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140 Вх. № ПУ-170 от 17.02.2015 г. от СДП „Балкани”
874
141 Вх. № ПУ-171 от 17.02.2015 г. от Д „НП Пирин“
886
142 Вх. № ПУ-173 от 20.02.2015 г. от СДП „Балкани”
901
143 Вх. № ПУ-174 от 24.02.2015 г. от Екологично сдружение „За Земята“
904
144 Вх. № ПУ-175 от 26.02.2015 г. от д.и.н Румяна Панова, Снежана Стоименова 907
145 Вх. № ПУ-184 от 24.04.2015 г. от инициатива "Прозрачни планини"
909
146 Вх. № ПУ-185 от 24.04.2015 г. от инициатива "Прозрачни планини"
913
147 Вх. № ПУ-186 от 24.04.2015 г. от инициатива "Прозрачни планини"
916
148 Вх. № ПУ-187 от 24.04.2015 г. от инициатива "Прозрачни планини"
918
149 Вх. № ПУ-188 от 24.04.2015 г. от инициатива "Прозрачни планини"
922
150 Вх. № ПУ-189 от 24.04.2015 г. от инициатива "Прозрачни планини"
925
IV. Протоколи и присъствени листа от работни срещи и семинари
месец, година
дата
място
среща
Запознаване
екипи
151 Февруари 2014 г. 06-07 гр. Банско
930
Възложител - Изпълнител
Подготовка на официална
152
13-14 гр. Банско
работна среща за оповестяване 944
началото на разработване ПУ
Работна
среща
с
общ.
153
23
общ. Разлог
администрация
и
др. 950
заинтересовани
Работна
среща
с
общ.
Март 2014 г.
154
24
общ. Симитли администрация
и
др. 957
заинтересовани
Работна
среща
с
общ.
км.
155
24
администрация
и
др. 962
Добринище
заинтересовани
Оповестяване началото на
156
27
гр. Банско
969
разработване ПУ
157 Април 2014 г.
28
гр. София
1-во заседание Научен съвет
988
Работна
среща
с
общ.
158
14
общ. Кресна
администрация
и
др. 992
заинтересовани страни
Работна
среща
с
общ.
общ.
159
14
администрация
и
др. 998
Струмяни
заинтересовани страни
Работна
среща
с
общ.
общ.
160 Май 2014 г.
15
администрация
и
др. 1002
Сандански
заинтересовани страни
Работна
среща
с
общ.
161
29
гр. Банско
администрация
и
др. 1006
заинтересовани страни
Работна
среща
с
общ.
общ. Гоце
162
30
администрация
и
др. 1013
Делчев
заинтересовани страни
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14

гр. Банско

164

15

гр. Банско

165

28

гр. София

166

13

гр. София

167

27-28

гр. Разлог

168

11

гр. София

169

17

гр. София

18

гр. София

27-28

гр. Разлог

172

31

гр. София

173 Ноември 2014 г.

05

гр. Банско

163
Юли 2014 г.

Август 2014 г.

Септември 2014
г.

170

171

Октомври 2014 г.

Работна среща с Възложител,
експерти парк, инспектори
паркови
райони
–
инвентаризация
горски
територии
Работна среща с Възложител,
инспектори паркови райони,
представители
на
туристически дружества
2-ро заседание Научен съвет
Работна среща с Възложител и
др. заинтересовани страни
Работна среща и Семинар със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане на
резултатите
от
Раздел
"Характеристика
на
Aбиотични фактори" (Т.1.8 1.11) – Първи модул
3-то заседание Научен съвет
Присъствен лист от Работна
среща
във
връзка
с
подготовката на Работна среща
и
Семинар
със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане на
резултатите
от
Раздел
„Биологична характеристика
(т.1.12-т.1.15) – Втори модул
Присъствен лист от Работна
среща
във
връзка
с
подготовката на Работна среща
и
Семинар
със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане на
резултатите
от
Раздел
„Биологична характеристика
(т.1.12-т.1.15) – Втори модул
Работна среща и Семинар със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане на
резултатите
от
Раздел
„Биологична характеристика
(т.1.12-т.1.15) – Втори модул
4-то заседание Научен съвет
Работна среща и теренна
проверка
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26-27

гр. Разлог

175

09

гр. София

176

15

гр. София

177

17-18

гр. Разлог

178 Януари 2015 г.

27-28

гр. Разлог

179 Февруари 2015 г.

25-26

гр. Банско

180 Април 2015 г.

28

гр. София

181

24

гр. Банско

31

гр. София

Декември 2014 г.

182

Юли 2015 г.

Работна среща и Семинар със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане на
Част 1: Описание и оценка на
парка – Трети модул
Присъствен лист от Работна
среща – дискусия на тема:
Туристически
маршрути,
спорт с НПО – Присъствен
лист
5-то заседание Научен съвет
Работна среща и Семинар със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане
на Част 2: Дългосрочни цели и
ограничения и Част 3: Норми,
режими, условия и препоръки
за
осъществяване
на
дейностите – Четвърти модул
Работна среща на експертно
ниво
и
Семинар
със
заинтересованите страни за
представяне и обсъждане
на Част 4: Оперативни задачи и
предписания за опазване и
ползване и Част 5: Преглед на
изпълнението на целите и
задачите – Пети модул
Работна среща на експертно
ниво
и
Семинар
със
заинтересованите страни и
ОКС към Д „НП Пирин“ за
представяне и обсъждане
на проекта на ПУ на НП
„Пирин“
6-то заседание Научен съвет
Обществено обсъждане на
проект на ПУ на НП „Пирин“
7-мо заседание Научен съвет
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РАМКОВ ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ И УПРАВЛЕНИЕ
НА КАРИЕРАТА НА ПЕРСОНАЛА НА
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ПИРИН“
ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2017 г.

Изготвил:
Пирински туристически форум
Съгласувал:
Ръководител на проекта
Одобрил:
Възложител - Директор на Д „НП Пирин"
31 Юли 2014 год.
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Настоящият Рамков план е разработен в съответствие с Дейност 4.5 от Проект
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран
по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. Той се базира на изискванията за развитие на
човешките ресурси, поставени в действащия към момента План за управление на НП
„Пирин“, за периода 2004-2013 г., приет с решение № 646 от 6 август 2004 год. на
Министерски съвет. Тези изисквания са заложени в Програма IX „Институционално
развитие на ДНП и обучение“, в Плана за управление.
В духа на новите философии и политики, свързани с развитието на експертния
капацитет на служителите на Д „НП Пирин“, под внимание са взети и основните цели
на референтната рамка на Европейския парламент и Съвета, по отношение на
„Популяризиране на задължителните ключови компетентности за учене през целия
живот" на Комуникационната стратегия на Република България за присъединяване
към Европейския съюз.
Съгласно Европейската референтна рамка има заложени Осем ключови
компетентности, които са както следва:
 Общуване на роден език
 Общуване на чужди езици
 Математическа компетентност и основни кмпетентности в природните науки и
технологиите
 Дигитална компетентност (ИКТ)
 Умения за учене
 Обществени и граждански компетентности
 Инициативност и предприемачество
 Културна осъзнатост и творчество
Рамковият план за обучение на служителите на Д „НП Пирин“ е съставен въз
основа на събраната информация за провеждани обучения в периода от приемането на
първия План за управление на парка до момента, и извършените анализи и оценки.
Предложените обучения отчитат нуждите и спецификата на дейностите, изпълнявани
от парковата охрана и експертите, работещи към Дирекцията на Парка. Формулирани
са главните и специфични цели на обучението, резултатите, които трябва да бъдат
постигнати чрез изпълнението на тези цели. Представен е набор от методи за постигане
на целите и резултатите, който е съобразен с нуждите на служителите на Д „НП Пирин“
и техните предпочитания. При съставянето на методологията са потърсени съвременни
и иновативни методи от инструментариума на съвременната природозащита.
Рамковият план е предназначен преди всичко за служители на Д „НП Пирин“,
които имат интерес да придобият нови знания и опит на по-високо експертно ниво. Той
2
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може да се ползва и от други желаещи, които не са паркови служители, но имат интерес
и могат да оказват помощ при управлението и охраната на парка, например: членове на
консултативния и научния съвет, еколози на общини, училища и други партньори на
Дирекцията на парка и приятели на НП „Пирин“.
I. Цели на обученията
Дейността на дирекцията на парка е основната гаранция за прилагане на Плана
за управление. Уменията и квалификацията на нейните служители са от изключително
значение за постигане целите на управлението. Чрез постигане на целите на
обученията, ще се способства и за постигане на административната компетентност и
обществено припознаване на Д „НП Пирин“, като важен фактор на национално и
местно ниво.
Главни цели:
1. Системно обучение на постоянния персонал на парка и на доброволците.
2. Прилагане на законодателството, касаещо управлението на НП "Пирин".
3. Цялостно и компетентно изпълнение на Плана за управление.
4. Провеждане на дългосрочна програма за екологичен мониторинг, поддържане и
периодична актуализация на базата данни с достъп на обществеността до
информацията.
5. Изграждане на мрежа от партньорства за парка между всички заинтересовани
страни в прилежащите територии.
6. Постигане на широка обществена подкрепа за НП "Пирин", чрез въвличане на
местните хора в обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на
националния парк.
7. Управление на туристическите посещения.
8. Минимизиране на рисковете за посетителите и осигуряване на тяхната
безопасност, чрез предоставяне на информация за потенциалните проблеми и
опасности.
9. Промяна на имиджа на “полицаи” на служителите от парковата охрана.
Специфични цели и задачи:
Обучението на служителите на Д „НП Пирин“ трябва да допринесе за придобиване на
допълнителни знания, практическа подготовка и опит за постигане на следните
специфични цели и решаване на следните задачи:
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1. Разпознаване и картиране на консервационно значими видове, природни
местообитания и елементи на ландшафта;
2. Установяване и оценка на заплахи и увреждания, както и възможности за
тяхното отстраняване и саниране;
3. Информиране и консултиране за опазване на биоразнообразието и ландшафта;
4. Планиране и интерпретиране при съпровождане на посетители;
5. Планиране и подготовка на дейности, вкл. логистика, при разполагане и работа с
машини, уреди и др.(отнася се най-вече за зоната на сгради и съоръжения);
6. Провеждане на поддържащи и възстановителни мерки за съхранение на видове,
природни местообитания и елементи на ландшафта, при изключително
съблюдаване на природоопазващите методи;
7. Възлагане на задачи на работници и контрол, с оглед компетентното им
изпълнение;
8. Провеждане на мерки по безопасност на труда, предотвратяване на опасности за
посетителите, транспортно осигуряване;
9. Провеждане и контрол на дейности за ползване на природни ресурси при строго
спазване на действащото законодателство и изискванията в Плана за
управление.
II. Резултати, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на тези
цели.
Постигнатите резултати трябва да се проявят в персоналното израстване на
служителите на Д „НП Пирин", както в професионален, така и в личен план.
1. Повишена квалификацията на парковите служители, като стопани на земите,
горите и водите в НП „Пирин“.
2. Разширени практическите знания на парковите служители в областта на
опазване на биоразнообразието и ландшафта.
3. Придобити компетенции, необходими за съхраняване на застрашените природни
местообитания, екологичните и културни стойности на ландшафта на парковата
територия.
4. Създадени положителни нагласи, които да включват отношение към културното
многообразие, интерес към усвояване на чуждите езици и междукултурното
общуване, проява на инициативност, активност, независимост и новаторство в
личния и обществения живот.
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5. Създадена мотивация и решимост да се изпълнят поставените цели, били те
лични или общи, включително и служебни.
6. Развита готовност и способност за използване на съвременните технологии и
възможностите на информационното общество, като се създаде критично
отношение към наличната информация и отговорно ползване на интерактивните
възможности.
III. Съдържание на обучението.
Основните елементи, които следва да залегнат в обучението са:
1. Национално и международно законодателство
2. Водачество и интерпретация
3. Туризъм – атрактивни туристически места
4. Работа в информационни центрове
5. Културно-историческо наследство
6. Инфраструктура
7. Биосферни резервати и други защитени територии
8. Уязвими територии
9. Управление на туристопотока
10. Международен опит и добри практики
11. Общуване на чужди езици
12. Основни компетентности в природните науки и технологиите
13. Дигитална компетентност
14. Обществени и граждански компетентности
15. Инициативност и предприемачество
Всички посочени задачи и елементи могат да бъдат обединени в следните основни теми
/модули/ на обучение:
I.
II.

Основни познания по опазване на биоразнообразието и ландшафта.
Информационни дейности и обслужване на посетители.

III.

Провеждане на мерки по опазване на биоразнообразието и ландшафта.

IV.

Икономически, правни и социални аспекти на управлението на Националния
парк.
5
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V.
VI.

ГИС, компютърна грамотност.
Работа в екип, чуждо езиково обучение.
ІV. Методи за постигане на целите и резултатите

Представеният подбор от методи за постигане на целите се стреми да намери
баланса между теория и практика, като се използват максимално съвременните
технологии. Методите на обучение отчитат нуждите и спецификата на дейностите,
изпълнявани от парковата охрана и експертите, работещи към Дирекцията на Парка.
А. Интерактивни методи
Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на знания,
формирането на умения и изграждането на нагласи, чрез поставянето на служителите в
ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на
преживяното. Тези методи се използват за стимулиране на творческата активност на
служителите, като те свободно изказват идеи или мнения по дадена тема или въпрос.
Прилагат се различни видове интерактивни методи и техники, като може да се
препоръчат следните:
1. Методи на пряко представяне на информацията (лекция, беседа, презентация).
2. Методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи (мозъчна атака,
съчинения, мозъчни карти, рисуване на идея)
3. Дискусионни методи (дискусия, панелна дискусия, решаване на казуси, дебати)
4. Игрови методи (ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри)
5. Методи и техники за обобщаване на информацията (“трите важни неща”,
допитване с точки, разделен постер)
6. Методи за ръководене на обучителния процес (презентиране, барометър на
настроението)
7. Методи, използвани в професионалното обучение (метод на подражанието, метод
на водещия текст, проектен метод).
Б. Метод на учене, чрез практикуване "Learning by doing".
В. Теренни методи (посещение на терен и провеждане на обучението на
подходящо място в парковата територия). Конкретният теренен метод се прилага
според спецификата на обучението (картиране на видове, интерпретация и т.н.).
V. Организация на обучението
6
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А. Насоки за организация на обучението
1. Обученията се провеждат ежегодно, освен когато спецификата не изисква друго.
2. Обученията се провеждат по паркови райони, съответно на място в Дирекцията
на парка, освен когато спецификата не изисква друго.
3. От страна на Дирекцията на парка е препоръчително да се определи
Координатор обучения.
4. Обученията се планират така, че всеки служител ежегодно да участва в
обучителните програми не по-малко от 3 дена, в рамките на служебните си
задължения.
5. Задължително се търси комбинация и баланс между теория и практика, като се
набляга на теренната работа при всяка възможност.
6. За обученията се подготвят обучителни материали, които се раздават на всички
участници в хартиен вариант, с възможност за получаване и на електронен такъв
по желание.
7. Водят се присъствени листове за присъствието на служителите.
8. В края на всяко обучение се попълва анкетен лист или протокол с мненията на
участниците в обученията по отношение на:
-

допълнителни предложения;

-

недостатъци;

-

други.

9. За основа при подготовка на обучението служи рамковият план.
10. Разходите за обучение следва да се планират в годишния план за дейности на
Дирекцията и/или проекти с външно финансиране и курсовете да се посещават в
рамките на служебните задължения на служителите. При проявен интерес от
други лица, следва да се определи съответна такса.
11. Обучението може да се прави от експерти със специализирани познания в
области биоразнообразие, ландшафт, управление на природни ресурси,
законодателство, социология, психология, туризъм и др., добре познаващи
проблемите на НП „Пирин“, както и изискванията в Плана за управление.
12. Програмата се подготвя заедно със съответните експерти от Дирекцията на
парка.
13. Служители с повече от три години стаж и с конкретен практически опит,
задължително участват в подготовката на програмите за обучение.
7
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14. При наличие на такава възможност, да се търсят приоритетно изпълнители на
обученията, които могат да издават валидни сертификати на участниците,
завършили обучението.
Б. Структура на обученията по модули и теми
Така предложената структура е примерна. Подобна структура се изготвя в
началото на всяка година. Тя следва да бъде максимално детайлна за всяко ежегодно
обучение, според необходимостта на служителите в парковата дирекция. Това е от
съществено значение за последващия избор на обучители и изготвянето на времеви
график за провеждане на обученията.
МОДУЛ І. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И
ЛАНДШАФТА
ТЕМА І.1. ЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПАЗВАНЕТО НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ЛАНДШАФТА.
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм, ОП и ПИЦ; парковата охрана; представители на
партньорски учебни заведения и НПО, представители на общини, други заинтересовани,
работещи в тази сфера
Място/места на провеждане:
А. Вариант 1: теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в парка.
Вариант 2: теоретичната част изнесена в планината
Б. Вариант 1: други паркове (национални, природни) в България. Вариант 2: паркове в други
европейски страни.
Време/периоди на провеждане:
А. Полудневен семинар на теоретичната част и полудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Б. Минимум 2 дни ефективна програма в мястото/местата на посещение (без пътя дотам и
обратно). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Препоръчителни методи:
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Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен, разяснения и
дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмяна на опит.
Примерна/и програма/и:
А. Семинар – теоретична част
Ден 1
Модул 1

Значение, цели и задачи на опазването на биоразнообразието и
ландшафта. Общи принципи, дефиниции, национална и международна
законодателна рамка – директиви и конвенции, закони и подзаконови
нормативни актове. Национален и международен опит. Добри практики.

Пауза
А. Семинар – практическа част
Модул 2

Значение, цели и задачи на опазването на биоразнообразието и
ландшафта на територията на НП Пирин в национален и международен
аспект. План за управление и Доклади на ЮНЕСКО. Презентации и
практически примери на терен на територията на НП „Пирин“.

Пауза
Модул 3

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци, ползи
и предизвикателства. Закриване на обучението.

Б. Учебно пътуване
Теоретичната част на програмата на учебното пътуване следва Вариант А. Акцентът на
практическите занимания, следва да бъде върху представяне на примери и добри практики от
други защитени територии, преглед на техните цели и задачи, свързани с биоразнообразието и
ландшафта и начинът за тяхното изпълнение.

ТЕМА І.2. ФУНКЦИИ И ЕКОЛОГИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ В
УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРИРОДАТА, КАТО ЖИЗНЕНА СРЕДА.
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм, ОП и ПИЦ; парковата охрана; представители на
партньорски учебни заведения и НПО, други заинтересовани работещи в тази сфера.
Място/места на провеждане:
9
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А. Вариант 1: теоретичната част в сграда на Д „НП Пирин“, практическата на терен в
парка. Вариант 2: теоретичната част изнесена в зала, находяща се в планината
Б. Вариант 1: други паркове (национални, природни) в България. Вариант 2: паркове и
биосферни резервати в други европейски страни.
Време/периоди на провеждане:
А. Еднодневен семинар на теоретичната част. Еднодневен семинар на практическата
част. Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Б. Минимум 2 дни ефективна програма в мястото/местата на посещение (без пътя дотам
и обратно). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен,
разяснения и дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит.
Примерна/и програма/и:
А. Семинар – теоретична част
Ден 1
Модул 1

Биосферни резервати/Биосферни паркове. Концепции,
международни практики. НП „Пирин“ като биосферен
резерват/парк - ползи и предизвикателства.

Пауза
Модул 2

Горски екосистеми.
- Функции и екологични зависимости в горските екосистеми.
- Природосъобразни лесовъдски практики в защитените територии
и зони.
- Значение и инвентаризация на мъртвата дървесина в горските
екосистеми.
- Запазване на дървета ценни за биологичното разнообразие.
- Мониторинг на горските екосистеми.

Пауза
Модул 3

Тревни и скални екосистеми.
- Функции и екологични зависимости в тревните и скалните
екосистеми.
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- Природосъобразни практики за ползване на тревните екосистеми
в защитените територии и зони.
- Мониторинг на тревни и скални екосистеми.
Пауза
Модул 4

Представяне на природосъобразни практики за управление на
пасища в националните паркове в България. Възможности за
прилагане на практиките в Д „НП Пирин“.

Пауза
Модул 5

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

А. Семинар – Практическа част
Ден 2
Модул 6

Инвентаризация на мъртвата дървесина в горските екосистеми.
Идентификация и обозначаване на биотопни дървета. Мониторинг
на горските екосистеми в постоянните пробни площи в парка.

Пауза
Модул 7

Инвентаризация и мониторинг на пасища - Представяне на терен
на резултатите и изводите от реализирания проект на Д „НП
Пирин” - „Опазване, поддържане и ако е необходимо
възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на
природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни
животни”.

Пауза
Модул 8

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства. Закриване на обучението.

