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4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

 На основата на оценката на ефективността на управлението на НП 
„Пирин“ в т.1.22.4. и формулираните за постигане главни и второстепенни цели в 
Част 2: Дългосрочни цели и ограничения от Плана за управление, са определени 
приоритетни направления за 10 годишен период на действие на Плана. 
 
  
Критериите  за определяне произтичат от:  
-     Международни и национални  документи, планове и стратегии; 
-     Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в Плана за 
управление; 
-    Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения 
отразени в точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и 
заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на 
НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“ 



ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Съхраняване на Парка, като обект на Световното природно наследство към Конвенцията 
за опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН. 

Приоритети: 
• Изпълнение на ангажиментите съгласно международни 

документи по които Република България е страна. 
 
• Създаване на условия и възможности за осъществяване 

на образователни и научни цели в съприкосновение със 
съхранена природна среда; 

 
• 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. 



Приоритети:  
• Запазване и поддържане природозащитното състояние на 

природните местообитания, популациите и находищата на 
видовете и особено на консервационно значимите. 

• Запазване естественото състояние на горските 
местообитания и особено на вековните гори, запазване и 
поддържане на местообитанията в субалпийския и 
алпийския пояс 

• Мониторинг на състоянието на ключови горски и безлесни 
територии; 

• Опазване биоразнообразието на генетично, популационно, 
видово, екосистемно и хабитатно ниво 

• Запазването на естественото състояние на речната мрежа, 
стоящите водоеми и техните брегове  

• Мониторинг за състоянието на водните местообитания 
• Мониторинг за състоянието на популациите на автохтонните 

видове риби 

ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни 
местообитания и местообитания на растителни и животински видове. 



ТРЕТА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други 
територии с потенциал на резерватни. 

Приоритети:  
• Запазване естественото състояние на 

екосистемите и местообитанията, вкл.  в 
субалпийския и алпийския пояс в резерватите 
и в други територии с потенциал на 
резерватни; 

 
• Мониторинг върху състоянието на 

резерватите по Програма „Човекът и 
биосферата“ – ЮНЕСКО.  



ЧЕТВЪРТА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП, осигуряващо 
съхранена природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на „НП 
Пирин“ 

Приоритети:  
• Планиране и изграждане на адекватна система за опазване и управление от 

Парковата администрация, която да осигури съхранението на природното 
наследство за бъдещите поколения;  

• Създаване на планови механизми за поддържане на базите данни за сградния 
фонд, подобряване неговото състояние и договорни отношения със собственици и 
ползватели, защита собствеността на държавата, съвместни действия с 
доброволци и партньори. 

• Повишаване квалификацията чрез образователни, квалификационни и научни 
програми за експертите и персонала на Д НП „Пирин“; 

• Провеждане на  Посетителски мониторинг и мониторинг на конфликтите. 
• Оптимизация на управлението, институциално развитие на администрацията на 

Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала  



ПЕТА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на възможностите 
и предимствата на Националния парк   

Приоритети:  
• Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и нови -

алтернативни възможности за осигуряване на приходи  за местните хора; 
• Устойчиво ползване на биологични ресурси – паша, дървен материал за парка и 

местното население, билки, гъби, услуги и др.  Упражняване на контрол върху 
ползването на ресурсите;  

• 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; 

• Подпомагане на посетителите на парка при опознаване на интересните 
местообитания и видове, чрез обучаване на водачи и целеви групи;  

• Повишаване информираността сред местното население за значимостта на 
Националния парк като ОСН. 



4.2. ПРОГРАМИ 

Формулираните програми са в съответствие с 
набелязаните Главни цели и определени 
Приоритети за тяхното реализиране с План’14, 
като допълват програмите от План’04.  
 
