент на зоната от площта на НП
„Пирин“ от План’04 се посочва площ на „Зона за туризъм“ 895.1 ха. Оценяваме размерът на „зона за туризъм“ като
некоректно определен

ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ РЕЖИМИ С ПЛАН’04 И ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
За резерватната зона
Не е включен режим по чл 17.ал.(2) от ЗЗТ: „ Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на министъра на
околната среда и водите.
Зона за ограничаване на човешкото въздействие
Определеният режим е в съответствие с функциите на зоната
Зона за опазване на горските екосистеми и отдих
Определеният забранителен режим за паша в тази зона ограничава пашата в откритите горски площи и води до
натоварване в разрашената за паша „Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих“;
В резултат на забранената паша в зоната в площи заети от поляни, ливади и голини е налице тенденция за
намаляване на откритите площи разположени в горските масиви.
Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих
Въведените за зоната режими са целесъобразни. За част от площите на зоната, езерата и речните течения са
допуснати негативни последствия – преизпасване, утъпкване и замърсяване на почвата и водите
Зона за туризъм
Определени са разрешени дейности (режими) несъвместими с функциите на „зона за туризъм“:
регулиране числеността на животински видове;
паша на овце, крави и коне
Зона на сгради и съоръжения
Описаните функции на зоната в План’04 са несъвместими с дейностите и режимите посочени за нея
регулиране числеността на животински видове
паша на овце, крави и коне

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЖИМИТЕ
 Общата оценка е за спазване на режимите на цялата територия, включени в отговорностите на Д „НП Пирин“
- Разрешават/съгласуват се дейности на територията на Парка в обхвата на компетенциите с Д „НСЗП“-МОСВ и Д
„НП Пирин“;
- Д „НП Пирин“ получава информация и контролира процедирани планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения за ЕО и ОС с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Пирин“;
- Д „НП Пирин“ контролира реализиране на разрешеното строителство съгласно ПУ;
- Спазват се определените от План’04 площи и режим(норматив) на паша.
 Площите определени за паша от План’04 се експлоатират, но не са съобразени с режимите и заплахите за
санитарно-охранителните зони.
 В резултат на паша се констатира замърсяване на водите на езерата и реките, нарушаване структурата на
почвите по техните брегове и местата за паша, както и замърсяване по туристическите маршрути;
 По отношение на движение и паркиране на МПС, причините за нарушения се дължат на отсъствие на планиране
и организация на „определените и означени за това места“ в План’04 и тяхната реализация;

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

ISO 9001-2008
Certified Company

www.pu-pirin.com
e-mail: office.pupirin@gmail.com