Б. Учебно пътуване
Теоретичната част на програмата на учебното пътуване следва Вариант А. Акцентът на
практическите занимания следва да бъде върху представяне на примери и добри
практики от други защитени територии. Преглед на техните практики в управлението
на горски и пасищни екосистеми.
ТЕМА І.3. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ И ТЕХНИТЕ ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТАНИЯ.
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Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм, ОП и ПИЦ; парковата охрана; представители на
партньорски учебни заведения и НПО, работещи в тази сфера (групово обучение)
Място/места на провеждане:
А. Вариант 1: теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в
парка. Вариант 2: теоретичната част изнесена в зала, находяща се в планината
Б. Вариант 1: други паркове (национални, природни) в България. Вариант 2: При
възможност, паркове в други европейски страни.
Време/периоди на провеждане:
А. Тридневен семинар на теоретичната част. Двудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Б. Минимум 4 дни ефективна програма в мястото/местата на посещение (без пътя дотам
и обратно). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен,
разяснения и дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит.
Забележка:
Примерната програма е разписана общо по групи. Конкретни видове, за които може
да се проведе специален (индивидуален за вида в съответната група) модул, следва да
се включат след актуализацията на Плана за управление на НП „Пирин“ и
определените с него приоритетни видове. Като опция, може да се включат болести
по видовете, паразити, отровни растения и други по-специфични и тясно
специализирани теми, свързани със съответните групи.
Примерна/и програма/и:
А. Семинар – теоретична част
Ден 1
Модул 1

Непознатите безгръбначни - колко знаем за тях? Методи за
проучване и опазване на безгръбначните.

Пауза
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Модул 2

Непознатите безгръбначни - колко знаем за тях? Методи за
мониторинг на безгръбначните. Видове безгръбначни на
територията на НП „Пирин“.

Пауза
Модул 3

Методи за изследване и опазване на ихтиофауната.

Пауза
Модул 4

Ихтиофауната на НП „Пирин“. Методи за опазване и мониторинг.
Прилагане на дейностите (Дейност 1.2) по проект „Устойчиво
управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Модул 5

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства. Закриване на обучението.

Ден 2
Модул 6

Методи за изследване и опазване на земноводните и влечугите.

Пауза
Модул 7

Земноводните и влечугите на НП „Пирин“. Методи за опазване и
мониторинг. Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”

Пауза
Модул 6

Методи за изследване и опазване на птиците.

Пауза
Модул 7

Птиците на НП „Пирин“. Методи за опазване и мониторинг.
Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект „Устойчиво
управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Пауза
Модул 8

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

Ден 3
Модул 9

Методи за изследване и опазване на бозайниците.

Пауза
Модул 10

Бозайниците на НП „Пирин“. Методи за опазване и мониторинг.
Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект „Устойчиво
управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
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Пауза
Модул 11

Методи за изследване и опазване на растителните видове.

Пауза
Модул 12

Растенията на НП „Пирин“. Методи за опазване и мониторинг.
Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект „Устойчиво
управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Пауза
Модул 13

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

А.Семинар – Практическа част
Ден 4
Модул 14

Непознатите пеперуди - колко знаем за тях? Методи за проучване
и опазване - улов на дневни пеперуди на терен.

Пауза
Модул 15

Непознатите бръмбари - колко знаем за тях? Методи за проучване
и опазване - улов на бръмбари на терен.

Пауза
Модул 16

Методи за проучване и мониторинг на риби - практически занятия
на терен.

Пауза
Модул 17

Методи за проучване и мониторинг на земноводни и влечуги практически занятия на терен.

Пауза
Модул 18

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

Ден 5
Модул 19

Методи за проучване и мониторинг на птици - практически
занятия на терен.

Пауза
Модул 20

Методи за проучване и мониторинг на бозайници (без прилепи) практически занятия на терен.

Пауза
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Модул 21

Методи за проучване и мониторинг на прилепи - практически
занятия на терен.

Пауза
Модул 22

Методи за проучване и мониторинг на растителни видове практически занятия на терен.

Пауза
Модул 23

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства. Закриване на обучението.

Б. Учебно пътуване
Теоретичната част на програмата на учебното пътуване следва Вариант А. Акцентът на
практическите занимания следва да бъде върху представяне на примери и добри
практики от други защитени територии. Представяне на опита на други паркови
администрации в изследването, опазването и мониторинга на видове.
ТЕМА І.4. КАРТИРАНЕ НА ВИДОВЕ, СЪОБЩЕСТВА И МЕСТООБИТАНИЯ.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм, ОП и ПИЦ; парковата охрана; представители на
партньорски учебни заведения и НПО, работещи в тази сфера (групово обучение).
Място/места на провеждане:
Теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в парка.
Време/периоди на провеждане:
Двудневен семинар на теоретичната част. Двудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен,
разяснения и дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит.
Забележка:
Примерната програма е разписана общо по групи. Конкретни видове, съобщества и
местообитания, за които може да се проведе специален (индивидуален за вида в
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съответната група, съобществото или местообитанието) модул, следва да се включат
след актуализацията на Плана за управление на НП „Пирин“ и определените с него
приоритетни видове, съобщества и местообитания.
Примерна/и програма/и:
Семинар – теоретична част
Ден 1
Модул 1

Дедуктивни и индуктивни модели за картиране на местообитания
на животински видове. Представяне на модели за конкретни
видове от различни групи.

Пауза
Модул 2

Методи за отчитане на популационните показатели за животински
видове или групи видове. Оценка на благоприятното
природозащитно състояние - поддържане и подобряване.

Модул 3

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

Ден 2
Модул 4

Картиране на растителни видове. Видове методи за картиране.
Картиране на лечебни растения.

Пауза
Модул 5

Методи за отчитане на популационните показатели за растителни
видове. Оценка на благоприятното природозащитно състояние поддържане и подобряване.

Пауза
Модул 6

Флористичен метод за картиране на растителни съобщества.
Основи на метода. Приложение на метода при определянето на
природните местообитания.

Пауза
Модул 7

Класификационни схеми на природните съобщества (EUNIS,
Натура 2000). Картиране на природните съобщества - дедуктивни
и индуктивни методи. Верификация на терен.

Модул 8

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства. Закриване на обучението.

Семинар – Практическа част
Ден 3
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Модул 9

Картиране на местообитания на животински видове. Наблюдения
на видове на терен. Събиране на данни от фото-капани. Попълване
на формуляри. Анализиране на данните.

Пауза
Модул 10

Сесия за обсъждане на теренното обучение, научени уроци, ползи
и предизвикателства.

Ден 4
Модул 11

Картиране на местообитания на растителни видове. Наблюдения
на видове на терен. Събиране на данни от пробни площадки.
Попълване на формуляри. Анализиране на данните.

Пауза
Модул 12

Сесия за обсъждане на теренното обучение, научени уроци, ползи
и предизвикателства.

Ден 5
Модул 11

Картиране на тревни растителни съобщества и тревни природни
местообитания Събиране на данни от постоянни пробни площи и
пробни площадки. Попълване на формуляри. Анализиране на
данните.

Пауза
Модул 12

Картиране на горски растителни съобщества и горски природни
местообитания Събиране на данни от постоянни пробни площи и
пробни площадки. Попълване на формуляри. Анализиране на
данните.

Пауза
Модул 18

Сесия за обсъждане на теренното обучение, научени уроци, ползи
и предизвикателства. Закриване на обучението.

ТЕМА І.5. ПОЛЗВАНЕ НА ЛАНДШАФТА, ЗАПЛАХИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА,
ВЛИЯНИЯ/РЕЗУЛТАТИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ В ПАРКА.
І.5.1. Ползване на ландшафта
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
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Участници:
Експерти Туризъм, ОП и ПИЦ, флора, фауна, гори; по желание от парковата охрана;
представители на общините
Място/места на провеждане:
Теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в парка.
Време/периоди на провеждане:
Еднодневен семинар общо теоретическа и практическа част (възможно е според
обстоятелствата практическата част да се изведе отделно, на следващия ден, или ако
метеорологичните условия са неблагоприятни да се определи подходящ ден за
провеждането й). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, работа в групи, практическа работа на терен, разяснения и
дискусии, интерактивни методи.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Формулиране на основната терминологията:
-

Дефиниране на понятието ландшафт за целите на управление
на парка

-

Дефиниране на понятието консервационен ландшафт

-

Методи и подходи за идентифициране на ландшафти с
висока степен на консервационна значимост

Пауза
Модул 2

Класификационна система на ландшафтите за НП „Пирин“; основни
принципи и подходи за изграждането на класификацията;
дефиниране на основните видове ландшафти и критерии за тяхното
определяне. Информация, необходима за създаването и поддържане
на база данни за ландшафтите.

Пауза
Модул 3

Представяне на концепция за изграждане на база данни.
Представяне и оценка на наличната информация; ландшафтна карта
на НП „Пирин“ - териториален обхват, съдържание, мащаб, степен
на генерализация.
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Модул 4

- Ценни качества на ландшафта, които трябва да бъдат
защитени;
- Характеристики, които имат нужда от стопанисване, за да се
запази качеството на ландшафта;
- Зони, в които трябва да се внесат подобрения.

Модул 5

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи и
предизвикателства. Закриване на обучението.

І.5.2. Заплахи за околната среда, влияния/резултати вследствие ползване на
ресурси в парка
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Експерти флора, фауна, гори; главни инспектори, служители от парковата охрана;
Място/места на провеждане:
Теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в парка.
Време/периоди на провеждане:
Еднодневен семинар, общо теоретическа и практическа част (възможно е според
обстоятелствата практическата част да се изведе отделно, на следващия ден, или ако
метеорологичните условия са неблагоприятни да се определи подходящ ден за
провеждането й). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, работа в групи, практическа работа на терен, разяснения и
дискусии, интерактивни методи.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Установяване и оценка на заплахи и увреждания, както и
възможности за тяхното отстраняване и саниране, като напр:
- Намеса в хидрологичния режим на територията на парка
- Зарибяване и риболов на територията на НП
- Прилагане на целенасочена паша
- Неместни и инвазивни видове
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- Охрана на парка
- Незаконна сеч
- Информираност на туристите.
Пауза
Модул 2

Уязвими територии:
- Излагане на индивиди или групи видове на стрес при
осигуряване на жизнения им процес (преживяване,
размножаване), дължащ се на промени в климата.
- физическо излагане на застрашеност (земетресения, бури,
наводнения и др.) и процесът, който я причинява и който
може да бъде наблюдаван.
- динамични процеси (слабост на местните институции,
пазарни отношения, урбанизация
Обхват:
- Води
- Храстова и тревна растителност
- Гори
- Торфища
- Скали, сипеи и пещери
- Антропогенни местообитания

Пауза
Модул 3

Устойчиво ползване и управление на природни ресурси.
Ангажиране на ползвателите и хората около парка в оценката на
ресурсите, вземане на решения за начина, места и количества на
ползване, както и в дейности по тяхното опазване - лечебни
растения, гъби и др.

Пауза
Модул 4

Работа на терен:
- Установяване и оценка на нарушения в природата
- Мониторинг
Обект на наблюдение и документиране са:
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- процесите на естествено
местообитания и видове;

развитие

на

екосистеми,

- процесите на естествено възстановяване на нарушени в
миналото екосистеми;
- социално-икономическите процеси в района – стопанска
дейност, туризъм, развитие на населените места.
При мониторинга се цели предотвратяване на нарушения, респ.
унищожаване на видове, съобщества или местообитания,
поддържане и периодична актуализация на база данни, съгласно
Плана за управление.
Модул 5

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи и
предизвикателства. Закриване на обучението.

МОДУЛ ІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПОСЕТИТЕЛИ
ТЕМА ІІ.1. ПРИРОДОЗАЩИТНО ОБРАЗОВАНИЕ; ИНФОРМАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КОМУНИКАЦИЯ;
РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ.
ІІ.1.1. Природозащитно образование
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Експерти Туризъм, ОП и ПИЦ, флора, фауна, гори; по желание от парковата охрана;
представители на партньорски училища и НПО, работещи в тази сфера (групово
обучение)
Място/места на провеждане:
А. Вариант 1: теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в
парка. Вариант 2: теоретичната част изнесена в зала, находяща се в планината,
практическата на терен в околностите на сградата.
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Б. Вариант 1: други паркове (национални, природни) и НПО, работещи в сферата на
природозащитното образование в България. Вариант 2: Паркове и/или НПО, работещи
в сферата на природозащитното образование в други европейски страни.
Време/периоди на провеждане:
А. Тридневен семинар общо теоретическа и практическа част (възможно е според
обстоятелствата практическата част да се изведе отделно, въпреки че препоръката е да
е компактно). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Б. Минимум 5 дни ефективна програма в мястото/местата на посещение (без пътя дотам
и обратно). Препоръчителен период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на казуси, работа в групи, практическа работа на
терен, разяснения и дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на
опит
Примерна/и програма/и:
А. Семинар по природозащитно образование
Ден 1
Модул 1

Същност на природозащитното образование. Дефиниции, развитие
на концепцията, основни актьори и заинтересовани страни (в
случая на националния парк), цели и ползи, въвеждане на основни
понятия, свързани с природозащитното образование

Пауза
Модул 2

Форми на природозащитно образование: класни. Начин на
провеждане, принципи и методи. Примери.

Пауза
Модул 3

Работа в групи. Разработване на примерен модул за
природозащитно образование в класна форма. Представяне
работата на групите

Пауза
Модул 4

Форми на природозащитно образование: извънкласни. Начин на
провеждане, принципи и методи. Примери.

Ден 2
Модул 5

Работа в групи. Разработване на примерен модул за
природозащитно образование в извънкласна форма. Представяне
работата на групите.
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Пауза
Модул 6

Форми на природозащитно образование: извънучилищни. Начин
на провеждане, принципи и методи. Примери.

Пауза
Модул 7

Работа в групи. Разработване на примерен модул за
природозащитно образование в извънучилищна форма.
Представяне работата на групите.

Пауза
Модул 8

Нетрадиционни начини за провеждане на природозащитно
образование: дистанционни форми, интегриране на образователни
елементи в други дейности на защитените територии и на техни
партньори, образователни събития, учене чрез правене и т.н.

Ден 3
Модул 9

Практическа работа на терен с възлагане на конкретни задачи за
прилагане принципите на природозащитното образование
(удължен модул с две паузи)

Пауза
Модул 10

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи
и предизвикателства. Закриване на обучението.

Б. Учебно пътуване
Програмата на учебното пътуване ще зависи изцяло от избраното място на провеждане
и партньорите, които ще бъдат въвлечени. Като принцип на учебните пътувания е
акцентът върху наблюдения на практически примери и казуси, с възможност
участниците да задават конкретни въпроси и да получават отговори от „извора“. Тъй
като важен аспект е също установяването на бъдещи партньорски/работни
взаимоотношения с институциите, които се посещават, следва да се отдели и време за
социално сближаване: сесии по запознаване с партньорите, взаимно представяне на
дейността на институциите, неформални контакти извън фиксираната програма.
ІІ.1.2. Информационни дейности, връзки с обществеността и комуникация
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
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Всички служители на Д „НП Пирин“; възможност за включване на партньори на парка
(групово обучение)
Място/места на провеждане:
И теорията, и практиката се провеждат в зала, така че единият вариант е в сградата на Д
„НП Пирин“, а вторият – изнесено на друго място, възможност да се използва и като
тийм-билдинг.
Време/периоди на провеждане:
Тридневен семинар общо теоретическа и практическа част. Препоръчителен период на
провеждане: без значение, но е възможно да се проведе в студеното полугодие, имайки
предвид, че обученията, включващи теренни занимания, ще са концентрирани в
топлото полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, беседи, работа в групи, разяснения и дискусии, интерактивни
методи
Примерна/и програма/и:
Ден 1
Модул 1

Теория на комуникацията: въведение в комуникацията; типове
комуникация; форми и модели на комуникация; изисквания към
комуникиращите

Пауза
Модул 2

Необходимост от комуникация в Националния парк: вътрешна
комуникация (йерархия на комуникацията в парка; създаване и
поддържане на екип / колектив); комуникация с партньорите на
парка (местни и регионални администрации, НПО, бизнес,
образователни и културни институции и пр.); комуникация с
посетителите в парка (по групи посетители)

Пауза
Модул 3

Ролеви игри за демонстриране на различните типове и принципи
на комуникацията
(удължен модул с една пауза)

Ден 2
Модул 4

Връзките с обществеността като модел на комуникация: основни
принципи и приложения. Дефиниране на целеви групи и тяхното
описание.
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Пауза
Модул 5

Въведение в работата с медиите: основни принципи; видове медии
и специфика при контактите с различните видове; създаване на
медийни листи и провеждане на медиен мониторинг

Пауза
Модул 6

Работа в групи: планиране на ПиАр-кампания за популяризиране
на Националния парк
(удължен модул с една пауза)

Ден 3
Модул 7

Теория на информационното обезпечаване в контекста на
Националния парк: каква информация следва да предоставя/
разпространява Паркът; изисквания към информацията.

Пауза
Модул 8

Програма за информационно обезпечаване (Концепция за
информационната система) на НП „Пирин“: дейности, включени в
Плана за управление и необходимост от актуализация.
Информационни / посетителски центрове и точки

Пауза
Модул 9

Работа в групи: Разработване на програма за управление на
посетителски център

Пауза
Модул 10

Работа в групи: Разработване на концепция за информационна
дипляна за Националния парк.
Дискусия: научени уроци и ползи. Закриване на обучението.

ІІ.1.3. Решаване на конфликтни ситуации
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Експертният състав и главните инспектори на парковите райони на Д „НП Пирин“;
възможност за включване на всички служители на Дирекцията по желание и на
партньори на парка (групово обучение)
Място/места на провеждане:
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И теорията, и практиката се провеждат в зала, така че единият вариант е в сградата на Д
„НП Пирин“, а вторият – изнесено на друго място.
Време/периоди на провеждане:
Двудневен семинар общо теоретическа и практическа част. Препоръчителен период на
провеждане: без значение, но е възможно да се проведе в студеното полугодие, имайки
предвид, че обученията, включващи теренни занимания, ще са концентрирани в
топлото полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, беседи, работа в групи, разяснения и дискусии, интерактивни
методи
Примерна/и програма/и:
Ден 1
Модул 1

Понятие за конфликт: същност, причини, динамика и цикъл на
конфликта; начини за управление на конфликти

Пауза
Модул 2

Анализ на конфликтите в един колектив – начини и методи за
извършване. Обща дискусия и съставяне на анализ на конфликтите
в Д „НП Пирин“

Пауза
Модул 3

Правни средства за разрешаване на конфликти: съд, арбитраж,
процедури за помирение; алтернативно решаване на спорове

Пауза
Модул 4

Ролева игра за прилагане на методите за алтернативно решаване на
спорове

Ден 2
Модул 5

Понятие за медиация. Медиацията като система за управление на
конфликти; практическо приложение и критерии за допустимост

Пауза
Модул 6

Процедура по медиация – структура и етапи (въвеждащо
изявление, установяване на спорните въпроси, обмен на мнения,
създаване на възможности, формулиране на споразумение,
заключително изявление)

Пауза
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Модул 7

Започване на процедура по медиация: подготовка на страните;
разговор с потенциалния инициатор; контакт с ответника;
насрочване на сесия; необходими умения и техники.

Пауза
Модул 8

Ролева игра за развитие на уменията по медиация.
Дискусия: научени уроци и ползи. Закриване на обучението.

ТЕМА ІІ.2. ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПАКЕТИ.
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Практически сесии от типа „Учене чрез правене“ (Learning by Doing), за
разработване на конкретни интерпретативни пакети / модули
В. Учебно пътуване
Участници:
Експерти Туризъм, ОП и ПИЦ, флора, фауна, гори, главни инспектори на паркови
райони; по желание целият експертен състав и рейнджърите; представители на
партньорски организации и институции, работещи в тази сфера (групово обучение)
Място/места на провеждане:
А. За семинара - и теорията, и практиката се провеждат в зала, така че единият вариант
е в сградата на Д „НП Пирин“, а вторият – изнесено на друго място.
Б. За практическите сесии: в сградата на Д „НП Пирин“ или в друга зала, ако се
модулите се разработват съвместно с партньори на парка и тези партньори се явяват
домакини.
В. За учебното пътуване: вариант 1: други паркове (национални, природни) и НПО,
работещи в сферата на интерпретацията на културното и природно наследство в
България. Вариант 2: Паркове и/или НПО, работещи в сферата на интерпретацията на
културното и природно наследство в други европейски страни.
Време/периоди на провеждане:
А. Тридневен семинар общо теоретическа и практическа част. Препоръчителен период
на провеждане: без значение, но е възможно да се проведе в студеното полугодие,
имайки предвид, че обученията, включващи теренни занимания, ще са концентрирани в
топлото полугодие.
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Б. Продължителност на сесиите: според конкретния случай и вид на интерпретативния
пакет / модул, който ще се разработва. Препоръчителен период на провеждане: без
значение.
В. Минимум 5 дни ефективна програма в мястото/местата на посещение (без пътя
дотам и обратно). Препоръчителен период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на казуси, работа в групи, разяснения и дискусии,
пълен набор от интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит
Примерна/и програма/и:
А. Тридневен семинар
Ден 1
Модул 1

Въведение в интерпретацията. Основни понятия и принципи.
Интерактивни игри за онагледяване на понятията.

Пауза
Модул 2

Интерпретативна презентация – принципи, начини на
разработване, примери. Интерактивни игри за онагледяване.

Пауза
Модул 3

Работа в групи: разработване на интерпретативна презентация.

Пауза
Модул 4

Представяне на резултатите от работата в групи. Обобщение на
деня.

Ден 2
Модул 5

Личността на интерпретатора и основни принципи при водене на
групи. Познаване на публиката и съобразяване с нейните нужди и
изисквания. Планиране и интерпретиране при съпровождане на
посетители.

Пауза
Модул 6

Интерпретативен маршрут – принципи, начини на разработване,
примери. Интерактивни игри за онагледяване.

Пауза
Модул 7

Работа в групи: разработване на интерпретативен маршрут.

