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4. 4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от Дирекцията на НП „Пирин“

Д НП осигурява провеждането на държавната политика по:
„опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените
процеси, протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане
на биологичното разнообразие и предоставяне на възможности за развитието
на научни, образователни и рекреационни дейности в поверената й защитена
територия“.

Критериите за представяне на оперативните задачи на Д НП „Пирин“
и нейните дирекции са:
 Произтичат от Правилник за устройството и дейността на дирекциите
на националните паркове, издаден от министъра на околната среда и
водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г.
 Не могат да бъдат оформени и включени като проекти и дейности в
Програмите.
 Включват функциониране на Обществен Консултативен съвет и Научен
съвет към Дирекцията на НП „Пирин“ като оперативни задачи.
 Не следва да се определят оперативни задачи и задължения на
Парковата администрация извън определените с Правилника за
дейността й.
Съгласно чл.5 (2) от Правилника Дирекцията има контролни, охранителни, регулиращи и
информационни функции. Изпълнението на оперативните задачи е следствие и в пряка
връзка с функциите на Д НП.

КОНТРОЛНИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
В изпълнение на контролните си функции Дирекцията в сферата на планирането и проектирането изпълнява
следните оперативни задачи:

Участва в разработването на плана за управление и устройствените и
техническите планове и проекти като изготвя и внася в МОСВ
предложения за финансирането на планове и проекти;
 Прилага Плана за управление, като контролира спазването на границите
на Специалната буферна зона, режимите, нормите и условията в зоните
на НП „Пирин“;
 Изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и
проекти съгласно приет от Министерски Съвет „План за управление на
НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“ и неговият Работен план с
определената приоритетност на проектите за разработване;
 Възлага разработването на технически проекти за осъществяване на
поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в Плана за
управление и устройствените планове;


 Участва в разработването на плановете и проектите от Работния план,
като предоставя наличната информация, необходима за разработването
на планове и проекти;
 Подготвя становища по плановете и проектите и участва в процеса на
тяхното приемане;
 Д НП прилага плановете и проектите, като възлага или контролира
изпълнението на дейности и проекти в насоки сътветстващи на
държавната политика
 Издава разрешителни за паша в националния парк в съответствие с
плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ;
 Ползване на дървесина от местното население в рамките на
поддържащите и възстановителните дейности в горите на територията на
националния парк в съответствие с плановете и проектите по глава
четвърта от ЗЗТ;

 Събиране в търговски количества на гъби, лечебни растения и
диворастящи плодове, които не са лечебни растения, на територията на
националния парк в съответствие с плановете и проектите по глава
четвърта от ЗЗТ и Закона за лечебните растения;
 Контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
- условията и изпълнението на договори за възлагане на
дейности
- условията на концесионни договори;
- условията в разрешителните за паша, дървесина и гъби в
количества за търговски цели;
- условията в решения по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и оценка за
съвместимост (ОС);

ОХРАНИТЕЛНИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
 Охранява поверените й защитени територии, като:
- организира охраната по сектори, паркови участъци и
охранителни участъци;
- организира подвижна охрана;
- осигурява изграждането и функционирането на контролни
пунктове и противопожарни депа;
- осигурява специализирано наблюдение през пожароопасния
сезон;
 Реализира и контролира изпълнението на противопожарни мероприятия;

 При изпълнение на задълженията си по контрола и охраната,
определени от директора на националния парк, служители на дирекцията
имат право:
- да извършват проверки, да изискват справки и писмени
обяснения за всички дейности на територията на националния парк,
извършвани от физически и юридически лица;
- на свободен достъп до всички обекти на територията на
националния парк във връзка с извършването на проверки или вземане на
проби за установяване на увреждане или замърсяване на околната среда;
- да санкционират нарушителите в предвидените от Закона
случаи.

РЕГУЛИРАЩИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
 Координира дейностите с ведомства, общини, обществени организации,
научни и академични институти, физически и юридически лица,
заинтересовани или специализирани в областта на опазване на
биоразнообразието, културно-историческото наследство, рекреацията,
туризма и други;

ИНФОРМАЦИОННИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
 Организира и поддържа база данни за: горските екосистеми,
природните местообитания, растителните и животинските видове,
посетителския поток, културно-историческите обекти, обектите на
капиталното строителство и други обекти и дейности на
територията на НП „Пирин“
 Предоставя информация на заинтересовани организации и лица;
 Изготвя становища във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по
искания за строителство и други дейности в Парка;
 Разработва, организира и координира провеждането на образователни
програми за посетителите и местното население в района на НП „Пирин“;

 Организира изграждането и функционирането на посетителски и
информационни центрове;
 Осъществява мониторинг върху:
- състоянието на природни местообитания, както и върху
състоянието на популациите на растителни и животински видове;
- състоянието на други компоненти на околната среда - води,
почви;
- броя на посетителите;
- въздействието на посетителския поток върху състоянието на
екосистемите;

 Представените оперативни задачи на Дирекцията на НП „Пирин“,
дирекциите от нейната структура, осигуряват предпоставките за
организационно и професионално, в рамките на служебните
задължения

на

персонала,

да

се

осъществи

подготовка

и

изискващото се финансиране на планираните Програми и Проекти от
Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

4.5. РАБОТЕН ПЛАН

ПРОГРАМА I:
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПАРКА КАТО ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО
КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО
НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО – ООН.

ПРОГРАМА II:
ОПАЗВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЗА РБЪЛГАРИЯ И ЗА ЕВРОПА ТИПОВЕ ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯ НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ.

ПРОГРАМА III:
ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕКОСИСТЕМИТЕ В РЕЗЕРВАТИТЕ И В
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ С ПОТЕНЦИАЛ НА РЕЗЕРВАТНИ.
ПРОГРАМА IV:
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ В НП „ПИРИН“,
ОСИГУРЯВАЩО СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА СРЕДА. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА
ДИРЕКЦИЯТА НА НП „ПИРИН“.

ПРОГРАМА V:
ПОДОБРЯВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТУРИЗЪМ, СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ПАРКА.
ПРОГРАМА VI:
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В РЕЗУЛТАТ НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПРЕДИМСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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