Обхващат следните направления: 



Включва планиране, устройствени и инвестиционни проекти с отразени резултати от инвентаризация 
и картиране, резултати от научни изследвания, научно-приложни разработки за територията на НП, 
проекти в съответствие с решенията на КСН - планиране на Подробни устройствени планове(ПУП) за 
развитие на туристически дейности в Специалната буферна зона за опазване на ОСН, Проекти за 
опазване на недвижимото археологическо културно наследство, опазване на ландшафта, планиране 
на зони от НП „Пирин“ по Програмата „Човекът и биосферата“ - ЮНЕСКО 

4.2.1. Програма: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно 
наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО – ООН. 

http://whc.unesco.org/ 



Включва научни и научно-приложни проекти за опазване, поддържане и 

възстановяване на биоразнообразието и ландшафтите – поддържане и 

възстановяване естественото състояние на природните местообитания, популациите 

и находищата на видовете и особено на консервационно значимите, запазване на 

автохтонността на горските местообитания и особено на вековните гори, запазване и 

поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс, проекти за 

опазване и възстановяване на естественото състояние на речната мрежа, стоящите 

водоеми и техните брегове;  

4.2.2.Програма:  Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове 
природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове. 



 Включва проекти за опазване 

естественото състояние на екосистемите 

и местообитанията, вкл. в субалпийския и 

алпийския пояс в Резерватната зона и в 

други територии с потенциал на 

резерватни,  проекти за научни 

изследвания, образователни дейности в 

съответствие с режима на зоната на 

резерватите. 

4.2.3. Програма: Опазване на естествения характер на екосистемите в 
резерватите и в други територии с потенциал на резерватни. 



 Включва Специализиран устройствен проект на зоната за туризъм(СПУП) решаващ  

транспортно-комуникационната достъпност и организация на автомобилното движение, проект за 

комуникационна система за  покритие със радиосигнал, проект за разработване на методика за 

наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се осъществяват в границите 

на Специалната буферна зона върху ОСН, проект за образователни и квалификационни, научни 

програми за служителите на НП, оптимизация на управлението свързано с договорни отношения 

със собственици и ползватели на хижи и др. сгради за подслон, проучване сред посетители на 

парка, регионалното социално-икономическо проучване  сред местните общности, проекти за 

контрол и управление на фактори и компоненти на околната среда, институциално развитие на 

администрацията на Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала за 

реализиране на Четвърта главна цел. 

4.2.4. Програма: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП 
„Пирин“, осигуряващо  съхранена природна среда. Институциално развитие на 
Дирекцията на „НП Пирин“ 



 Включва проекти за подобряване на туристическата инфраструктура в парка и 

прилежащите територии,  която е пряко свързана с туризма, интензивна поддръжка на 

туристическите маршрути, стандартизиране на туристическата маркировка и информационното 

им обезпечаване, разработване на разнообразни услуги и продукти, предмет на устойчивия 

туризъм, изграждане на работеща система от партньорства за устойчив туризъм между всички 

заинтересовани страни в прилежащите на НП „Пирин“ територии, качествена интерпретация на 

наследството на Парка, създаване на механизъм, за разпространение на информация, относно 

възможностите за алтернативни форми на туризъм в дестинация „Пирин“ и др. 

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



Включва проекти за адаптиране на управлението на Парка към осигуряване на планови 

екосистемни услуги - традиционни и нови алтернативни възможности за осигуряване на приходи  

за местните хора и региона, научни и на основата на устройствени проекти за устойчиво ползване 

на биологични ресурси – паша, ползване на дървесина за нуждите на Парка и местното 

население, билки, гъби и др. недървесни продукти, научни и научно- приложни проекти за 

оптимално усвояване на отделни ресурси от абиотичните фактори, за избягване на рискови 

климатични ситуации за подпомагане развитието на природосъобразен летен и зимен туризъм,  

спорт и рекреация, проект за допълнителна подготовка на специалисти – планински водачи, 

въвеждане на образователни мобилни приложения за смартфони, проекти за рекламни кампании 

с цел повишаване информираността сред местното население за значимостта на Националния 

парк като ОСН, проекти за партньорства с общините и др.заинтересовани страни 

4.2.6. Програма: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на 
възможностите и предимствата на Националния парк   



 Включва научни изследвания и мониторингови проекти в Комплексен мониторинг по 

опазване и възстановяване на фактори от абиотичните компоненти на околната среда, 

мониторингови проекти за местообитания, растителни съобщества в горските и безлесни 

територии и видове от флората и фауната.  

 Планираният Комплексен мониторинг е в определените шест района в НП „Пирин“ от 

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР): 

4.2.7. Програма: Научни изследвания и Комплексен мониторинг 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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