Пауза
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Модул 8

Представяне на резултатите от работата в групи. Обобщение на
деня.

Ден 3
Модул 9

Други интерпретативни средства с участие на интерпретатор –
драматизации, персонификации, „пътуваща“ интерпретация и т.н.

Пауза
Модул 10

Интерпретативни експозиции – принципи, начини на разработване,
примери. Сесия в снимки за онагледяване.

Пауза
Модул 11

Работа в групи: разработване на интерпретативна експозиция.

Пауза
Модул 8

Представяне на резултатите от работата в групи.
Дискусия: научени уроци и ползи. Закриване на обучението.

Б. Практически сесии от типа „Учене чрез правене“ (Learning by Doing), за
разработване на конкретни интерпретативни пакети / модули
Програмата на тези сесии ще бъде съобразена с конкретната задача (конкретният пакет
или модул за разработване) и съответно въвлечените партньори. Като цяло,
препоръчително е да се включат следните етапи:
1. Запознаване / представяне на участниците – ако е необходимо
2. Цели на работната сесия и очакван/и резултат/и, целеви групи, за които ще бъде
предназначен разработеният пакет / модул
3. Съвсем кратко представяне на основните принципи на интерпретацията (ако
присъстват участници, които не са преминали горното обучение)
4. Очертаване на структурата на интерпретативният пакет / модул, в съответствие с
принципите на интерпретацията
5. Работна част за изпълване на структурата със съдържание, водена от модератор
и включваща методи като мозъчна атака, работа в групи и други методи за
генериране на идеи
6. Обобщаване и закриване на сесията
В. Учебно пътуване
Програмата на учебното пътуване ще зависи изцяло от избраното място на провеждане
и партньорите, които ще бъдат въвлечени. Като принцип на учебните пътувания е
акцентът върху наблюдения на практически примери и казуси, с възможност
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участниците да задават конкретни въпроси и да получават отговори от „извора“. Тъй
като важен аспект е също установяването на бъдещи партньорски/работни
взаимоотношения с институциите, които се посещават, следва да се отдели и време за
социално сближаване: сесии по запознаване с партньорите, взаимно представяне на
дейността на институциите, неформални контакти извън фиксираната програма.
ТЕМА ІІ.3. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОВИ
НАРЕДБИ И ПРАВИЛА; БЕЗОПАСНОСТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ.
ІІ.3.1. Планиране, подготовка и прилагане на законови наредби и правила
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Всички служители на Д „НП Пирин“, съобразно съотносимостта на служебните им
задължения спрямо съответните нормативни актове
Място/места на провеждане:
В сградата на Д „НП Пирин“ (офиси на паркови райони).
Време/периоди на провеждане:
Еднодневни или двудневни семинари, съобразно конкретния нормативен акт.
Необходимо е да се провеждат при всяка промяна на закони, наредби и др. актове,
пряко свързани с управлението на защитената територия и правилното изпълнение на
служебните задължения на персонала. Препоръчителен период на провеждане: без
значение, освен когато е пряко свързано с промени в законодателството и трябва да се
организира възможно най-скоро.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, беседи, работа в групи, разяснения и дискусии
Примерна/и програма/и:
Програмите ще зависят от конкретиката на всяко обучение, но като цяло е
препоръчително да включват:
1. Същност (смисъл, цел) на съответния нормативен акт / на промените в него
2. Планиране и подготовка за прилагането му.
3. Практически аспекти на прилагането на съответния нормативен акт.
4. Казуси / практически примери / добри практики по прилагането.
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5. (Ако е приложимо) – Практически сесии по планиране на прилагането и/или
ролеви игри, работа в групи за решаване на казуси и др. подобни.
6. Обобщение и закриване на обучението.
ІІ.3.2. Безопасност на посетителите
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част по „Грижа за клиента“
Б. Специализиран курс / курсове, организирани с участието на БЧК, ОУ „Пожарна
безопасност и защита на населението“, „Гражданска защита“ и други релевантни
служби
Участници:
Всички служители на Д „НП Пирин“
Място/места на провеждане:
А. За семинара - и теорията, и практиката се провеждат в зала, така че единият вариант
е в сградата на Д „НП Пирин“, а вторият – изнесено на друго място.
Б. В сградата на Д „НП Пирин“ (офиси на паркови райони). Ако спецификата на курса
изисква друго – възможно е да се проведе на място, указано от конкретната службаорганизатор.
Време/периоди на провеждане:
А. Двудневен семинар общо теоретическа и практическа част. Препоръчителен период
на провеждане: без значение, но е възможно да се проведе в студеното полугодие,
имайки предвид, че обученията, включващи теренни занимания, ще са концентрирани в
топлото полугодие.
Б. Съгласно спецификата на курсовете, определена от съответните службиорганизатори.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, беседи, работа в групи, разяснения и дискусии, интерактивни
методи. Методологията на специализираните курсове, организирани от съответните
служби, се определя от самите организатори.
Примерна/и програма/и:
А. Двудневен семинар
Ден 1
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Модул 1

Въведение в грижата за клиента. Ролева игра за проверка на
уменията на участниците за общуване / посрещане на клиенти.

Пауза
Модул 2

Познаване на клиентите – информация за пазари; пазарни
тенденции; характеристики на пазарите

Пауза
Модул 3

Познаване на клиентите (Част 2) - събиране и анализ на пазарна
информация, въпросници, интервюта, специализирани проучвания
Работа в групи за планиране на потребителско / пазарно проучване

Пауза
Модул 4

Познаване на клиентите (Част 3) - потребителско поведение и
очаквания на клиента
Ролева игра за прилагане на наученото през първия ден на
обучението при посрещане на клиенти.

Ден 2
Модул 5

Общуване с клиентите – основни принципи на комуникацията;
правила, методи и похвати
Ситуационна игра за демонстрация на похватите при общуване с
клиенти

Пауза
Модул 6

Поведение в непредвидени ситуации; поведение при оплаквания и
рекламации; поведение при инциденти с посетителите

Пауза
Модул 7

Ролева игра за упражняване на поведение в непредвидени
ситуации (удължен модул с една пауза)
Дискусия за научени уроци и ползи. Закриване на обучението.

Б. Специализирани курсове
Програмата се определя от съответните специализирани служби – организатори на
обучението
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ТЕМА ІІ.4. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ НА
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Групово обучение за лица над 18 години: експерти туризъм, флора, фауна, гори, ОП и
ПИЦ, паркови рейнджъри, доброволци и стажанти към Дирекция “Национален парк
Пирин” Банско; местни хора и представители на партньорски организации и НПО,
работещи в сферата на алтернативния/ устойчив туризъм, водачи-интерпретатори с
желание да задълбочат познанията си, журналисти с професионални интереси към
темата.
Място/места на провеждане:
Семинарът е препоръчително да се проведе в база извън обичайното работно място на
служителите на парка - в планината или в среда с близки характеристики до НП
„Пирин” в други защитени територии в страната или Европа (Словения, Австрия):
- за да бъде гарантирана по-пълното концентриране от страна на участниците върху
материята;
- за да се осигури максимална близост между мястото за провеждане на лекциите и това
на учебното пътуване.
Време/периоди на провеждане:
А. Лекционната част на семинара продължава 2 дена
Б. Учебното пътуване продължава 2 дена
Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
При осъществяване на семинара в други защитени територии в страната или Европа
пътя дотам и обратно се добавя към времето за провеждане на занятията.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на казуси, работа в групи, ролеви игри, дискусии,
интерактивни методи, учебни пътувания и обмяна на опит
Примерна/и програма/и:
А. Двудневен семинар
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Ден 1
Модул 1

Информационна и интерпретативна инфраструктура
•

Еволюиране на отношението човек – природа: от покорител на
природата към покровител на природата

•

Информационна инфраструктура - насочваща/ осведомителна
функция

•

Интерпретативна инфраструктура - провокира у местните хора
и посетителите интерес към природата и загриженост за
опазването й

Пауза
Модул 2

Насочване на туристопотока чрез изграждане на инфраструктура
•

Където е необходимо (при голяма концентрация на посетители)

•

При наличие на множество природни/ културни
забележителности

•

Извън екологично чувствителни райони, например резервати,
хабитати на застрашени видове, важни за опазване места

•

На (леко) достъпни места (близо до асфалтов път)

•

На стабилна основа

•

В близост до допълнителни удобства (паркинги, тоалетни,
доставчици на туристически услуги)

Пауза
Модул 3

Мониторинг на посещаемостта и оценка
•

мониторингови методи

•

оценка на резултати и учене от грешки

•

управление на туристопотока

-

инфраструктура

-

развитие на услугите

Пауза
Модул 4

Критерии при избора на материал за изграждане на
инфраструктура
•

Устойчивост (климатични фактори, вандализъм) и трайност
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•

Възможност за лесно променяне на съдържанието

•

Ниски разходи за изграждане и поддържка

•

Използване на естествени материали

•

Използване на типични за района материали и мотиви

•

Corporate design/ общи белези между елементите

•

Атрактивност

•

Използване на широко разпространени материали

Работа в групи
•

Разработване на примери за инфраструктурни мерки за
насочване на туристопотока

•

Представяне на работата на групите

Ден 2
Модул 5

Критерии за планиране на съдържанието на иновативната
инфраструктура
•

Преживяване

-

Осигуряване на минимум условия за комфорта на посетителя
(сигурност, вода, сянка…)

-

Емоции и сетива – използването на повече сетива при
опознаването на природата събуждат емоции, които се помнят

-

Избор на уникални, оригинални, вълнуващи и съобразени с
местните особености теми - включване и на местни хора в
разработването им

-

Компетентно предаване на информацията – достоверна и
разбираема информация, насочени към повече целеви групи;
беседа с важни, преди всичко интересни факти

-

Медии за допълнителна и по-задълбочена информация –
брошури, карти, Интернет, GPS, GIS, аудиовизуални записи

-

Актуалност на информацията
•

Въвличане на посетителя

-

Определяне първо на целите (какво трябва да научи посетителя,
какво да изпита и какво да е поведението му), след това на
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средствата (образователен маршрут, посетителски център и т.н.)
-

Поглед от перспективата на посетителя (познаване на
психологията му)

-

Заплащане на входни такси – колкото се може по-рядко и посимволично

-

Целеви групи – информация за различни целеви групи, може и
само една (деца), хора с увреждания

-

Превод на чужд език (също чрез нови медии и водачество)

-

Обхват на предлагането и маркетинг – стремеж, туристически
пакети да се продават успешно през цялата година

-

Социално взаимодействие – инфраструктурата приканва
посетителите към групово разрешаване на задача

•

Планиране и изграждане на инфраструктурата

-

Вписване на инфраструктурата в естествената среда – сливане с
ландшафта

-

Природозащитен аспект – взема се под внимание и при
конструкцията, и при съдържанието

-

Мрежа от маршрути и подходи към началните им точки интуитивно обозначена на терен и разбираемо представени под
форма на карта/ картосхема

-

Минимум изисквания към оформянето на различните елементи
от туристическата инфраструктура

o Corporate design/ общи белези между елементите (материал,
цветове, форма и др.)
o Равномерно разпределение на елементите по маршрутите
o Информационни табла (размер и брой шрифтове, релевантен
изобразителен материал, подходяща повърхност и фон)
o Модерно оформяне
-

Разнообразие от инфраструктурни елементи с обща концепция

o Входни, указателни и информационни табели
o Интерпретативни табла
o Пейки, шезлонги, маси, беседки
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o Заслони
o Маркировка по туристическите маршрути
o Посетителски центрове
o Класна стая сред природата
o Детски съоръжения
o Платформи с изглед
o Иновативни интерактивни елементи
o Изненади при информационните и интерпретационни точки
(напр. land art)
Анимация и взаимодействие

-

o Предаване на факти с помощта на интерпретативни модули и
дидактически средства
o Използване на интригуващи модули
o Стимулиращи въпроси
o Провокативни твърдения
o Задачи, игри
Естествен потенциал на ландшафта

-

o Избягване на екологично чувствителни места при поставянето
на инфраструктура
o Интерпретативна инфраструктура се поставя на по-малко
чувствителни/ ценни места
Пауза
Модул 5

Продължение
•

Организация и поддръжка

-

Работа в мрежа (с местни доставчици на туристически и др.
услуги, с дирекциите на други защитени територии – също и в
чужбина, с НПО, доброволци)

-

Разходи за изграждане и поддръжка

o Изискване за дългогодишна гаранция на материали и
конструкция от доставчика
o Използване на масивни, добре закрепени модули
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o Застраховане на инфраструктурата
o Охрана/ видеонаблюдение на скъпи (интерактивни, IT) модули
o Наличие на отговорно лице по поддръжката
o Превантивно (рутинни огледи и функционални проверки) и
корективно поддържане (ремонт)
o Регулярност на поддръжката
o Дарителство и доброволчески акции
-

Транспортни връзки

o Изграждане на паркинги
o Достъп до стартови точки с обществен транспорт
Пауза
Модул 6

От пътеката към преживяването – бъдещето на инфраструктурата
-

Наличие на интерактивни елементи, приканващи към действие:
въртене, отваряне/затваряне

-

Подтикващи към самостоятелно откривателство - наблюдаване
с лупа, механични експерименти и др.

-

Активират повече сетива - звук, допир, мирис, вкус

-

Подканват към креативност - рисуване, моделиране,
обработване на материал

-

Инсценировка с увлекателна история, разкриващо се стъпка по
стъпка съдържание (спираловидни пътеки, мистериозни
укрития и дупки, игра със светлина и сянка, използване на
сценични декори и т.н.)

-

Интегриране на модерни технологии, за привличането на
младата целева група (GPS, Geo Caching, мобилни приложения,
сканиране на QR код)

-

Използване на инфраструктурата от повече хора наведнъж
(екипно разрешаване на загадка от семейство)

-

Посетителят е мотивиран да наблюдава и изучава природните
обекти и обитатели

Работа в групи
•

Разработване на примерни съдържания за интерпретативна
инфраструктура в НП „Пирин“
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•

Представяне на работата на групите

Сесия въпроси и отговори. Закриване на обучението
Б. Учебно пътуване
Препоръчително е пътуването да се проведе в чужбина (например Австрия, Словения),
в защитена територия с подобни характеристики на НП „Пирин“, където
туристическата инфраструктура и информационна система са на много добро ниво на
развитие. Възможно е да се съчетае с теоретично-практическия семинар - след двата
дена теория да се осъществи двудневно посещение на терен, заедно със служител на
дирекцията на съответната защитена територия и водач-интерпретатор. От всеки вид
елемент на тамошната туристическа инфраструктура е препоръчително да се види поне
един.
Програмата на учебното пътуване ще зависи изцяло от избраното място на провеждане
и партньорите, които ще бъдат въвлечени. Като принцип на учебните пътувания е
акцентът върху наблюдения на практически примери и казуси, с възможност
участниците да задават конкретни въпроси и да получават отговори от „извора“. Тъй
като важен аспект е също установяването на бъдещи партньорски/работни
взаимоотношения с институциите, които се посещават, следва да се отдели и време за
социално сближаване: сесии по запознаване с партньорите, взаимно представяне на
дейността на институциите, неформални контакти извън фиксираната програма.
ТЕМА ІІ.5. МОНИТОРИНГ НА ПОСЕЩАЕМОСТТА.
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Групово обучение за лица над 18 години: експерти туризъм, флора, фауна, гори, ОП и
ПИЦ, паркови рейнджъри, доброволци и стажанти към Дирекция “Национален парк
Пирин” Банско; местни хора и представители на партньорски организации и НПО,
работещи в сферата на алтернативния/ устойчив туризъм, водачи-интерпретатори с
желание да задълбочат познанията си, журналисти с професионални интереси към
темата.
Място/места на провеждане:
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Семинарът е препоръчително да се проведе в база извън обичайното работно място на
служителите на парка - в планината или в среда с близки характеристики до НП
„Пирин” в други защитени територии в страната или Европа.
Време/периоди на провеждане:
А. Лекционната част на семинара продължава 2 дена
Б. Учебно пътуване – 2 дена
Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
При осъществяване на семинара в други защитени територии в страната или Европа
пътя дотам и обратно се добавя към времето за провеждане на занятията.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на казуси, работа в групи, наблюдения на терен,
дискусии, учебни пътувания и обмяна на опит
Примерна/и програма/и:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Ден 1
Модул 1

Инструменти за мониторинг на посещаемостта
•

Количествени методи

-

Индиректни

o отъпкване на растителност
o книги за впечатления
o билети за паркинг
o брой издадени разрешителни
o статистика от доставчици на туристически услуги
-

Директни

o наблюдения на земята и от въздуха
o автоматичен (броячи за отчитане на МПС и хора; механични и
електронни броячи с камера)
•

Качествени методи

-

Анкетни проучвания на посетителите
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o съотношение индивидуални/ групови посещения
o използвано транспортно средство за достигане на НП
o национална принадлежност
o нови/ редовни посетители на НП
o възрастов профил
o пол
o източници на информация за НП
o дължина на престоя в НП и прилежащите територии
o основна атракция
o най-често използвано средство за ориентиране в НП
o среден разход на турист за ден в НП и прилежащите територии
o ниво на задоволеност на посетителите
o др.
•

Интервюта

Пауза
Модул 2

Боравене с данни/ информация от мониторинга на посещаемостта
•

Оценка на резултатите и анализ

•

Ефективно комуникиране на резултати

Работа в групи
•

Оценка и анализ на резултати от мониторинга на посещаемостта
по зададен казус /може и реален казус/

•

Представяне на работата на групите

Пауза
Модул 3

Инструменти за управление на туристопотока
•

Инфраструктура

-

Подстъпи към парка с паркинг или спирка на обществен
транспорт, посетителски центрове, платформи за наблюдение,
места за отмор (екологично образование + информация +
създаване на забележителност)
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-

Мрежа от достъпни маркирани пътеки за пешеходен туризъм

-

Където има информация, има и удобства (паркинг с
информационни табла и тоалетни)

-

Информационни табла

•

Развитие на услугите

-

Специфични тематично ориентирани пешеходни турове

-

Образователни турове на тема природозащита/ екология

-

Информационни материали – карти, брошури, пътеводители,
бюлетини (печатни и онлайн издания)

-

Информация чрез уебсайта или профила на НП в социалните
мрежи

-

Навигация на посетителите чрез предлагане на GPS базирани IT
приложения

-

Турове с водач, предлагани от рейнджърите в защитената
територия

-

Специфични турове и удобства за хора с увреждания

-

Съобщения в медиите

•

Методи за ограничаване на туристопотока

-

Изисквания към организирани групови посещения

-

Сезонни или временни ограничения на числеността на
посетителите

-

Зониране, затваряне на части от парка

-

Ограничаване достъпа на определени групи посетители

-

Изискване за задължителна екипировка с цел сигурност на
посетителите и опазване на околната среда

-

Насочване на туристопотока по определени пътеки и пътища

-

Информация за парка и интерпретация

-

Диференцирано ценообразуване

-

Квалификационни изисквания към водачи
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-

Туристически маркетинг

Ден 2
Модул 4

Работа в групи
•

Разработване пакет от инструменти за управление на
туристопотока в зададен казус /може и реален казус/

•

Представяне на работата на групите

Пауза
Модул 4

Добри практики при разрешаване на конфликти между целите на
туризма и опазването на биоразнообразието
•

Мониторинг на посещаемостта

-

Комбиниране на мониторинга на посещаемостта и мониторинга
на биологичното разнообразие с цел по-ефективно насочване на
туристопотока (съпоставимост на данните от двата вида
мониторинг)

-

Възможно по-опростена мониторингова схема с оглед
осигуряване на регулярното й провеждане

-

Данните от мониторинга да залегнат в Плана за действие

-

Разработване на единна мониторингова система за всички НП в
България

-

Повишаване на общественото съзнание относно
необходимостта от мониторинг на посещаемостта, лобиране на
политическо ниво, на ниво организация

-

Подобряване на възможностите за съобщаване на проблеми/
нарушения в НП и по-ефективно използване на обратната
връзка от рейнджъри и посетители

Пауза
Модул 4

Продължение (удължено, с една пауза)
Управление на туристопотока и информация
-

Рекламиране на голямо разнообразие от забележителности и
информиране за местонахождението им

-

Разработване и поддръжка на нови маршрути и информационни
табели

-

Обсъждания със заинтересовани страни и въвличането им за
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подобряване на законовата среда
-

Предлагане на обучения за представители на малкия и среден
бизнес и информационно-опознавателни пътувания за
заинтересовани страни

-

Използване на широка гама от информационни канали

-

Използване на IT решения за подобряване на достъпа на хора с
увреждания

-

Информацията трябва да обединява парка, местните хора и
заинтересованите страни от туристическия бизнес; необходимо
е да се създадат и съберат истории по места

-

Забележителностите да са оборудвани с всички удобства

-

Да се избягва рекламирането на чувствителни ареали или да се
затворят за посетители

-

Разработване на система/ платформа, подсигуряваща еднаквото
подаване на информация към доставчици на туристически
услуги (за да се избегне рекламирането на чувствителни ареали)

-

Известяване с e-mail или бюлетин с обяснения „Защо”

-

Включване на всички мерки в Плана за Управление

-

Възможност за своевременни промени в Плана за действие и
адаптация към нуждите

•

Ограничение на посещаемостта

-

Сигурен/ адекватен контрол

-

Предотвратяване на нередности

-

Лобиране за повече персонал чрез партньорства с НПО-сектора

-

Осъществяване на контрол с помощта на доброволци

-

Създаване на предимства за местните

-

Подобряване на информацията и насочване на посетителите

-

Усложняване на достъпа

Дискусия за научени уроци и ползи. Закриване на обучението.
Б. Учебно пътуване
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Препоръчително е учебното пътуване да се проведе в чужбина, в защитена територия
(евентуално с подобни характеристики на НП „Пирин“), където системите за
мониторинг на посещаемостта и управление на туристопотока са добре развити.
Възможно е да се комбинира с теоретично-практическия семинар - след двата дена
теория да се проведе двудневно посещение на терен, заедно със служител на
дирекцията на съответната защитена територия и водач-рейнджър.
Програмата на учебното пътуване ще зависи изцяло от избраното място на провеждане
и партньорите, които ще бъдат въвлечени. Като принцип на учебните пътувания е
акцентът върху наблюдения на практически примери и казуси, с възможност
участниците да задават конкретни въпроси и да получават отговори от „извора“. Тъй
като важен аспект е също установяването на бъдещи партньорски/работни
взаимоотношения с институциите, които се посещават, следва да се отдели и време за
социално сближаване: сесии по запознаване с партньорите, взаимно представяне на
дейността на институциите, неформални контакти извън фиксираната програма.
ТЕМА ІІ.6. ВОДАЧЕСТВО
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар
Б. Tеренна практика
Участници:
Групово обучение за лица над 18 години: експерти туризъм, флора, фауна, гори, ОП и
ПИЦ, паркови рейнджъри, доброволци и стажанти към Дирекция “Национален парк
Пирин” Банско; местни хора и представители на партньорски организации и НПО,
работещи в сферата на алтернативния/ устойчив туризъм, водачи-интерпретатори с
желание да задълбочат познанията си, журналисти с професионални интереси към
темата.
Място/места на провеждане:
А. Семинарът може да се проведе в Дирекцията на НП „Пирин“ или в база извън
обичайното работно място на служителите на парка
Б. Теренната практика задължително се провежда извън Дирекцията на парка - в
планината или в среда с близки характеристики до НП „Пирин” в други защитени
територии в страната или Европа
Време/периоди на провеждане:
А. Лекционната част на семинара продължава 5 дена
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Б. Теренната практика продължава 2 дена.
Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
При неблагоприятни климатични условия теренната практика може да се проведе
отделно (по-късно).
При осъществяване на семинара в други защитени територии в страната или Европа
пътя дотам и обратно се добавя към времето за провеждане на занятията.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на казуси, работа в групи, ролеви игри, практическа
работа на терен, дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит
Примерна/и програма/и:
А. Теоретичен семинар
Ден 1
Модул 1

Национални паркове и природозащита (удължен модул с една
пауза)
-

Защита на природата в световен мащаб

-

Развитието на системата от паркове в България

-

Водачество в НП „Пирин“ – знания, умения, етика

Пауза
Модул 2

Основи на ботаниката (удължен модул с една пауза)
-

Класифициране и определяне на растенията

-

Въведение във физиологията на растенията

-

Въведение в екологията на растенията

-

Вегетацията и растителни съобщества

-

Разпознаване на емблематични растителни видове за Пирин

-

Застрашени растителни видове в Пирин и мерки за опазването/
реинтродуцирането им

-

Интерпретация на флората (послания, знания и ценности)

Ден 2
Модул 3

Основи на зоологията (удължен модул с една пауза)
-

Класифициране и определяне на животните

-

Въведение във физиологията на животните
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-

Екологични взаимовръзки

-

Разпознаване на следи и екскременти

-

Разпознаване на емблематични животински видове за Пирин

-

Застрашени животински видове в Пирин и мерки за опазването/
реинтродуцирането им

-

Интерпретация на фауната (послания, знания и ценности)

Пауза
Модул 4

Природни ландшафти (удължен модул с една пауза)
-

Геоложки строеж на България

-

Релеф и геоморфоложки процеси в България

-

Климатични области в България

-

Физикогеографски зони и области на България и тяхното
възникване

-

Природни зони в българските паркове

-

Основи на екологията

-

Екосистеми в НП „Пирин“ с типична флора и фауна

Ден 3
Модул 5

Опазване на водите (удължен модул с една пауза)
-

Видове води, влажни зони и естествена динамика на водите

-

Опазване на водите и възстановяване на речни корита

-

Организми в течаща и застояла вода

-

Водите като пространство за екологично образование

Пауза
Модул 6

Специфични теми за НП „Пирин“ (удължен модул с една пауза)
-

История и особености на НП „Пирин“

-

Законови разпоредби, организационна структура, задачи

-

План за управление, акценти на работа, текущи проекти

-

Културни традиции и история на района

-

Използване на ресурсите на НП „Пирин“ за земеделски и
рекреационни нужди – ползи и конфликти
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Ден 4
Модул 7

Екскурзия сред природата като дидактическо средство
-

Методи за сплотяване на групата и опознаване на участниците

-

Програми за образование по околна среда за деца, младежи и
възрастни в рамките на Националния парк

-

Динамика на групата и водачество, управление на конфликтите
и стратегии за водене

-

Драматургия на воденето и планиране на природообразователна
проява

-

Вечерни и нощни занимания в НП

Пауза
Модул 8

Действия при спешни случаи (удължен модул с една пауза)
-

Долекарска помощ

-

Транспортиране на пострадал

-

Планинска аптека

Ден 5
Модул 9

Ориентиране, картографски материали, метеорологични условия
(удължен модул с една пауза)
-

Въведение в картографията

-

Съвременни уреди за ориентиране

-

Планиране на турове

-

Съобразяване с метеорологичната обстановка и предвиждане на
опасности

Пауза
Модул 10

Консултации и самоподготовка на участниците за теренната
практика

Пауза
Модул 11

Актуални предизвикателства пред водачите – отворена дискусия
Сесия въпроси и отговори, научени уроци и ползи.

Б. Теренна практика
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Теренната практика се провежда в 2 последователни дни, като целта е да се посетят по
възможност всички видове природни зони, представени в НП и да се „проходят” темите
от лекциите, като се прилагат придобитите интерпретативни умения (техники за
предаване на послания, знания и ценности).
Всеки участник предварително е получил задача и по време на практиката влиза в
ролята на водач за определено време. Представянето му е последвано от обратна връзка
на място от страна на останалите участници, както и от ръководителя на теренната
практика. В зависимост от времето, обратната връзка може да се даде накуп в края на
деня. Докато „водачите” изпълняват индивидуалните си задачи, групата може също да
влезе в определена роля (без „водачът” да знае, каква е тя) - за повишаване вниманието
на всички участници.
След приключването на всеки от дните се прави разбор и участниците имат възможност
да задават въпроси.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При необходимост и желание от страна на служителите в Д „НП Пирин“, тук
може да се добави специализиран модул – обучение по каране на ски
2. За някои от служителите в Д „НП Пирин“ може да се окаже подходящо само
опреснително обучение за (планински) водачи.
3. По преценка на ръководството на НП „Пирин“ и самите служители, могат да се
включат сесии по запознаване на целия персонал с туристическите ресурси на
територията на парка и в прилежащите територии/общини (природно и
културно-историческо наследство, атракции, кухня и пр.) и съществуващото
предлагане.

МОДУЛ ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ЛАНДШАФТА
ТЕМА ІІІ.1. ПРИХОДИ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар
Б. Пътуване за обмяна на опит
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Участници:
Експерти флора, фауна, гори; администрация, главни инспектори, представители на
общините и местни предприемачи
Място/места на провеждане:
А. Теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“.
Б. Пътуването за обмен на опит – по избор в други защитени територии в България или
в Европа.
Време/периоди на провеждане:
А. Двудневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Б. Обмен на опит - минимум 1 ден ефективна програма в мястото/местата на посещение
(без пътя дотам и обратно). Препоръчителен период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит
Примерна/и програма/и:
А. Теоретичен семинар
Ден 1
Модул 1

Природосъобразни бизнес възможности:
Принос за околната среда;
Социално-икономически принос;
Техническа, икономическа и финансова жизнеспособност.
Съответствие с националното законодателство

Пауза
Модул 2

Екологично-устойчиви предприятия – ПРЕДПРИЕМАЧИ:
Как лица, асоциации или фирми могат да развиват екологичноустойчиви предприятия, в съответствие с Плана за управление на
парка, да си осигурят подкрепа за проекти, развитие на идеи,
кандидатстване за финансиране и развитие.

Пауза
Модул 3

Източници и възможности за финансиране на екологични устойчиви
предприятия; финансови инструменти за свързани с
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биоразнообразието инвестиции (удължен модул с една пауза)
Ден 2
Модул 4

Традиционно животновъдство и пасторализъм
- Мярка пасторализъм - европейско и национално прилагане на
мярката
- Мярка пасторализъм - приложение на територията на НП „Пирин“
- Добри практики от прилагането на традиционното животновъдство
- Възможности за прилагане на традиционно животновъдство на
територията на НП „Пирин“.

Пауза
Модул 5

Публично-частни партньорства
Съществуващи възможности и различните форми и приложения на
Публично-частните партньорства (ПЧП) на територията на
националния парк.

Пауза
Модул 6

Представяне н успешни практики от страни-членки на ЕС от
подобни реализирани вече ПЧП

Пауза
Модул 7

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи и
предизвикателства. Закриване на обучението.

Б. Пътуване за обмяна на опит
Програмата на пътуването ще зависи изцяло от избраните примери/места за посещение
и партньорите, които ще бъдат въвлечени. Акцентът при посещенията е върху
наблюдения на практически примери и казуси, с възможност участниците да задават
конкретни въпроси и да получават отговори. Тъй като важен аспект е установяването
на финансови инструменти за свързани с биоразнообразието инвестиции, следва да се
отдели и време за представяне на проекто-дейностите на желаещите, както и
възможности за неформални контакти извън фиксираната програма.
ТЕМА ІІІ.2. ПРАВИЛА, НОРМИ И КОНТРОЛ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ И
РАБОТА С МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА.
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ІІІ.2.1. Правила, норми и контрол при инсталиране и работа с оборудване и
съоръжения на територията на парка.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм; ръководителите на парковите участъци,
парковата охрана
Място/места на провеждане:
Теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в парка.
Време/периоди на провеждане:
Двудневен семинар на теоретичната част. Полудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен,
разяснения и дискусии, интерактивни методи
Примерна/и програма/и:
Ден 1
Модул 1

Планиране и подготовка на дейности, вкл. логистика, при
разполагане и работа с машини, уреди и др. (отнася се най-вече за
зоната на сгради и съоръжения)

Пауза
Модул 2

Възлагане на задачи на външни изпълнители (работници) и
контрол с оглед компетентно им изпълнение

Пауза
Модул 3

Провеждане на мерки по безопасност на труда, предотвратяване
на опасности за работещите, транспортно осигуряване

Пауза
Модул 4

Провеждане и контрол на дейности за ползване на природни
ресурси при строго спазване на действащото законодателство и
изискванията в Плана за управление

Пауза
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Модул 5

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства

Ден 2
Модул 6

Работа с GPS, фотокапани, радионашийници, електрофишер и
друга техника, използвана в практиката от служителите на Д „НП
Пирин“. Поддръжка на техниката.

Пауза
Модул 7

Работа на терен с оборудването на Д „НП Пирин“. Този модул
може да се съчетае и с обучението по Тема I.3 и Тема I.4

Пауза
Модул 8

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

ІІІ.2.2. Боравене с огнестрелно оръжие и прилагане на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Всички служители на Д „НП Пирин“, които имат право да съставят актове и да ползват
огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения.
Място/места на провеждане:
Теоретичната и практическата част на обучението се извършват в база на обучителя
или на друго подходящо място, след договаряне с обучителя.
Следват се изискванията на Наредба i-199 от 2 септември 2003 г. за условията и
реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие,
издадена от министерство на вътрешните работи
Време/периоди на провеждане:
Полудневен семинар на теоретичната част. Полудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: без значение
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, практическо боравене с оръжие
Примерна/и програма/и:
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Семинар – Теоретична част
Модул 1

Опреснителен курс за боравене с огнестрелно оръжие и прилагане
на закона за оръжието и боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия

Семинар – Практическа част
Модул 2

Боравене с огнестрелно оръжие. Практически занимания в
специализирано стрелбище и изпит.

ІІІ.2.3. Опреснителен курс за работа с БМТ.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм; ръководителите на парковите участъци,
парковата охрана
Място/места на провеждане:
Теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в парка.
Време/периоди на провеждане:
Полудневен семинар на теоретичната част. Полудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен,
разяснения и дискусии, интерактивни методи
Примерна/и програма/и:
Семинар – Теоретична част
Модул 1

Опреснителен курс за работа с БМТ. Безопасни практики на
работа.

Пауза
Семинар – Практическа част
Модул 2

Работа на терен с БМТ. Практически занимания и изпит.
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ТЕМА ІІІ.3. ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТАНИЯ В ПАРКА, ЗАЩИТА НА ВИДОВЕ.
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар с практическа част
Б. Учебно пътуване
Участници:
Експерти флора, фауна, гори, туризъм, ОП и ПИЦ; парковата охрана; представители на
партньорски училища и НПО, работещи в тази сфера и изпълняващи дейности на
територията на парка.
Място/места на провеждане:
А. Вариант 1: теоретичната част в сградата на Д „НП Пирин“, практическата на терен в
парка. Вариант 2: теоретичната част също изнесена в планината.
Б. Вариант 1: други паркове (национални, природни) в България. Вариант 2: паркове в
други европейски страни.
Време/периоди на провеждане:
А. Тридневен семинар на теоретичната част. Двудневен семинар на практическата част.
Препоръчителен период на провеждане: топлото полугодие.
Б. Минимум 4 дни ефективна програма в мястото/местата на посещение (без пътя дотам
и обратно). Препоръчителен период на провеждане: топло полугодие.
Препоръчителни методи:
Презентации/лекции, представяне на практически примери, посещение на терен,
разяснения и дискусии, интерактивни методи, учебни пътувания и обмени на опит.
Забележка:
Примерната програма е разписана общо по групи. Конкретни видове, за които може да
се проведе специален (индивидуален за вида в съответната група) модул следва да се
включат, след актуализацията на Плана за управление на НП „Пирин“ и определените с
него приоритетни видове.
Примерна/и програма/и:
А. Семинар – теоретична част
Ден 1
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Модул 1

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и видовете безгръбначни на
територията на НП „Пирин“.

Пауза
Модул 2

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и видовете риби на територията на
НП „Пирин“. Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”

Пауза
Модул 3

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и видовете земноводни и влечуги на
територията на НП „Пирин“. Прилагане на дейностите (Дейност 1)
по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и
резерват „Тисата”

Пауза
Модул 4

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и видовете птици на територията на
НП „Пирин“. Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”.

Пауза
Модул 5

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

Ден 2
Модул 6

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и видовете бозайници (без прилепи)
на територията на НП „Пирин“. Прилагане на дейностите (Дейност
1) по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин”
и резерват „Тисата”.

Пауза
Модул 7

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и видовете прилепи на територията
на НП „Пирин“.

Пауза
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Модул 8

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на природните местообитания и растителните видове на
територията на НП „Пирин“. Прилагане на дейностите (Дейност 1)
по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и
резерват „Тисата”.

Пауза
Модул 9

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

Ден 3
Модул 10

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на водни и речни природни местообитания на територията на НП
„Пирин“.

Пауза
Модул 11

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на тревните природни местообитания на територията на НП
„Пирин“. Прилагане на дейностите (Дейност 1) по проект
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”.

Пауза
Модул 12

Поддържащи и възстановителни мерки за опазване и поддържане
на горските природни местообитания на територията на НП
„Пирин“.

Пауза
Модул 13

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

А. Семинар – Практическа част
Ден 4
Модул 14

Поддържащи и възстановителни дейности за безгръбначни практическо приложение на терен.

Пауза
Модул 15

Поддържащи и възстановителни дейности за риби и речни и водни
местообитания - практическо приложение на терен.

Пауза
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Модул 16

Поддържащи и възстановителни дейности за земноводни и влечуги
и речни и водни местообитания - практическо приложение на
терен.

Пауза
Модул 17

Поддържащи и възстановителни дейности за птици - практическо
приложение на терен.

Пауза
Модул 18

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства.

Ден 5
Модул 19

Поддържащи и възстановителни дейности за бозайници (без
прилепи) - практическо приложение на терен.

Пауза
Модул 20

Поддържащи и възстановителни дейности за прилепи практическо приложение на терен.

Пауза
Модул 21

Поддържащи и възстановителни дейности за растителни видове и
тревни местообитания - практическо приложение на терен.

Пауза
Модул 22

Поддържащи и възстановителни дейности за растителни видове и
горски местообитания - практическо приложение на терен.

Пауза
Модул 23

Сесия за обсъждане на презентациите и лекциите, научени уроци,
ползи и предизвикателства. Закриване на обучението.

Б. Учебно пътуване
Теоретичната част на програмата на учебното пътуване следва Вариант А. Акцентът на
практическите занимания следва да бъде върху представяне на примери и добри
практики от други защитени територии. Представяне на опита на други паркови
администрации в изследването, опазването и мониторинга на видове.
МОДУЛ ІV. ИКОНОМИЧЕСКИ, ПРАВНИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК
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ТЕМА ІV.1. ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
(ПРИРОДОЗАЩИТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО), НАКАЗАНИЯ И ГЛОБИ ПРИ
НАРУШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЖИМИ И НОРМИ В ДЕЙСТВАЩОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРКА.
ІV.1.1. Правни основи за опазване на природата (природозащитно
законодателство)
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар
Участници:
Експерти флора, фауна, гори; администрация, главни инспектори, собственици на
имоти и ползватели в Националния парк
Място/места на провеждане:
Сградата на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Полудневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и обяснени
казуси; презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Законодателна рамка и действащата нормативна база:
Правилник за възлагане на дейности в защитени територии
изключителна
държавна
собственост;
Организационни,
процедурни и оперативни връзки на Дирекцията с МОСВ
/НСЗП/; Възможност за предоставяне на концесии, други.

Пауза
Модул 2

Закони, с които е свързано управлението на националния парк;
Планиране и отчитане на дейностите на различните нива в
Дирекцията; Правилник за устройството и дейността на
дирекциите на националните паркове.

Пауза
Модул 3

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи
и предизвикателства. Закриване на обучението.
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ІV.1.2. Наказания и глоби при нарушения на установените режими и норми в
действащото законодателство и плана за управление на парка
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар
Участници:
Експерти флора, фауна, гори; администрация, главни инспектори, собственици на
имоти и ползватели в Националния парк
Място/места на провеждане:
Сграда на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Полудневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и обяснени
казуси; презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Правни аспекти на ползването на територии в парка – пикници,
специализирани маршрути, поставяне на знаци и обозначения,
рекламни транспаранти и др., ползване на ресурси.
Посещенията с научна
маркираните пътеки

цел

в

резерватните

територии,

извън

Пауза
Модул 2

Регламентиране на поддържащи и възстановителни дейности в парка –
видове, контрол при изпълнение на дейностите, залегнали в плана за
управление.

Пауза
Модул 3

Финансиране на услуги – водачество, ползване на техника на ДНП от
външни ползватели и заинтересовани страни, продажба на рекламни
материали.

Пауза
Модул 4

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи и
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предизвикателства. Закриване на обучението.

ТЕМА ІV.2. ОПИСВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА ОТ
ДЕЙНОСТИТЕ; СМЕТКИ, ИЗДАВАНЕ НА АКТОВЕ, ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ,
ПРОВЕРКА И ОТЧИТАНЕ, СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ И ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ И
ИЗИСКВАНИЯТА В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар
Участници:
Експерти флора, фауна, гори; администрация, главни инспектори, собственици на
имоти и ползватели в Националния парк
Място/места на провеждане:
Сграда на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Еднодневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и обяснени
казуси; презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Форми за отчитане на резултатите; Показатели/Индикатори за
ефективност.

Пауза
Модул 2

Издаване на актове, възлагане на дейности, проверка и отчитане,
съгласно приетите и действащи закони:
Разрешителни за осъществяване на дейности; Отчети;
Констативни протоколи; Актове, тарифи за дървесина, такси за
добитък.
Събирането на такси при извършване на определена дейност;
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организиране на дейността при доброволното плащане на такси,
издаване на акт за установяване на вземането, когато таксата не е
платена в срок и др.
Пауза
Модул 3

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци,
ползи и предизвикателства. Закриване на обучението.

ТЕМА ІV.3. ТРУДОВО-ПРАВНИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар
Участници:
Всички служители
Място/места на провеждане:
Сграда на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Полудневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и обяснени
казуси; презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Трудово-правни аспекти при управлението – ползване на отпуски,
прекратяване на трудово правоотношение, майчинство и др.

Пауза
Модул 2

Социални аспекти при управлението на парка, човешки ресурси и др.

Пауза
Модул 3

Консултации за служителите по конкретни казуси.

ТЕМА ІV.4. ЗОП, ДОГОВОРИ, ЗАСТРАХОВКИ.
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Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар
Участници:
Всички служители
Място/места на провеждане:
Сграда на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Еднодневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и обяснени
казуси; презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Закон за обществените поръчки (ЗОП) – в контекста на управлението
на парка

Пауза
Модул 2

Проблеми при управление и изпълнение на обществени поръчки по
дейности на ДНП

Пауза
Модул 3

Застраховки
–
злополука,
медицински
застраховки,
животозастраховане, професионална отговорност, туристически и др.

Пауза
Модул 4

Консултации за служителите по конкретни казуси.

ТЕМА ІV.5. МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ,
ОТПРАВНИ ТОЧКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПАРКА.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар
Участници:
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Експерти флора, фауна, гори; администрация, главни инспектори, собственици на
имоти и ползватели в Националния парк
Място/места на провеждане:
Сграда на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Полудневен семинар. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и обяснени
казуси; презентации/лекции, представяне на примери и добри практики, разяснения и
дискусии.
Примерна/и програма/и:
Модул 1

Международни конвенции и европейски директиви, свързани с
управлението на парка.

Пауза
Модул 2

ЮНЕСКО – решения, касаещи прякото управление на парка,
периодични проверки, проблеми при прилагане на решенията.

Пауза
Модул 3

Биосферни резервати – възможности за устойчиво управление на
района, обхват, партньорства, зони.

Пауза
Модул 4

НАТУРА 2000 и екологични коридори.

Пауза
Модул 5

Сесия за обсъждане на практическия модул, научени уроци, ползи и
предизвикателства. Закриване на обучението

МОДУЛ V. ГИС, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
ТЕМА V.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО.
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Форма/и на обучението:
Практическо (приложно) обучение
Участници:
Всички служители, по собствено желание или където ръководството на Д „НП Пирин“
счете за необходимо.
Място/места на провеждане:
Сградата на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
Полу- или целодневни практически сесии. Да се провеждат ежегодно или при
необходимост. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Практическа работа / самостоятелна работа; самоподготовка; възможност за задаване
на допълнителни задачи за практически упражнения.
Примерна/и програма/и:
Ще зависи от конкретните необходимости и степени на сложност на уменията, които
трябва да се усвоят, също и от преценката на обучителя. Като цяло, препоръчително е в
тези сесии да се включи следното:
1. Кратка теоретична част с разяснения и насоки за работа
2. Демонстрационна сесия по прилагане на уменията, които трябва да се усвоят /
използване на новите технологии
3. Практически упражнения за придобиване на новите умения.
ТЕМА V.2. РАБОТА С ГИС БАЗАТА ДАННИ НА ПАРКА.
Форма/и на обучението:
Практическо (приложно) обучение
Участници:
Всички служители, по собствено желание или където ръководството на Д „НП Пирин“
счете за необходимо с оглед изпълнение на служебните им задължения.
Място/места на провеждане:
Сградата на Д „НП Пирин“.
Време/периоди на провеждане:
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Полу- или целодневни практически сесии. Да се провеждат ежегодно или при
необходимост. Период на провеждане: без значение.
Препоръчителни методи:
Практическа работа / самостоятелна работа; самоподготовка; възможност за задаване
на допълнителни задачи за практически упражнения.
Примерна/и програма/и:
Ще зависи от конкретните необходимости и степени на сложност на уменията, които
трябва да се усвоят, също и от преценката на обучителя. Като цяло, препоръчително е в
тези сесии да се включи следното:
1. Кратка теоретична част с разяснения и насоки за работа (нейният обем зависи от
това доколко участниците са запознати с ГИС изобщо и конкретно с ГИС базата
данни на НП „Пирин“).
2. Демонстрационна сесия (индивидуална, в малки или по-големи групи, по
преценка на обучителя) за работа с ГИС базата данни на парка.
3. Практически упражнения за придобиване на новите умения.
Забележка: В случая е препоръчано чисто практическо обучение по придобиване на
умения изрично за работа с ГИС базата данни на НП „Пирин“. Ако бъде преценено, че
за целите на по-доброто и ефективно управление на Националния парк е необходимо
всички или конкретни служители да бъдат по-детайлно обучени за работа с ГИС като
цяло, може да се проведе допълнително теоретическо обучение с практически сесии,
или тези служители да бъдат включени в специализирани ГИС-обучения, провеждани
от професионални институции и организации – на места, посочени от тези институции
и организации, или дистанционно чрез използването на съвременните технологии.

VІ. РАБОТА В ЕКИП, ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ТЕМА VІ.1. РАБОТА В ЕКИП
Форма/и на обучението:
А. Теоретичен семинар.
Б. Пътуване – тийм-билдинг
Участници:
Всички служители.
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Място/места на провеждане:
А. Сградата на Д „НП Пирин“.
Б. Извън сградата на Д „НП Пирин“, на място, където участниците ще имат повече
време, което да прекарат заедно.
Време/периоди на провеждане:
А. Полудневен семинар, Период на провеждане: без значение.
Б. Тийм-билдинг - минимум 1 ден всяка година. Първото пътуване - по възможност
заминаване веднага след теоретичния семинар (т. А), нощувка и практически
занимания до обяд на следващия ден. Препоръчителен период на провеждане: без
значение.
Препоръчителни методи:
А. Конкретни примери, основаващи се на практиката - писмено разработени и
обяснени, попълване на тестове.
Б. Интерактивни методи, примерни казуси, работа в групи.
Примерна/и програма/и:
А. Семинар
Модул 1

РАБОТА В ЕКИП
- Роли в екипа
- Свързване и пренасяна на информация от един човек на друг
- Предаване на идеи, факти, мисли, чувства, ценности
- Форми на общуване
- Бариери в общуването
- Ефекти на междуличностните отношения
- Основни принципи на деловите контакти
- Управление на конфликти
- Други

Пауза
Модул 2

САМООЦЕНКА
- личностни характеристики
- умения
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- интереси
- изграждане на собствена визия и мисия
- други
Б. Пътуване – тийм-билдинг
Програмата на пътуването ще зависи от възможностите и желанията на служителите.
Акцентът е върху наблюдения и анализ на поведението на участниците, както и
практически примери и казуси, с възможност участниците да задават конкретни
въпроси и да получават отговори. Тъй като важен аспект е установяването на добри
работни взаимоотношения между служителите, следва да се отдели и специално време
за работа в групи.
ТЕМА VІ.2. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ.
Форма/и на обучението:
Теоретичен семинар с практическа част
Участници:
Експерти от администрацията, както и от институции и организации, имащи интерес за
съвместни дейности с парка
Място/места на провеждане:
Сградата на Д „НП Пирин“. Възможност за изнесено обучение извън сградата на парка.
Време/периоди на провеждане:
Тридневен семинар общо теоретична и практическа част. Период на провеждане: без
значение.
Препоръчителни методи:
Комуникативни и интерактивни методи на обучение. На участниците се дава
възможност за практическо приложение на знанията, придобити по време на
обучението.
Примерна/и програма/и:
Ден 1
Модул 1

Какво е проект? Какъв е смисълът на разработване на проекти?
Партньорството като важен фактор при разработването на проекти.
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Пауза
Модул 2

Разработване на идеята за проект: разписване на дейностите,
необходимите ресурси и време.

Пауза
Модул 3

Работа в групи: разписване на идеята за проекта.

Пауза
Модул 4

Калкулиране на необходимите финансови средства за реализация
на проектната идея.
Работа в групи: бюджетиране на идеята за проект.

Ден 2
Модул 5

Избор на източник за финансиране на проектната идея.
Формулиране на проекта: име, цели, целеви групи, обосновка и
описание на дейностите, времеви график.

Пауза
Модул 6

Работа в групи: формулиране на проекта (име, цели, целеви групи,
обосновка и описание на дейностите, времеви график).

Пауза
Модул 7

Формулиране на проекта (продължение): бюджет, резултати,
ефект, възможност за мултиплициране, иновативни компоненти,
хоризонтални политики на ЕС, устойчивост, логическа рамка и
индикатори за изпълнение.

Пауза
Модул 8

Работа в групи: формулиране на проекта (бюджет, резултати,
ефект, възможност за мултиплициране, иновативни компоненти,
хоризонтални политики на ЕС, устойчивост, логическа рамка и
индикатори за изпълнение).

Ден 3
Модул 9

Подаване на проектното предложение. Оценка на проектите и
сключване на договор за финансиране.

Пауза
Модул 10

Изпълнение на проекта: програмни документи за изпълнение
(ръководство, насоки за верификация и други наръчници).
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Отчетност на проекта: периодичност на отчетите, съдържание,
рискове, трудности и индикатори за успех.
Пауза
Модул 11

Финансово управление на проекта: съставяне на Оперативен план
с финансова прогноза за разходване на средствата; траншове на
плащанията; съставяне на финансови отчети и верификация на
средствата.

Пауза
Модул 12

Визуализация и публичност на проекта. Насоки за визуализация и
публичност на програмата. Съставяне на медиен план на проекта.
Изпълнение на мерките за визуализация и публичност.
Дискусия: научени уроци, ползи и заключения. Закриване на
обучението.

ТЕМА VІ.3. ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК.
Форма/и на обучението:
Езикови курсове, с приоритет върху английския език в краткосрочен план; по желание
на служителите и обоснована необходимост може в дългосрочен план да се включат и
други чужди езици.
Приоритет има специализираното обучение по английски език, терминологично и
смислово обвързано със спецификата на работа на персонала на Д „НП Пирин“ и найвече общуването с чуждестранни посетители на парка.
Участници:
Всички желаещи служители.
Място/места на провеждане:
Сграда на Д „НП Пирин“. Да се проучат и обсъдят възможностите за дистанционно
обучение и само-обучение с използване на съвременните технологии.
Време/периоди на провеждане:
Продължителност: стандартният период за обучението по английски език е 6-7 месеца;
конкретната продължителност на специализираното обучение да се прецизира с
обучителя. Обучението да се извършва в работно време, така че да е удобно за всички
служители.
Период на провеждане: без значение.
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Препоръчителни методи:
Желаещите да попълват тест, за определяне на ниво.
Стандартни методи за чуждоезиково обучение.
Възможности за дистанционен курс, както и онлайн уроци.
Записани интерактивни видео, мултимедийни и триизмерни 3D уроци - до които има
достъп 24/7 и всеки може да ги посещава в удобно за него време.
Примерна/и програма/и:
Конкретните програми ще зависят от избраната система на обучение и ще бъдат
предложени от избрания обучител.
VI. Оценка на очакваните резултати от обученията
За оценка на очакваните резултати се попълва анкетен лист (карта, въпросник)
от всички участници в обученията. Попълнените анкетни листи са важни за
осъществяване на обратна връзка от участниците в обученията, включително анализ на
постигнатите резултати въз основа на самооценка на участниците. Необходимо е
отговорникът за обученията да прави ежегоден анализ на проведените обучения, който
да дава представа на ръководството на парка за постигнатото ниво на компетентност на
служителите. Целта е да се извършва постоянен текущ мониторинг на изпълнението на
рамковия план (доколко се изпълняват заложените цели и се постигат желаните
резултати), така че да могат да се нанасят своевременни корекции при необходимост.
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І. Въведение
Изготвеният доклад, обобщава работата по вторият етап от договор за
услуга с предмет: “Изработване на програма за локален мониторинг на
качеството на повърхностните води на територията на НП “Пирин” и
пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти в парка”, която
се явява част от проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”
Основна цел на програмата за локален мониторинг е проучване на
съществуващите туристически и други обекти/сгради или разпространени
дейност, потенциални източници на отпадни води на територията на НП
„Пирин” и предлагане на система за локален мониторинг на качеството на
повърхностните води, която да следи за екологичното състояние на водните тела,
както и предлагане на конкретни решения и подходи за пречистване на водите.
Изпълнението на тази основна цел ще предостави достоверна информация за
степента на въздействие върху водните тела и ще допринесе за опазване от
замърсяване с битови отпадни води на водите и почвите на територията на
Национален Парк „Пирин”, като по този начин ще гарантира устойчивото
ползване на туристическите ресурси и намаляването на здравният риск и риска
от въздействие върху околната среда на непречистените отпадъчни води.
Доклада описва извършената от Изпълнителя проучвателна и аналитична
работа по изпълнение на Дейност 3 и Дейност 4 от офертата и основната му цел
е да определи източниците на замърсяване с отпадни води за територията на НП
„Пирин” и да предложи конкретни мерки за устойчиво решаване на проблемите,
за всеки отделен туристически обект.
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ІІ. Обработка, обобщаване и анализ на информацията от
нвентаризацията на обектите и съоръженията.
1. Определяне на основни понятия, подходи и използвана терминология
При анализа и обработката на информацията за нуждите на този доклад
сме използвали някои термини и базови стойности на показатели, фиксирани в
нормативни документи или документи свързани с тяхното тълкуване.
Използваните термини и понятия:
• Еквивалент жител (ЕЖ) или Population Equivalent (PE) – основно понятие
при определяне на степента на натоварване на даден воден обект, както и
при оразмеряване на пречиствателните съоръжения за отпадни води. По
дефиниция ЕЖ представлява числовото изражение на стойността на
замърсяването на водите, което се получава от един човек за едно
денонощие. При изчисляването на натоварването от различни
производства, ЕЖ е фиктивният брой жители, които биха отделили
същото количество замърсител (по даден качествен показател), което се
отделя с дадените производствени отпадъчни води. В случая се говори за
абсолютните стойности по товар, като може да има съществени различия в
количеството на отпадъчните води поради различната концентрация на
замърсителите. За удобство при практическо изчисляване на количествата
е прието да се счита че Един ЕЖ се равнява на натоварване на
отпадъчните води:
- По БПК5 – 60 г/ж.д.;
- По НВ (неразтворени вещества) – 70 г/ж.д.;
- По общ азот – 11 г/ж.д.;
- По общ фосфор – 1,8 г/ж.д.;
При описанието на понятието ЕЖ, както и посочените конкретни
натоварвания по различните замърсители, е използван документ с
утвърдени от Министъра на ОСВ „Изисквания към подготовката на
инвестиционни проекти по приоритетна ОС 1 на ОПОС” от 30.06.2010г. В
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същият документ е посочено, че много често с термина ЕЖ се означава
сумата на еквивалентните жители и действителният брой на населението,
като това схващане на термина напоследък е общоприето и не се нуждае от
допълнително уточняване. Този подход е приет от Изпълнителя при
определянето и оразмеряването на натоварването от източници на отпадни
води на територията на НП Пирин, като е прието допускането, че един
средностатистически турист за едно денонощие престой на територията на
парка, генерира натоварване равно на един ЕЖ.
• Еквивалент животинска единица (ЖЕ) е понятие служещо за
изчисляването на натоварването с биоразградима органика и биогенни
елементи на отпадъчните води във животновъдни ферми и при отглеждане
на различни домашни животни. Изчисляването на генерираните товари по
този начин е приложимо и при оценката на дифузното натоварване с
биоразградима органика и биогенни елементи, което се генерира при
високопланинското пасищно животновъдство. Прието е да се смята че 1
ЖЕ е равна на замърсяването което се получава при отглеждането на една
млечна крава, като преизчислено на база на генерираните товари 1 ЖЕ е
равна на 20 ЕЖ.
Стойностите на коефициентите за преизчисляване по БПК5, азот и фосфор,
както и относителното “тегло” като натоварване от едно животно от
определен вид, сравнено с една ЖЕ, са посочени в Таблица 1, както
следва:
Таблица 1
Вид
Килограми
домашно биоразгр.
животно органика
(БПК5) от
едно животно
за година

Килограми
азот от едно
животно за
година

Килограми
фосфор от
едно
животно за
година

Тегловно
съотношение
към 1 ЖЕ

Тегловно
съотношение
към 1 ЕЖ

Крава
(1 ЖЕ)

438

85

13

1

20

Теле

293

57

8

0,67

13,4

Кон

228

44

7

0,52

10,4

Овца

79

15

3

0,18

3,6
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Тегловните съотношения са преизчислени на основа „Правилник за добра
земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници”, финансиран по Програма ФАР на ЕС (Project BL
360006-03 2001).
• Отводнителна норма – основен показател при оразмеряването на
канализационни и пречиствателните съоръжения. Съгласно Чл. 16, ал. (1)
на Наредба № РД-02-20-8, от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на канализационни системи, „средното денонощно
количество на битовите отпадъчни води от урбанизираните територии (в
т.ч. обектите за обществено обслужване) се определя въз основа на
максималният брой жители за икономически обоснован експлоатационен
срок. Средната денонощна отводнителна норма се приема 90 % от средно
денонощното потребление на вода (водоснабдителна норма) за питейнобитови нужди и за обществено обслужващи сгради за съответния период”.
Водоснабдителната норма се определя от Наредба №2 от 22 март 2005г. за
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи,
където в чл. 17, ал. 2, стойността на нормата е от 150 – 250 л/ж.д. в
случаите, когато няма данни за действителното водопотребление.
Наредбата обаче изключва курортните комплекси, а обследването на
терен на обектите в НП Пирин показва известна специфика във
водоснабдяването. Почти всички обекти ползват собствени водоизточници
и при съобразяване на отводнителната норма с реалната
водоснабдителната (поради изобилието на вода) съществува риск от
значително преоразмеряване на съоръженията. Въпреки, че липсват
реални данни за водопотреблението на туристите, Изпълнителят смята, че
е удачно отводнителната норма да се изчислява на база на публикуваните
от НСИ данни (ноември 2009г.) за средната водоснабдителна норма в
България. В този случай отводнителната норма не би трябвало да
надхвърля 90л/ч.д. за хотелите, а в случаите на високопланински хижи и
заслони реално би била много по-малка.
• Отпадни води (ОВ) и Битови отпадни води (БОВ). По дефиниция ОВ са
води, отпадащи от физиологичната, битовата и производствената дейност
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на човека, включително и дъждовният отток от урбанизирани територии.
Съответно тази част от ОВ, които се формират при задоволяването на
нормалните физиологични, санитарни, хигиенни и свързани с храненето
нужди на хората, се наричат битови отпадни води (БОВ). В резултат на
инвентаризацията с голяма сигурност може да се твърди че ОВ на
територията на НП Пирин по същество са предимно БОВ, които се
генерират почти изцяло от туристопотока (туристи и обслужващ
персонал). В този случаи имаме пълно припокриване на понятието ЕЖ с
неговият добил популярност смисъл като реален жител (турист) и
съответно, като количество и качество генерираните води следва да се
преценяват в зависимост от броя и времепрестоя на туристите, както и от
спецификата на водопотреблението за различните обекти.
• Имисионно състояние на водите и химично състояние на водните тела –
наличието и концентрацията на различни вещества/ замърсители
попаднали във водни тела, след пълно им смесване. Имисионното
състояние на водите е основа за преценка на химичният статус на водните
тела съгласно Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4, на Наредба №Н-4 от 14
септември 2012г. за характеризиране на повърхностните води.
• Емисионно състояние на водите, емисионни ограничения и натоварване на
водните тела – наличието и концентрацията на различни вещества
замърсители в отпадъчните води, определят емисионното състояние на
заустваните води. Основните емисионни изисквания към заустваните във
водните тела БОВ са заложени в НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
• Канализация - система от технически мероприятия и съоръжения за
събиране, транспортиране, пречистване и заустване на отпадъчните води
във водните тела
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• Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) представляват
технически съоръжения, част от канализационната система, които
подлагат ОВ на различни степени на пречистване. Пречиствателните
съоръжения могат да бъдат от най-прости – решетки, сита, утаители,
маслоуловители, пясъкозадържатели, септични резервоари, подлагащи
водите на първично пречистване, така също и истински Пречиствателни
станции за отпадни води, които освен първично пречистване подлагат ОВ
на вторично такова, което обикновено се извършва в биореактори. В някой
случаи водите се подлагат на допълнително (третично) пречистване за
намаляване на концентрацията на азот и фосфор, както и на
обеззаразяване.
• Интензивно биологично пречистване е метод за вторично пречистване на
водите, който се базира на развитието на компетентна микрофлора от
бактериални съобщества, с последваща биодеградацият на разтворените и
суспендирани замърсители, чрез включването им в новосинтезирана
биомаса (активна утайка). Процесите протичат в съоръжения, в които
биологично пречистване протича при изкуствено създадени условия и
контролирана среда насочена към интензификация на биологичните
процеси (ПСОВ), а образуваната активна утайка се отстранява от
системата периодично. На този принцип работят както големите градски
ПСОВ, така и малките и широко използвани напоследък SBR - Sequencing
Batch Reactor (последователно циклично третиране на водите) реактори
или още по-опростения метод, реактори с гравитачно оттичане на
пречистената вода.
• Екстензивно биологично пречистване и Изкуствени влажни зони (ИВЗ) е
начин за природо съобразно, ефективно и ефикасно пречистване на ОВ
посредством изкуствено създадени от човека влажни зони, като основната
цел е да се създаде екосистема, максимално близка до естествената, в
която да се пресъздават природните процеси, но при контролирани от
човека условия. Основните изисквания при проектиране на съоръжения за
интензивно и екстензивно биологично пречистване на водите са заложени
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в Раздел ІІ на Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г., за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни системи. За по подробна
информация за ИВЗ може да се ползва Наръчник за изграждане на ИВЗ за
пречистване на ОВ, издаден в рамките на Проект „Изкуствени влажни зони
– икономически ефективна технология за пречистване на отпадъчни
води...” Ref. № EfE/12/05.
• Точков източник на замърсяване. Съгласно Наредба № Н-4 от 14
септември 2012г. за характеризиране на повърхностните води, „точков
източник на замърсяване” е обект, от който отпадъчните води чрез едно
или повече зауствания постъпват в дадено водно тяло. В случая с обектите
на територията на НП Пирин, понятието „обект” в тази дефиниция може да
бъде разширено до група от обекти, свързани с обща локална канализация.
Характерното за този тип замърсяване е, че поради факта че ОВ се събират
и заустват на едно място (точка), съществува практическа възможност да
бъдат предприети конкретни действия за пречистване на ОВ посредством
подходящо съоръжение за пречистване.
• Дифузно замърсяване – За целите на поръчката Изпълнителят възприема
определението заложено в ПУРБ на БД ЗБР – Благоевград, което се базира
на Приложение ІІ на Ръководство №3 по прилагане на Директива 60/2000
на ЕС – “Анализ на натиска и въздействието”, където като дифузен
източник на замърсяване е посочено – “Замърсяване, което произхожда от
различни дейности, които не могат да бъдат проследени до един единствен
източник и произхождат от разпръснато екстензивно земеползване
(земеделие, населени места, транспорт, индустрия). Примери за дифузно
замърсяване са атмосферните отлагания, оттока от земеделски земи,
ерозия, просмукване в подземни води и просмукване от замърсени
подземни води”. За целите на поръчката, като дифузно замърсяване на
водите, ще бъде разглеждано замърсяването възникващо в следствие на
различни антропогенни дейности разпределено на значителна площ в един
или няколко водосбора на водните тела, и при което няма възможност да
бъдат предприети действия насочени към самият източник на замърсяване,
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а е необходимо усилията да се насочат към регламентиране и контрол на
конкретната дейност предизвикваща замърсяването.
2. Инвентаризация на обектите на територията на НП „Пирин” и оценка
на съществуващите канализационни съоръжения и съоръжения за
обработка на битови отпадъчни води (Дейност 2 по изпълнение на този
договор).
Екипът изготви план за инвентаризация на обектите посочени в
Приложение 1 от офертата по изпълнението на този договор. Бяха проведени
работни срещи с инспекторите по паркови райони, за уточняване на обектите,
установяване на пропуски и оптимизиране на маршрутите. Инвентаризацията по
Дейност 2 беше извършена по паркови райони, като се започна от районите с
най-развит туристопоток – Вихрен, Безбог и Баюви дупки. Обиколката на
обектите беше направена в края на юни и началото на юли, което обхваща
началото на летният туристически сезон. Обектите, функциониращи предимно
през зимата (свързани със зимен туризъм и ски сезон) в момента на обиколката
не функционираха и не генерираха отпадъчни води. Поддържащата
инфраструктура за зимен ски туризъм (лифтове, влекове, ски зони и пр.) беше в
режим на годишна профилактика и поддръжка в рамките на необходимият за
тези дейности персонал. Обектите свързани с летният туризъм бяха в началото
на цикъла на годишната си активност и още не работеха с пълен капацитет, но
генерираха отпадни води.
Резултатите по Поддейност 2.2. са представени в Приложение 1 – където е
направен пълен преглед на обектите от Приложение 1 на офертата. Прегледа на
терен показа значителни изменения във обектите генериращи отпадни води
настъпили в рамките на последните 10 години. Част от обектите по Приложение
1 на офертата вече не функционират (изоставени и/или полуразрушени) или
изобщо не съществуват. От друга страна, за горепосоченият период от 10
години, са изградени значителен брой нови сгради и съоръжения, които би
следвало да се включат при актуализацията на списъка с обектите генериращи
отпадни води. Тези нововъзникнали обекти също бяха обект на инвентаризация,
като резултатите са представени в Приложение 2.
За целите на събиране на информация по време на инвентаризацията на
място беше изготвен протокол, съдържаш основни данни за обектите
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(Приложение 7). Въпреки значителните трудности и непълноти при попълване
на тези протоколи, събраната информация дава възможност да се направи
реалистична оценка за режима на работа на отделните обекти, както и за
максималното дневно натоварване и за среднодневното натоварване,
преизчислено на база на генерираното в рамките на една седмица и
преизчислено в ЕЖ, като резултатите са обобщени в Приложение 3. По време на
инвентаризацията обектите и съоръженията бяха заснети, като снимките са
организирани във Фотоархив по паркови райони. Поради значителният си
обем, над 500 снимки, фотоархива е представен само в електронната версия на
доклада.
В резултат на направения оглед на състоянието на обектите и тяхната
канализационна инфраструктура, екип направи следните обобщения:
• Септични ями (попивни и изгребни) са най-разпространената форма за
събиране и третиране на отпадъчните води, и могат да се разглеждат като
първични утаители. Те са добро решение на проблема с БОВ за
сравнително малки обекти. Септичните ями почти без изключения са
стари, а една част от тях се в лошо техническо състояние. Не се
обслужват и на практика се явяват като директни и индиректни
зауствания към близките водни обекти.
• Изграждането на обща канализация на няколко съседни обекта е добро
решение за оптимизиране на разходите по пречистване, но е свързано с
големи инвестиционни разходи по присъединяването чрез обща мрежа.
Екипът ще предложи обекти, които биха могли да се групират в общи
канализационни системи.
• ПСОВ могат да решат проблема с отпадните води на място, но не са
приложими за част от обектите в парка, заради липса на постоянно
електрическо захранване, заради сезонността на работа или заради
недостъпността за конвенционален транспорт, за почистване и поддръжка
на съоръженията. Цената на съоръженията и тяхната експлоатация също
може да се окаже непреодолима бариера за по-малките обекти.
• Капацитетът и ефективността на съществуващите ПСОВ в общият случай
са недостатъчни. Данните от извършвания контролен мониторинг
показват отклонения от заложените норми при всички извършени
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измервания. Има съгласувани проекти за разширяване на трите
съществуващи ПСОВ, но по наше мнение е необходим допълнителен
дневен изравнител (буфер) за улавяне на пиковите стойности и за
оптимизиране на работата на пречиствателните съоръжения.
• Дъждовните води трябва да се отделят от БОВ преди пречистване. От
една страна, за да се намали натоварването на пречиствателните
съоръжения, а от друга, за да се избегне ефекта на изкуствено разреждане
на ОВ с цел постигане на емисионните норми.
• Съществуват обекти, които заустват отпадни води директно във близки
водни обекти без никакво пречистване, като това създава реален здравен
риск за посетителите на НП „Пирин”.
• Информацията свързана с количеството и качеството на образуваните и
заустените отпадъчни води почти не съществува. Изключение правят
наблюденията от работата на съществуващите ПСОВ, но при тях липсва
информация за действителните зауствани количества отпадъчни води.
Преценка за образуваните товари към водните обекти може да се прави
по косвени данни – брой посетители, брой легла или места в ресторант,
брой разрешителни за паша и т.н.. Информация в този си вид предполага
големи колебания във изчисленията и е необходимо въвеждане на
отчетност.
3. Изготвяне на актуален списък (формат MS Excel) на обектите, които
генерират отпадни води на територията на НП Пирин
Приложение 3 представлява пълен актуален списък на обектите, които
генерират отпадни води на територията на НП Пирин. В този списък се
включват, както големи обекти, подлежащи на разрешителен режим по чл. 46,
ал.1, т.3 от Закона за водите, така и по малки обекти, които отговарят на
условията за заустване по чл. 46, ал 4 от Закона за водите само след първично
пречистване. За част от обектите с увереност може да се твърди, че на практика
не генерират отпадъчни води и въздействието им е пренебрежимо малко в
сравнение с общото дифузно замърсяване генерирано от туристопотока като
цяло.
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Направени са някои общи допускания за определяне на натоварването в
зависимост от спецификата на обектите като допускане за характера на
отпадните води, допускане за редукция на ЕЖ съгласно времепрестоя, допускане
за размера на оводнителната норма от порядъка на 80 – 100 л.ж.д. (в случая
литра на турист на ден), допускане за припокриването на натоварването между
леглова база и ресторант в отдалечените обекти, допускане за добросъвестно
коректно отговаряне на въпросите при инвентаризацията).
Прегледа на наличната информация по Дейност 1 и извършената
инвентаризация на терен по Дейност 2 показват, че на територията на НП Пирин
не съществуват обекти, за които се изисква издаване на комплексно
разрешително по реда на ЗООС. Има само три обекта за които е издадени
разрешително по реда на чл. 46, ал.1, т.3 – ПСОВ разположени в местностите
Шилигарника, Платото и Бъндеришка поляна.
Съществува възможност, част от обектите генериращи отпадъчни води да
бъдат обединени в няколко локални групи и тази възможност вече е реализирана
за обектите в местността Шилигарника и Бъндеришка поляна (район Вихрен).
Като се отчита разположението и особеностите на терена можем да групиране в
7 обособени туристически зони, всяка от които е достатъчно значима за
изграждане на локална канализационна система (виж Приложение 3). Всяка от
групите генерира максимален товар от над 200 ЕЖ, което би оправдало
изграждането на локални пречиствателни съоръжения.
Описани са и обекти, за които може да се приеме, че не оказват или
оказват пренебрежимо малко влияние върху състоянието на водните тела (ТП,
лифтове, влекове, бунгала ПСС, КИП и пр. с 1 – 2 – 3 човека персонал или
поддръжка, с непостоянно присъствие, присъствие на дежурни или на работно
време по 6 – 8 часа на ден, или пък такива които въобще не изискват присъствие
на хора).
Всички гореописани обекти са представени в ГИС слой със съответната
символика.
4. Отчетени закономерности и зависимости в степента и характера на
натоварването за територията на НП Пирин.
При оценката на вида на натоварването, източниците на отпадни води и
тяхната цикличност на образуване наблюдавахме следните закономерности:
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• На територията на НП „Пирин” практически липсват производствени
отпадни води. Като единствено изключение за генериране на смесени ОВ
може да се разглеждат водите от Гараж за снегоотъпкваща техника в
местността Шилигарника, но в този случай на практика нямаме
заустване, а депониране в септичен резервоар и изпомпване на отпадните
води с последващо изнасяне извън територията на парка;
• Има големи сезонни колебания в образуването на отпадъчни води, като
максимумите в генерирането на БОВ през зимният ски сезон и през
летният туристически сезон практически съвпадат по време със зимното и
лятно маловодие;
• Наблюдава се значително седмично колебание в количеството на БОВ,
като през уикендите количеството се увеличава значително, понякога в
пъти, заради нарасналият туристопоток;
• Собствениците на обекти и лицата стопанисващите обектите не винаги са
едни и същи и отговорността за инвестиции, поддръжка на
съществуващата инфраструктура и предприемане на действия за
законовото регламентиране на заустването на ОВ се размива;
• Стопанисващите обектите не винаги знаят каква е инфраструктурата или
не се интересуват от състоянието й. В общият случай, особено за постарите съоръжения, липсва документация която да показва какво и как е
построено;
• Липсва нормативна основа, на която ДНП „Пирин” да изгради и да води
ясна политика за справяне с проблемите свързани с отпадъчните води.

ІІІ. Проучване за наличие на подходящи технически и други
решения на проблема със замърсяването с битови отпадни
води.
1.

Законодателна рамка за оценка на допустимостта на предлаганите
технически решения.

Основен инструмент при управлението на водите в България е Закона за
водите, а институциите която са пряко отговорна за прилагането му на практика
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са басейновите дирекции, в случая с НП „Пирин” това е БД ЗБР – Благоевград.
По отношение на заустването на БОВ закона е категоричен, като в чл. 46, ал. (1),
т. 3, подточка б) се посочва че разрешително за ползване на воден обект (за
заустване на БОВ) задължително се издава за „експлоатация на съществуващи
обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни
образувания”.
Издаването на разрешително, освен с административна
процедура, е свързано с изпълнението на нормативни изисквания за качеството
на заустените води и спазването на емисионни норми по Наредба №6 от 9
ноември 2000 г., както и спазване на заложените в разрешителното
индивидуални емисионни ограничения съгласно Наредба №2 от 8 юни 2011г.
Изпълняването на тези нормативни изисквания предполага задължително
подлагане на водите на вторично, а понякога и на допълнително пречистване, за
да се постигнат заложените норми. Съгласно Закона за водите и Наредба №1 за
мониторинг на водите, титулярите на разрешителното се задължават да
провеждат и собствен мониторинг на заустените води, като това се вписва в
разрешителното за ползване на воден обект. Титулярите на разрешителни също
така подлежат на контрол по изпълнение на условията на разрешителното, както
и на контрол по отношение на качеството на заустените води. Наредба №2 от 8
юни 2011г. в чл. 9, дава възможност титуляр на разрешителното да е както
собственика на обекта, ал. (2), така и лицето, което има учредено право на
ползване (наемател, концесионер) ал. (3) т. 2. Същата наредба дава възможност
за групово събиране, отвеждане и пречистване на водите от обекти
принадлежащи на различни собственици, чл. 4, ал. (2) и (3), като изискването е
да има сключен договор между тях и в този случай се издава разрешително на
упълномощеният в договора като титуляр.
Законодателно процедурата по издаване на разрешително е ясно уредена, но
наличието на множество административни изисквания на които трябва да се
отговори, както и необходимостта от значителни инвестиции (съоръжения за
пречистването,поддръжка, ремонт, собствен мониторинг и пр.), водят до там че
водоползвателите предпочитат да не влизат в тази процедура ако това е
възможно, а да се включат към канализация със сключен договор с ВиК
дружество или дори да заустват без разрешително.
Закона за водите допуска изключение за малки обекти, като ал. (4) на
същия чл. 46 се посочва, че не се изисква разрешително за ползване на воден
обект при условие че имаме заустване на БОВ от обекти извън границите на
населените места с максимално денонощно водно количество до 10 куб. м и
натоварване до 50 ЕЖ и при условие че е осигурено най-малко първично
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пречистване на водите. Това може да се разглежда като законово основание за
съществуването на септичните ями, които по същество действат като първични
утаители и анаеробни изгниватели, а преливането или попиването в почвата на
води от тях, като заустване след първично пречистване. Въпреки че Наредба
№14 от 3 август 1987г. за курортните ресурси, курортните местности и
курортите (още е в сила) в чл. 26, ал. (1), т. 3, забранява изграждането и
използването на попивни кладенци за течни отпадъци в зона „Б” на курортните
местности, то формулировката на обхвата на зона „Б” в чл. 24 е доста неясна и
разтеглива. Във общият наблюдаван на територията на НП Пирин случаи,
построените стари септичните ями отговарят на изискванията на т. 2, б), и може
да се твърди че са извън зона „Б”.
Трябва да се подчертае, че използването на попивни септични ями не е ясно
регламентирано в законодателството, а такива са голям брой от съществуващите
септични ями. Дори когато собствениците са убедени че септичните им ями са
изгребни, защото периодично ги почистват от утайките, то период на почистване
веднъж годишно или дори веднъж на няколко години показва, че всъщност става
дума за попивни септични ями. При заустване от попивна септична яма ОВ
първоначално се просмуква в почвата но в зависимост от геологията и особено
при наклонени терени може бързо да излезе на повърхността и да повлияе на
съответното повърхностно водно тяло. В два случая може със сигурност да се
твърди, че използването на септични попивни ями крие директен риск за
подземните води и за здравето на хората: когато има риск от замърсяване на СОЗ
за добив на подземни води за питейно битови нужди и когато има риск за
директно замърсяване на подземни води (например просмукване в карстов район
или в кватернер отложения от които се черпи вода). В тези случаи за
предпочитане е използването на водоплътни септични резервоари, които
периодично се изпомпват. Когато БОВ изцяло се изпомпват, не може да се
говори за заустване на води, а по-скоро за дистанционно включване в
канализационната мрежа (или градска ПСОВ) към която се транспортират
изпомпаните води.
В Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г., за проектиране, изграждане и
експлоатация на канализационни системи, за пръв път в чл. 94 е регламентирана
възможността за използване на екстензивно биологично пречистване . Това дава
възможност за използването на ИВЗ за вторично и допълнително пречистване,
самостоятелно или в комбинация с други методи на пречистване. Друго
задължително изискване е при използване на биологично пречистване
(независимо дали интензивно или екстензивно) е подлагането на БОВ на
предварително механично пречистване, чл. 92, ал. (2). По отношение на
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изискванията на чл. 93 към интензивното биологично пречистване, може да се
каже че те се покриват от почти всички предлагани на пазара малки модулни
ПСОВ или дори опростени съоръжения за пречистване на води.
2.

Значимост на обектите, генериращи отпадни води на територията на
НП Пирин

От гледна точка на европейското законодателство, може да се каже че всички
открити агломерации генериращи БОВ на територията на НП „Пирин” са в
категорията под 2000 ЕЖ, тоест са твърде малки и съответно са извън обхвата на
Директивата за отпадъчните води. Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г., за
проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, определя
техническите изисквания към съоръжения над 200 ЕЖ, като това е границата над
която обекта се смята за достатъчно значим за да отговаря задължително на
определените стандарти. В този смисъл, почти всички обекти на територията на
парка (с изключение на трите ПСОВ с издадени разрешителни) могат да
разглеждат като малки. Разделянето на описаните в Приложение 3 обекти,
генериращи отпадни води, в зависимост от тяхната значимост е условно и е
направено за да улесни вземането на управленски решения по отношение на
предлаганите мерки за третиране на БОВ. Условно обектите могат да се разделят
на три групи:
• Значими – генериращи средно дневно натоварване с БОВ над 50 ЕЖ,
които по закон следва да влязат в процедура по издаване на разрешително
за заустване;
• Незначителни – генериращи средно дневно натоварване от 5 до 50 ЕЖ,
които биха могли да заустват без разрешително след подлагане на водите
на първично пречистване;
• Обекти, които не генерират натоварване или генериращи натоварване,
което може да бъде пренебрегнато на фона на общото дифузно
натоварване на територията – средно дневно натоварване под 5 ЕЖ.
Натоварването по ЕЖ е основен параметър, който определя възможните и
подходящите технически решения за всеки конкретен случай.
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3. Основни фактори и съществуващи ограничения при избора на
подходящи технически и други решения за решаване на проблема с
БОВ.
При търсенето и определянето на подходящи технически решения за различните
конкретни обекти, включени в Приложение 4, освен значимостта на обекта и
респективно количеството генерирани БОВ които е необходимо да бъдат
подложени на пречистване, от съществено значение са още няколко основни
фактора и ограничения:
•

•

•
•

•

•

Сезонност на работа – от решаващо значение при избор на схема за
пречистване е дали съоръжението ще работи активно през зимният ски
сезон или през летният туристически сезон. Има случаи когато обектите са
почти еднакво натоварени и в двата пикови сезона или работят
целогодишно;
Седмична динамика на натоварването – обикновено се наблюдава засилено
натоварване на туристическите обекти през почивните дни. Седмичната
цикличност е характерна за обектите и в някой случаи разликите са
значителни, което е една от причините при изчисляване на натоварването
средно дневното натоварване да бъде смятано в рамките на една седмица;
Дневна динамика на натоварването – определя пиковите стойности в
количеството на отпадните води, различна е за хотел, хижа или ски зона;
Наличие на достатъчно сигурно и постоянно електрозахранване – някой от
техническите решения изискват постоянен достъп до електрическата
мрежа;
Достъпност до обекта с автомобил – голяма част от пречиствателните
съоръжения се нуждаят от периодична поддръжка със специализирана
техника и възможността за достъп до съоръжението е решаваща за типа
решение което може да се избере;
Наличие на подходяща площадка за изграждане на съоръжението – част от
техническите схеми, особено тези свързани с екстензивното биологично
пречистване, се нуждаят от значителна площ с минимален наклон и добра
осветеност;
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•

Пространствено разположение на обекта и близост до други обекти и
съоръжения – определя възможността за групиране на обектите и
изграждане на полуцентрализирани системи за пречистване на БОВ.

4. Преглед на възможните и избор на подходящи технически и други
решения на проблема със замърсяването с битови отпадни води.
Инвентаризацията на обектите и съществуващите схеми и съоръжения за
пречистване, направена по време на изпълнението на Дейност 2, както и
проучването на предлаганите на пазара пречиствателни съоръжения и начини за
решаване на проблема със замърсяването с битови отпадни води, води до извода
че на територията на НП Пирин съществуват краен брой случаи и могат да се
предложат няколко основни схеми в зависимост от съществуващите
ограничения:
•

•

•

Обекти над 50 ЕЖ, които генерират отпадни води през зимният сезон или
целогодишно, достъпни са, електрифицирани и имат големи дневни
колебания на оттока (тип ски зона) – дневен или по-голям буферен обем
(усреднител и утаител, първично пречистване) и съоръжения за интензивно
биологично пречистване (SBR или MBR биореактори) и допълнителен
модул за отстраняване на биогени;
Обекти над 50 ЕЖ, които генерират отпадни води през топлото полугодие,
достъпни са и имат дневни колебания на оттока (тип хотел) – седмичен
буферен обем (усреднител и утаител, първично пречистване) и изграждане
на ИВЗ със субстратен поток и хоризонтално движение на водата, за
екстензивно биологично пречистване;
Обекти над 50 ЕЖ, които генерират води през летният сезон или топлото
полугодие, не са достъпни, и нямат сигурен достъп до електричество (тип
високопланински заслон) – разделяне на БОВ. Сухопопивни компостни
тоалетни за депониране на твърдата част от утайките и пречистване на
отпадъчните води от мивки, душове и кухня в ИВЗ със субстратен поток и
хоризонтално движение на водата;
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•

•

•

•
•
•

За обекти от 5 до 50 ЕЖ, които генерират води през зимният сезон,
сравнително достъпни и нямат друга възможност за пречистване (тип
алпийски бар) – септичен резервоар, който се изпомпва или септична яма с
преливник;
За обекти от 5 до 50 ЕЖ, които генерират води през летният сезон или
топлото полугодие, сравнително достъпни (тип хижа) – септичен резервоар
(яма) с възможност за изпомпване на утайките, с преливник и ИВЗ със
субстратен поток и хоризонтално движение на водата;
За обекти от 5 до 50 ЕЖ, които генерират води през летният сезон или
топлото полугодие, не са достъпни, и нямат сигурен достъп до
електричество (тип заслон) – разделяне на БОВ. Сухопопивни компостни
тоалетни за депониране на твърдата част от утайките и пречистване на
отпадъчните води от мивки, душове и кухня в ИВЗ със субстратен поток и
хоризонтално движение на водата след първично утаяване в септичен
резервоар;
За малки обекти под 5 ЕЖ, работещи целогодишно с възможност за лесен
достъп – септични резервоари с възможност за изпомпване;
За малки обекти под 5 ЕЖ, работещи целогодишно без достъп – септични
резервоари (яма) с преливник или попивна;
За най-малки обекти под 5 ЕЖ (по-скоро към 1 ЕЖ, тип бунгало за персонал
на лифт) със сигурен достъп е възможно да се ползват химически тоалетни,
при необходимост и сключен договор за поддръжка;

Най-доброто решение за всеки обект остава включването към
полуцентрализирана или централизирана система за отвеждане на водите към
градска канализация извън територията на НП Пирин или към локална ПСОВ с
подходяща степен на пречистване. В долната част на Ски зона Банско, в
местността Чалин валог такава канализация съществува и усилията трябва да са
насочени към поддържане на проводимостта на тръбите и към спешни ремонти
при необходимост. Има заложена мярка в Стратегията на Община Банско от
април 2000г. за изграждането на канализация до местност Шилигарника на
стойност 900 000 лв. Тази мярка не е реализирана. Междувременно са настъпили
значителни промени с развитието на Ски зона Банско. На трите най-натоварени
туристически зони свързани със зимният ски сезон Бъндеришка поляна,
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Шилигарника и Платото, вече са изградени локални ПСОВ. Предварителните
разчети по заложените базови цени за проектиране и строителство на
канализация в утвърдени от Министъра на ОСВ „Изисквания към подготовката
на инвестиционни проекти по приоритетна ОС 1 на ОПОС” от 30.06.2010г.
показват че изграждането на канализация от местността Шилигарника през
Бънеришка поляна до гр. Банско вероятно би надхвърлила 2 200 000 лева към
днешна дата.

ІV. Предлагане на конкретни мерки за устойчиво решаване на
проблемите, свързани с битовите отпадъчни води за всеки от
обектите включени в Приложение 3.
Обектите, които генерират отпадъчни води, включени в Приложение 3 са
доста разнообразни и въпреки, че могат да се очертаят няколко основни случая и
да се очертаят подходящи технически решения, като посочените в предходната
точка, то конкретните решения при всеки отделен обект или група обекти са
различни и зависят от фактическото състояние на терен. В Приложение 4 са
предложени и описани конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки за
устойчиво решаване на проблемите, свързани с БОВ за всеки от обектите,
включен в актуализираният списък на обектите (Приложение 3). Мерките са
краткосрочни – такива които следва да се предприемат при първа възможност,
поради факта, че установеното състояние крие пряк здравен риск за
посетителите на НП Пирин, и дългосрочни, работата по които подлежи
планиране, свързана е с административни процедури и изисква да се предвидят
по-големи инвестиции, и като цяло е необходим по-дълъг период от време за
осъществяването им. За някой от най-малките обекти, въпреки че съществуват на
терен, Изпълнителят е преценил, че на практика не генерират БОВ, защото
натоварването е незначително или се поема от съседни обекти и съответно не
представляват проблем. В този случай в Приложение 4 е отбелязано, че не е
необходимо предприемането на мерки.
Предложенията на мерки за устойчиво решаване на проблемите, свързани с
битовите отпадни води, са разписани в Приложение 4 за всеки конкретен обект.
В случаите когато обектите са вече организирани в локална група обекти и могат
да се разглеждат като един точков източник на замърсяване, предложенията са
насочени към тази локална група (туристическа зона) като цяло. Когато такова
обединяване е възможно, но още не е направено – има предложения както за
всеки отделен обект, така и за групата обекти, в случай че такова обединяване
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бъде направено в бъдеще. Приложение 4 съдържа 90 самостоятелни обекта, като
част от тях са групирани в 7 туристически зони.

V.

Оценка на въздействието от обектите и дейностите,
формиращи значителни количества отпадни води или
допринасящи в значителна степен за натоварването на
водните тела на територията на НП Пирин

В Приложение 5 са представени обектите, които формират значителни
количества отпадъчни води, като под „значителни количества” се разбира обекти
заустващи над 50 ЕЖ средно дневно на седмична база, както и обекти които
имат потенциал да заустват това количество в случай на максимално
натоварване за известен период от време.
1. Анализ и организация на данните от мониторинг съгласно
изискванията на чл. 61, ал. 1 от Наредба №1 от 11.04.2011 г. за
мониторинг на водите (Приложение 6).
При изпълнението на Дейност I по този договор, бе събрана информация за
мониторинг на води от различни институции, която може да се класифицира на:
• Мониторинг на имисионното състояние на водните тела (Приложения
VІ 3.1.1, VІ 3.2.1, VІ 3.2.2, VІ 3.4.1, VІ 3.4.2 от Доклад I);
• Мониторинг на емисионното състояние на отпадъчните води
(Приложение 6 към този доклад).
Данните от мониторинг на питейните води, ще се ползва за оценка при липса на
друга налична информация за съответния район.
Емисионното състояние се следи чрез:
• Контролен мониторинг на обектите притежаващи разрешителни за
заустване, извършван от РИОСВ Благоевград
• Собствен мониторинг изпълняван от титулярите на разрешителни за
заустване.
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В рамките на НП „Пирин” има издадени три разрешителни за заустване на
отпадъчни води. И на трите бенефициент е фирма „Юлен” АД. Данните от
собствен (СМ) и контролен мониторинг (КМ) показват значителни колебания в
работата на пречиствателните съоръжения, което ясно се вижда от Фиг. 1 до
Фиг. 6:
Фиг. 1

Фиг. 2
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Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5
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Фиг. 6

Обработена информация от мониторинга на отпадъчни води се съдържа в
Приложение 6 в електронната версия на този доклад.
Тъй като информацията събирана от собствен и контролен мониторинг на
отпадъчни води не включва измерване на водни количества и съответно не дава
възможност да се изчислят товарите, авторите на този доклад не могат да дадат
оценка за въздействието върху водните обекти само на база на данните от
емисии. Екологичното и химично състояние ще бъде анализирано при съставяне
на програмата за мониторинг във Финалният доклад по поръчката на база на
пунктовете за имисионен контрол.
Имисионно състояние на водните тела се наблюдава в:
• 10 мониторингови пункта за категория „река” от мрежата на НП
„Пирин”’
• 3 мониторингови пункта за категория „река” от мрежата на НСМОС’
• 6 мониторингови пункта за категория „езеро” от мрежата на НП
„Пирин”
• 2 мониторингови пункта за категория „езеро” от мрежата на НСМОС.
Данните са събирани в пунктовете за мониторинг от националната мрежа
за мониторинг на околната среда (НСМОС) и в пунктовете за мониторинг на
води наблюдавани от НП Пирин. Съвместимостта между двете програми ще
бъде анализирана в последния доклад по изпълнението на този договор.
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Анализа на данните показва липса на информация за състоянието на
водните обекти през зимния сезон, както липса на отчитане на количеството на
водния отток в пунктовете за мониторинг на НП „Пирин”.
2. Преглед на други източници на замърсяване на водите,
идентифицирани в хода на изпълнение на поръчката и оценка на
тяхната значимост.
А) Дифузни замърсяване от животновъдство (натоварване на водите)
При изпълнението на инвентаризацията на терен на обектите във високата част
на Пирин, поради липса на възможност за достъп с автомобил, Изпълнителят
организира високопланински преход по маршрута х. Безбог, Мозговишки чукар,
Чаирски езера, з. Спано поле, Спано поле, х. Синаница, м. Пещерата. По време
на този преход, освен оглед на обектите от Приложение 1 на офертата, бяха
направени и наблюдения върху високопланинските пасища и пасищното
животновъдство като цяло. Направеният анализ на предоставената от ДНП
Пирин информация за издадените разрешителни показва, че екстензивно
пасищно животновъдство през летните месеци всъщност е най-значителният
източник на биогенни елементи (азот и фосфор) и на биоразградима органика на
територията на НП Пирин и най-вече във високите части на планината, като през
последните 5 години се наблюдава устойчива тенденция за плавно нарастване на
броят на пашуващите животни ЕРД, на които се пада основният дял от
натоварването на водите (Фиг. 7).
Фиг. 7 – Брой на пашуващите животни по издадени разрешителни
за периода 2009 г. - 2013г.
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Преизчисляването на натоварването по ЕЖ като абсолютна стойност за
територията на НП Пирин показва плавно покачване на натоварването с 5,8% за
разглежданият период, което ясно се вижда на Фиг. 8.
Фиг 8 - Натоварване от пасищно животновъдство
общо за територията на НП Пирин в ЕЖ /ден по години
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В Таблица 2 са направени изчисления на генерираните товари от пасищно
животновъдство по основните замърсители (N, P, БПК5) на годишна база за
декар площ, което прави резултатите съпоставими с изчисленията направени в
ПУРБ на БДЗБР – Благоевград и улеснява оценката на въздействието.
Таблица 2
Наименование

Ед. Мярка

2009

2010

2011

2012

2013

ЕРД*

бр. ЕРД

2529

2554

2682

2818

2872

коне

бр. коне

94

87

67

62

45

овце
бр. овце
Определена за паша
ха.
площ по разрешителни
Определена за паша
дка.
площ по разрешителни

3514

3125

3228

2693

3007

6677,8

6538,7

6795,8

6711,7

6963,1

66778

65387

67958

67117

69631

натоварване общо

55862,3

54806,6

57107

57400,2

59255,6

ЕЖ /ден

602
28

Наименование

Ед. Мярка

2009

2010

2011

2012

2013

натоварване общ N
кг./дка./г.
0,828
0,830
0,832
0,847
0,842
(за 90 дни)
натоварване общ P
кг./дка./г.
0,136
0,136
0,136
0,139
0,138
(за 90 дни)
натоварване общ
кг./дка./г.
4,517
4,526
4,538
4,618
4,595
БПК5 (за 90 дни)
натоварване общ N
кг./дка./г.
1,104
1,106
1,109
1,129
1,123
(за 120 дни)
натоварване общ P
кг./дка./г.
0,181
0,181
0,182
0,185
0,184
(за 120 дни)
натоварване общ
кг./дка./г.
6,023
6,035
6,050
6,158
6,127
БПК5 (за 120 дни)
Забележка * - поради липса на данни за съотношението между различните видове ЕРД
при обработката на данните е ползван осреднен коефициент за привеждане към 1 ЖЕ
от 0,835.

Според използваните ПРУБ на БДЗБР – Благоевград скала за оценка на
натоварването, генерираните общи количества попадат в категорията
„практически липсва натоварване” (под 5 кг. азот/декар/година, под 0,5 кг.
фосфор/декар/година и под 10 кг натоварване по
БПК5 кг.
органика/декар/година). Има обаче две съществени разлики в характера на
въздействието при пасищното животновъдство:
• Изчислените количества биогенни елементи се отделят върху
високопланинските пасища не за 1 година, а в рамките на 3 – 4 месеца.
• Генерирания товар се отделят и разпределят не върху земеделска земя в
ниската част на водосборите, а върху бедни на биогенни елементи
високопланински екосистеми.
Сравнението на количеството на генерираните товари от пасищно
животновъдство и генерираните товари БОВ от туристическите обекти показва,
че дори при реализиране на максимално възможното натоварване от туризъм
през лятото (около 2000 ЕЖ), то генерираният товар от животновъдството е
около 30 пъти по голям! Все пак трябва да се отбележи, че като говорим за
замърсяване, в този случай това е доста условно. Отделеният азот и фосфор са
всъщност основни биогенни елементи и лимитиращи фактори за развитието на
растителните съобщества. Не може да се прецени каква точно част от
„замърсителите” се отмива и попада във водите, но със сигурност голяма част се
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усвоява от растенията, което силно повишава първичната продуктивност на
екосистемите и включва азота и фосфора във ново синтезирана растителна
биомаса. Сезонната динамика предполага, че в началото и края на
вегетационният сезон (пролетно пълноводие и есенни дъждове) може да се
очаква надхвърляне на заложените в Наредба№ Н-4 норми за съдържание на N и
P във високопланинските типове водни тела. Също така е възможно и
натрупване на тези елементи във високопланинските безотточни и
слабопроточни езера.
Б) Атмосферни отлагания върху почвите и респективно попадане във
водите - Поради по-високата норма на валежи във високите части на
водосборите атмосферните отлагания на замърсители при въздушен пренос са
вкисляващи оксиди (серен диоксид, азотни оксиди), тежки метали и металоиди
(мед, цинк, олово, кадмий, арсен, никел, хром) и някои органични съединения
(полиароматни въглеводороди, полихлорни бифенили, хлорорганични
пестициди).
На адрес - http://eea.government.bg/eea/bg/publicat/2004-2/quality/soil/soil1.htm се
прави преглед на данните от мониторинг на почви, като се анализират данните за
тежки метали, пестициди и на устойчиви органични съединения изводи (особено
за цинк, кадмий и олово, за които има данни за превишения в почвените слоеве в
близост до парка).
Наблюдението и управлението на атмосферните отложения не влиза
правомощията на ДНП „Пирин”.
В) Отлагания от транспорт
Поради сравнително неразвитата транспортна инфраструктурна мрежа в рамките
на НП „Пирин” въздействието от транспортните средства върху замърсяването
на водите е ограничено и смятаме, че може да бъде пренебрегнато.
3. Преглед и оценка на други установени значими въздействия върху
екологичното и химично състояние на водните тела, ако такива са
идентифицирани в хода на изпълнение на поръчката;
При анализа на други значими въздействия върху състоянието на водите
трябва е необходимо да бъдат споменато въздействието оказвано от отнемането
на води от водните обекти за различни цели (илюстрирани на Фиг 9):
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• Нуждите на питейно-битовото водоснабдяване
Има издадени пет разрешителни за водохващания от повърхностни води с
общ обем от 0,222 м3/с.
Има издадени петнайсет разрешителни за водохващания от подземни води с
общ обем от 0,268 м3/с.
Фиг. 9
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• Производството на електроенергия
Издадени са две разрешителни за ВЕЦ за общо 7,029 м3/с
• Други цели
Има издадени две разрешителни за производството на изкуствен сняг и
технически нужди за 0,113 м3/с (само за зимния сезон).
Прегледа на разрешителните определя като най-значимо въздействието от
водоотнемането на води за нуждите на производството на електроенергия от
ВЕЦ. Отнетият отток не се връща в реките в рамките на територията на НП
„Пирин” и като резултат от това част от коритото на реките (включително и в
границите на парка) се осушава. Това води до прекъсване на речният континиум,
нарушаване на сезонните и трофични миграции на ихтиофауната и деградация
на водните екосистеми, както и на свързаните с водата крайречни растителни
съобщества. Малките водохващания за питейно-битови нужди не оказват значим
натиск върху състоянието на водните тела.
Основни изводи от оценката на въздействието от обекти и дейности на
територията на НП Пирин
Основните източници на замърсяване на водите за територията на НП Пирин са
два: БОВ от туристическите обекти и дифузно замърсяване от високопланинско
пасищно животновъдство. От гледна точка на внесените в екосистемите товари,
пасищното животновъдство многократно превъзхожда генерираните от обектите
БОВ, но въздействието на обектите е точково, водите се изливат на едно място,
въздействието е много по видимо и осезаемо, а в някой случай може да
представлява санитарен риск за посетителите на парка.

VІ. Предложения за допълнителни
мерки насочени към
източниците на значително натоварване на повърхностните и
подземни води за територията на НП „Пирин”
1. Актуален списък на обектите, формиращи заначителни количества
отпадни води на територията на НП Пирин.
В Приложение 5 (формат MS Excel) е представен актуален списък с
обектите, формиращи над 50 ЕЖ средно дневно на седмична база, или тези
които имат възможност да генерират това количество замърсяване за известен
период от време (нарастване на туристопотока през почивните дни, посещение
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от организирани групи, организиране на събития и други). Обектите от
Приложение 5 са посочени във Таблица 3 по-долу и са включени със
съответните атрибути в приложеният към електронната версия на доклада ГИС.

№

ПУ

местност

1

В

Бъндеришка
поляна

2

В

Шилигарника

3

В

Платото

4

В

х. Вихрен

5

Обект
ПСОВ
Бъндеришка
поляна
ПСОВ
Шилигарника

Собственос
т

Таблица 3
Сезонност

ЕЖ

ЕЖ

(мак.)

(ср.д.)

Юлен АД

Зимен сезон

641

504

Юлен АД

Зимен сезон

556

310

ПОСВ Платото

Юлен АД

Зимен сезон

400

240

Туристическа
зона Вихрен

БТС, НСА

Летен сезон

180

85

В

Мъртва
поляна

Хотел Сикрет

Уъркинг
груп ЕООД

80

80

6

В

Мъртва
поляна

Целогодишно,
предимно
зимен сезон

Хотел Тофана

ДЗИ

Зимен сезон

70

70

7

Б

х. Безбог

Хижа Безбог

Летен и зимен
сезон

120

60

8

К

Тевно езеро

Заслон Тевно
езеро

Добринище
ски ЕАД
БТС

Летен сезон

100

60

9

С

х. Синаница

Хижа Синаница

БТС

Летен сезон

60

48

10

В

х. Бъндерица

БТС

Летен сезон

140

45

11

БД

х. Яворов

Община
Разлог

Летен сезон

97

45

12

В

х. Демяница

Хижа Демяница

БТС

Летен сезон

220

40

13

В

х. Бъндерица

Таверната – до
Къмпинг
Бъндерица

ДНП Пирин

Целогодишно,
предимно
летен сезон

140

40

14

К

х. Беговица

Хижа Беговица

БТС

Целогодишно

100

30

15

К

Спано поле

Заслон
Спано поле

БТС

40

15

16

ТР

х. Пирин

Хижа Пирин

БТС

80

10

Хижа
Бъндерица
Туристическа
зона Яворов

Целогодишно,
предимно
летен сезон
Целогодишно,
предимно
летен сезон

607
33

2. Определяне на показатели за количество и качество на отпадъчните
води.
Отпадъчните води отделяни от обектите, формиращи значителни
количества за територията на НП Пирин (Таблица 3), без изключение могат да се
характеризират като битови отпадни води. Това определя и показателите, които
следва да се залагат при определяне изискванията за собствен и контролен
мониторинг съгласно действащата нормативна уредба. В приложената по-долу
Таблица 4 се дават заложените в момента показатели за собствен и контролен
мониторинг по издадените разрешителни и предложението на Изпълнителя
какви би следвало да се залагат за в бъдеще, за да се събира достатъчна
информация за замърсяването от разрешените зауствания:
Таблица 4
Показатели заложени в
действащите разрешителни

pH
ХПК
БПК5
N-NH4, mg/l
N-NO3, mg/l
N-NO2, mg/l

Предложения за показатели, които да се
залагат при съставяне на програми за
собствен и контролен мониторинг

pH
Електропроводимост (µS/cm)
ХПК
БПК5
N-NH4, mg/l
N-NO3, mg/l
N-NO2, mg/l
N - Общ азот, mg/l
P - Общ фосфор, mg/l
Количество заустени ОВ (м3/с)

Определяне на емисионните ограничения за всеки конкретен случай е от
компетентността на БД ЗБР – Благоевград и е част от процедурата по издаването
на разрешително за ползване на воден обект (за заустване).
3. Определяне на допълнителни мерки, които да доведат до намаляване
на замърсяването на водните тела
Основните краткосрочни и дългосрочни мерки, заложени в Приложение 4,
са насочени към конкретните обекти, които генерират БОВ на територията на
НП „Пирин”. Прегледа на въздействията върху водните тела показва че могат да
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бъдат предложени и някой допълнителни мерки, насочени към приоритетните
обекти или към дейностите оказващи по значително влияние върху екологичното
състояние на водните тела. Целта на всички предложени мерки е да доведат до
намаляване на замърсяването на повърхностните води, подобряване на контрола
и управлението, подобряване на координацията между институциите,
подобряване на екологичното и химично състояние на водите и намаляване на
здравният риск на територията на НП Пирин. Допълнителните мерки условно
могат да се разделят на две групи и включват:
• Административни мерки:
o Влизане в процедура по издаване на разрешително ползване на
воден обект (за заустване) за обектите от Приложение 5;
o Регулиране на броя пашуващите животни чрез издаваните
разрешителни за пашуване в съответствие с направена оценка на
въздействие върху околната среда;
o Създаване на списък на временните обекти и кошари, които
обслужват пасищното животновъдство и които могат да се
разглеждат като точкови източници на замърсяване;
o Актуализиране на програмата за мониторинг на компоненти на ОС
в съответствие с отчетените въздействия.
• Оптимизиране на взаимодействието на местни и централни власти при
извършване на дейности по наблюдение и управление на въздействията
върху околната среда
o Съгласуване на програми за мониторинг на факторите на околната
среда между различните институции и намаляване на разходите
свързани с изпълнението на програмите за мониторинг на води;
o Създаване на механизъм за обмяна на информация на
институционално ниво и координацията на усилията на експертно
ниво между органите на държавната и общинските власти за
нуждите на управлението на НП „Пирин”;
o Съгласуване на усилията на ДНП „Пирин”, РИОСВ Благоевград,
БД ЗБР, общини при извършването на контролни проверки и
дейностите на територия НП „Пирин”.
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VІІІ. Заключение
С настоящият втори доклад по изпълнение на договор за услуга с предмет
“Изработване на програма за локален мониторинг на качеството на
повърхностните води на територията на НП “Пирин” и пречистване на
отпадъчните води от туристическите обекти в парка”, беше приключена
работата по определяне на източниците на замърсяване с отпадни води за
територията на НП „Пирин”. Направен беше преглед и на други антропогенни
дейности, характерни за територията на парка, които оказват въздействие върху
състоянието на водите и екосистемите. В процеса на инвентаризация на обектите
бяха определени някой „горещи точки” на директно заустване на отпадни води,
криещо определен санитарен риск за посетителите на парка. Бяха предложени
краткосрочни мерки, за овладяване установените рискови случаи, както и
дългосрочни мерки за устойчиво и законосъобразно решаване на проблемите с
БОВ, за всеки отделен туристически обект, и подобряване на екологичното
състояние на водните тела на територията на НП „Пирин” като цяло. В
Приложение 5 са определени обектите, които формират значителни количества
отпадни води и към които би следвало да се насочи вниманието и
административните усилия на държавните институции.
Успешното приключване на вторият етап от поръчката е предпоставка за
коректният анализ на имисионното състояние на водните тела, което ще бъде
направено при изпълнението на Дейност 5, и точното определяне на степента на
въздействие от различните обекти и източници на замърсяване. Това е
необходимо условие при определянето на местоположението на пунктовете за
мониторинг, както и при определянето на показателите, които трябва да се
следят в даден пункт за да се отчете характерното въздействие за водосбора
разположен над пункта. Целта е, във Финалният доклад по поръчката, да бъде
създадената програма за локален мониторинг, която възможно най-пълно да
следи екологичното състояние на подложените на въздействие водни тела и да
предоставя достоверна информация за целите на управлението на НП „Пирин”,
като по този начин да се гарантира устойчивото ползване на туристическите
ресурси и намаляването на здравният риск.
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БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
BULGARIAN CLIMBING AND MOUNTAINEERING FEDERATION
София 1040
бул. “Васил Левски” 75
Тел/факс: 02 9300 532

Изх. № 82 / 19.11.2014 г.

Bulgaria, Sofia 1040
75 Vassil Levski Blvd
Tel/fax: +359 2 9300 532

Web: bfka.org
E-mail: office@bfka.org

ДО
ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПУ НП “ПИРИН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,
Българската федерация по катерене и алпинизъм е националната
спортна федерация, която администрира алпинизма, ски-алпинизма,
леденото и спортно катерене. Една от важните задачи на федерацията е
осигуряването на достъп до катерачните обекти на членовете си –
алпинисти и катерачи. БФКА работи в сътрудничество с националните
паркове и други отговорни институции за регламентиране на достъпа
до катерачни обекти за извършване на спортната дейност на
федерацията.
Във връзка с изготвянето на новия ПУ на НП “Пирин”,
приложено Ви предоставяме информация за катерачните обекти и скиалпинизма на територията на парка с молба да бъдат отразени в Плана
за управление.
С УВАЖЕНИЕ,
ИЗП.СЕКРЕТАР:
/ДОРА МАРИНОВА/
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СКИ-АЛПИНИЗЪМ
Ски-алпинизъм (ски-туризъм, ски-туринг, свободни ски) представлява придвижване, изкачване и
спускане със ски в планината. Този начин на придвижване в зимната планина се използва от
началото на развитието на зимния туризъм и алпинизъм в планините. Пример в това отношение
е заглавната снимка на сп. „Български турист”, кн.2/1931 г., която е от ски поход в района на
Голямото рибно езеро в Бъндеришката долна.
Преминаването по маршрута се извършва през зимния сезон, при затрупани със сняг терени. По
този начин преминаването по маршрута става без да допират със ските дървесна или храстова
растителност. Това е от особено значение, тъй като при движението със ски се оставят следи
единствено в снежната покривка. Това определя посещението на планините със ски като един от
най-екологосъобразните начини.
За голямата популярност на ските като средство за посещение на планините през зимния период
има и друга причина. Тя е в по-добрите възможности за движение (малко затъване дори в
дълбока снежна покривка). Това е основната причина, поради която ските са се утвърдили като
основно средство за придвижване в зимната планина в световен мащаб още от първите опити за
изучаване на планините. Подобна е тенденцията и в България. Ските се използват и за подход
към зимни катерачни обекти Периодът, в който се практикуват ски-преходите в България е
свързан с наличие на достатъчна по количество снежна покривка. Обикновено той стартира след
началото на м. декември. Повечето маршрути се посещават след началото на м. януари и
съответното натрупване на по-дебела снежна покривка. Повечето ски-преходи се извършват в
периоди със задържане на няколко дни със стабилно време през месеците януари, февруари и
март и първата половина на м. април.
Обикновено ски-преходите се извършват от малки групи, които се състоят от 5 до 10 човека.
Рядко преминават групи до 15 човека. Случаите на предвижване на по-големи групи обикновено
са свързани с организирани туристически посещения, образователни курсове или спортни
прояви. Те подлежат на съответен режим на съгласуване с ДНПП.
При ски-преходите за придвижване нагоре обикновено се използват ръбовете и била. Това е
свързано с по-малката опасност от попадане в лавини. Спускането се извършва в улеи и открити
склонове, като избора на безопасен маршрут зависи изключително от моментните снежни
условия. Често за изкачване се използват туристическите маршрути, като зимните маршрути са
трайно маркирани със стълбова зимна маркировка (http://pirin.bg/hcss/2_marsh.html).
Като пример за най-популярни маршрути за зимен ски-туризъм може да посочим:
- Местност Шилигарника – х. Бъндерица – х. Вихрен – било между вр. Муратов и вр. Хвойнати
– вр. Хвойнати – местност Кабата – вр. Вихрен и популярни варианти за спускане по обратния
път и трасето на лятната пътека за х. Вихрен
- Горна част на лифтова система на ски курорт Банско – вр. Тодорка – вр. Малка Тодорка и
варианти за спускане по северния склон на вр. Тодорка и от вр. Малка Тодорка към х. Вихрен
- Местност Чалин валог – х. Демяница – местност Тияците – вр. Малък Полежан
- Хижа Безбог – вр. Безбог – вр. Голям Полежан – вр. Малък Полежан
- Х. Яворов – Бункера – Сухото езеро-Суходолски превал
- Х. Беговица – заслон Тевно езеро
- Х. Беговица- местност Солището
- Местност Попина лъка – заслон Спано поле – Бъндеришка порта
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Природна
забележителност

Защитена
местност

Хижа Яворов – Даутов връх
Хижа Яворов – вр.Разложки суходол
– Стъпалата

не

не

не

не

Хижа Яворов – вр. Каменитица

не

не

Хижа Яворов – вр.Баюви дупки
Хижа Вихрен – вр. Вихрен
Хижа Вихрен – сектор Тодорка

не
не
не

не
не
не

Хижа Вихрен – вр.Котешки чал

не

не

Хижа Вихрен – Кончето
Хижа Вихрен – вр. Черномогилски
чал

не

не

Резерват
на границата на "Баюви дупкиДжинджирица"
на границата на "Баюви дупкиДжинджирица"
на границата на "Баюви дупкиДжинджирица"
на границата на "Баюви дупкиДжинджирица"
не
не
на границата на "Баюви дупкиДжинджирица"
на границата на "Баюви дупкиДжинджирица"

не

не

не

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.78622 E23.40682

Хижа Вихрен – вр. Хвойнати връх
Хижа Вихрен – вр. Спанополски
чукар
Хижа Вихрен – вр. Бъндеришки
чукар
Хижа Вихрен – вр. Башлийски чукар
(Атмегдан)

не

не

не

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.75620 E23.40024

не

не

не

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.73019 E23.39890

не

не

не

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.72668 E23.42281

не

не

не

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.72129 E23.42352

Хижа Вихрен – вр. Василашки чукар
Хижа Вихрен – вр. Тодорин връх
Хижа Синаница – вр. Георгийца

не
не
не

не
не
не

не
не
не

НП "Пирин"
НП "Пирин"
НП "Пирин"

Пирин BG0000209
Пирин BG0000209
Пирин BG0000209

N41.75272 E23.43178
N41.73813 E23.37414

Хижа Синаница – вр. Момин връх
Хижа Синаница -вр. Синаница
Хижа Демяница – вр. Джангал
Хижа Демяница – Стражите

не
не
не
не

не
не
не
не

не
не
не
"Юлен"

НП "Пирин"
НП "Пирин"
НП "Пирин"
НП "Пирин"

Пирин BG0000209
Пирин BG0000209
Пирин BG0000209
Пирин BG0000209

N41.72584 E23.36451
N41.72599 E23.35831
N41.70659 E23.49778
N41.73775 E23.49426

Заслон Тевно езеро – вр. Каменица
Хижа Беговица
Банско – Пещерите

не
не
не

не
не
не

не
не
не

НП "Пирин"
НП "Пирин"
НП "Пирин"

Пирин BG0000209
Пирин BG0000209
Пирин BG0000209

N41.68470 E23.48894
???
N41.80904 E23.45992

ОБЕКТ

Национален
парк

Натура 2000

Координати WGS84

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.83422 E23.33307

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.79757 E23.36912

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.79757 E23.36912

НП "Пирин"
НП "Пирин"
НП "Пирин"

Пирин BG0000209
Пирин BG0000209
Пирин BG0000209

N41.79053 E23.37839
N41.76834 E23.40321
N41.75572 E23.42221

НП "Пирин"

Пирин BG0000209

N41.78927 E23.38948

НП "Пирин"

N41.78229 E23.39242
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695

696

697

698

699

700
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704

705
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709
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713

714

715

716

717

718
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ОБЕКТ: Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на
съществуващите туристически заслони
ПОДОБЕКТ: Туристически заслон Казана, ПР - Вихрен
ЧАСТ : Геодезия
ФАЗА :

Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН”
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИДЕЯ – М проектантско бюро

ИЗГОТВИЛ : ...........................
/инж.К.Михайлова/
Съгласували:
1.Част Архитектура
2.Част Конструктивна

арх.М.Михайлов
инж.Хр.Вълчев

....................................
....................................

УПРАВИТЕЛ : .............................
/инж.К.Михайлова/

2013г.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Обект:
Подобект:

Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на
туристически заслони
Туристически заслон Казана, ПР - Вихрен

Част:Геодезия
Целта на геодезическото заснемане е получаване на геодезически данни
относно дейностите по ремонт на съществуващ туристически заслон – Казана.
Възложителят на обекта е ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“
Дейностите по изготвяне на геодезическия план са извършени в следната
последователност:
1.Полски измервания
Обектът е разположен в границите на НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“. На
място са заснети подробни точки от туристически заслон – Казана.
Геодезическите измервания са извършени през м.август 2013 г.
Заснемането е направено с GPS-STONEX S9 III N GNSS ROVER и контролер
STONEX S3.
2.Канцеларска работа
Трансформацията на координатите на точките от РГО от WGS84 в координатна
система 1970г. е извършена с програма BGSTrans.
В резултат на работата е представена папка, съдържаща:
- Обяснителна записка;
- Координатен регистър на подробните точки;
- Геодезическо заснемане в М 1:250;
- Удостоверение за проектантска правоспобност
- Сертификат ISO 9001:2008
- Застраховка Дейности по кадастъра
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КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ
ОБЕКТ:
Ремонт, оборудване,заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите туристически
заслони
ПОДОБЕКТ:
Туристически заслон:Казана

N

X

Y

1
2
3
4

4500656.69
4500657.85
4500659.57
4500658.41

8505520.03
8505521.72
8505520.55
8505518.85

H
2450.230
2450.167
2450.108
2450.647
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ОБЕКТ: Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на
съществуващите туристически заслони
ПОДОБЕКТ: Туристически заслон Кончето, ПР - Синаница
ЧАСТ : Геодезия
ФАЗА :

Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН”
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИДЕЯ – М проектантско бюро

ИЗГОТВИЛ : ...........................
/инж.К.Михайлова/
Съгласували:
1.Част Архитектура
2.Част Конструктивна

арх.М.Михайлов
инж.Хр.Вълчев

....................................
....................................

УПРАВИТЕЛ : .............................
/инж.К.Михайлова/

2013г.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Обект:
Подобект:

Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на
съществуващите туристически заслони
Туристически заслон Кончето, ПР - Синаница

Част:Геодезия
Целта на геодезическото заснемане е получаване на геодезически данни
относно дейностите по ремонт на съществуващ туристически заслон – Кончето.
Възложителят на обекта е ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“
Дейностите по изготвяне на геодезическия план са извършени в следната
последователност:
1.Полски измервания
Обектът е разположен в границите на НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“. На
място са заснети подробни точки от туристически заслон – Кончето.
Геодезическите измервания са извършени през м.август 2013 г.
Заснемането е направено с GPS-STONEX S9 III N GNSS ROVER и контролер
STONEX S3.
2.Канцеларска работа
Трансформацията на координатите на точките от РГО от WGS84 в координатна
система 1970г. е извършена с програма BGSTrans.
В резултат на работата е представена папка, съдържаща:
- Обяснителна записка;
- Координатен регистър на подробните точки;
- Геодезическо заснемане в М 1:250;
- Удостоверение за проектантска правоспобност
- Сертификат ISO 9001:2008
- Застраховка Дейности по кадастъра
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КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ
ОБЕКТ:
Ремонт, оборудване,заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите туристически
заслони
ПОДОБЕКТ:
Туристически заслон: Кончето
N

X

Y

1
2
3
4

4502496.53
4502493.49
4502496.26
4502493.21

8503384.65
8503385.00
8503382.29
8503382.64

H
2772.821
2772.498
2774.130
2773.144
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730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744
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746

747

748

749
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753
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760
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769
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786

787

788
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PU Pirin <office.pupirin@gmail.com>

Документи
2 съобщения

Martin Lazarov <pirin_uik@abv.bg>
До: office.pupirin@gmail.com

Вх.№: ПУ-207/17.08.2015
17 август 2015 г., 14:21

Здравейте Господин Стефанов,
Приложено изпращам Ви за сведение копие от :
1.Писмо от ТД "Перун".
2.Писмо от Фонд за дивата флора и фауна.
3. Одобрено становище от Директора на парка с изх. № 424-1 от 29.07.2014г.
С пожелание за успешен ден!
инж. Мартин Лазаров - Директор на Дирекция" Контрол и Охрана", при Д "НП Пирин".
тел.за връзка 0898/ 639 702

---------- Препратено съобщение ---------From: "Елена Тодорова" <elenagis@abv.bg>
To: pirin_uik@abv.bg
Cc:
Date: Mon, 17 Aug 2015 14:00:32 +0300 (EEST)
Subject: stan

2015_08_17_02_58_15.pdf
1139K
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ВХОДЯЩ Nо: ПУ-175/26.02.2015 г.
PU-Pirin.com: ЗАЛАГАНЕ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРК ПИРИН
МЕРКИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ , ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
БРЕЖАНСКИЯ КЕСТЕН КАТО ВЕКОВНА И ЗНАЧИМА ЧАСТ ОТ
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА ПАРК ПИРИН
Вх. поща x
ПУ Пирин <admin@pu-pirin.com>

26.02.2015 г.-11:09
(преди 2 часа)

Запитване от http://www.pu-pirin.com/ чрез:
д.и.н Румяна Панова <people_traditions@mail.bg>
До екипа на
Плана за управление на
парк Пирин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От д.и.н. Румяна Панова
председател на сдружение „Хора и традиции”- с Брежани, община Симитли
Снежана Стоименова,
Зам. председател
тел. + 359 885 381200, Е-mail: people_traditions@mail.bg
ОТНОСНО:
ЗАЛАГАНЕ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРК ПИРИН
МЕРКИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ , ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
БРЕЖАНСКИЯ КЕСТЕН КАТО ВЕКОВНА И ЗНАЧИМА ЧАСТ ОТ
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА ПАРК ПИРИН
Уважаеми госпожи и господа,
Брежанският ядлив кестен е многовековна и уникална част от биоразнообразието на
парк Пирин, прочут със своите качества, а възможностите за неговото опазване,
съхраняване и развитие намаляват, горите съхнат и изсичат, никой не се грижи за
неговото опазване и развитие.
Сдружението „Хора и традиции” е само на 5 години и е създадено в с. Брежани,
община Симитли. В него членува почти цялото село, което възприема идеите на
сдружението като свои, а те са възобновяване на културните и фолклорни традиции,
ново самочувствие на хората на село, реклама на селото и неговите природни
дадености и уникалните по вкус и качество кестенови насаждения – ЧАСТ ОТ
УНИКАЛНОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН.
Още неригистирано официално, сдружението организира първия по рода си в България
Празник на брежанския кестен, който масово е популяризиран в регионални и
национални медии и се организира традиционно всяка година. Дирекция Национален
парк Пирин е наш партньор, а в организацията помага кметът на община Симитли
Апостол Апостолов.
По инициатива на сдружението се организира работна среща за съдбата на кестеновите
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гори в региона на Брежани, превръщането на брежанския кестен в патент,
съхраняването и създаването на нови кестенови плантации, грижа за природата и
икономическите ползи за хората с участието на кмета на община Симитли Апостол
Апостолов,експерти от ЮЗДП, РУГ, НП ”Пирин”, Горско стопанство Симитли,
кметовете на Брежани, Ракитна, Мечкул и др, които са категорични, че брежанският
кестен може да се превърне в патент не само за региона, но и за България.
На база състоянието и възможностите на кестените в Брежани предлагаме в Плана за
управление на парк Пирин да се обсъдят следните наши предложения:
1. Да се създаде логистичен център на кестените в село Брежани.
При създаването на новите кестенови плантации експертите се обединиха да се запазят
местните сортове, резултат на хилядолетна селекция, да се насаждат на висока
надморска височина, да се изследва почвата, която да е дълбока, влажна и лека, да се
направи библиотека на кестеновите гори, да се създадат предпоставки за по-малко
зависимости на тези стопанства на открито от времето и много други.
Да се създаде семенна плантация като се селектират здравите и ценни дървета на
2.
гората в Брежани, с добър и лъскав плод. Най-старите дървета са резултат на
хилядолетна селекция, те са гледани като овощна градина. Затова първото нещо в
естествените гори е да се отбележат дърветата ,които са качествени, здрави.. Семенната
база е на основата на индивидуалния подбор
Да се търсят и намират ценните форми на брежанския кестен в гората и брежанският
кестен да стане патент, да се създаде марката брежански кестен, който е с най-добри
качества в България. Семенната база да произвежда сортове брежански кестен, които да
се превърнат в патент не само на региона, но и на страната.
Празник на брежанския кестен
3.
Добра възможност за реклама и популяризиране на брежанския кестен. Съвместно
организиране на празника, който популяризира богатството от биоразнообразие на парк
Пирин, традициите и културата на региона.
С уважение и желание за партньорство,
Д.и.н Румяна Панова,
Снежана Стоименова
+ 359 885381200
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ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ
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BULSTAT n: 040736202;
1303 - София, ул.„Пиротска”№ 64
Тел.986-7002; 931-1774; тел/Факс: 986-6781;
E-mail: info@proles.bg

Изх No ПУ - 03/07.02.2014

ПРОТОКОЛ
От проведена РАБОТНА СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ „ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД И ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ НА НП „ПИРИН“
във връзка с изпълнение на Договор № УР-051/29.01.2014г. с предмет „Изготвяне на
План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 г“ от Проект:
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП
„Околна среда 2007-2013 г.“;
На 06 и 07, февруари 2014 г. в гр.Банско, ул „България“ №4 – Дирекция на НП
„Пирин“, се състоя работна среща по инициатива на Изпълнителя – „Пролес Инженеринг“ ООД, със следния дневен ред:
1.

2.

3.

4.

5.

Запознаване на представителите на 2-та екипа (Възложител и Изпълнител) и
общ преглед на предстоящите задачи съгасно Техническата спецификация
/заданието и договора за изпълнение.
Обмяна и сондиране на първоначална информация с Началниците на паркови
райони относно предстоящата инвентаризация на горите, във връзка с
изработката на Методика за инвентаризация на горите в обхвата на НП, вкл. на
резерватите в него.
Обсъждане на евентуални въпроси възникнали във връзка с искането на „Пролес
Инженеринг“ ООД /Писмо вх.№ 04/29.01.2014г (ПУ-01/29.01.2014)/ за
предоставянето на базова информация;
Обсъждане и предоставяне на налична/възможна базова информация, която е
конкретно записана в ангажиментите на Дирекцията на НП „Пирин“ и Екипа за
управление на Проекта: „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и
Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, описана в писмо No ПУ 02/05.02.2014 г.на Изпълнителя;
Подготовка на Встъпителният Доклад на Изпълнител „Пролес -Инженеринг“ на
дейност „Разработване на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 2023 година.

В Двудневната работна среща на „Пролес -Инженеринг“ и Дирекция на НП „Пирин“
участваха:
От страна на Дирекция НП „Пирин“:
- Росен Баненски – Директор;
- инж. Страхил Христов – Директор на дирекция „БППП“ и Р-л на Проекта
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“
от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“;
- инж.Мартин Лазаров – Директор на дирекция „Управление и контрол“;
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Даниела Бергова – „Лице по нередности и управление на риска“ - ЕУП
инж.Николина Ангелинина – мл.експерт „Инфраструктура“;
Елена Топузова – експерт „Посетителска инфраструктура“ – ЕУП;
Магдалена Колчагова – „Отговорник за съхранение на документацията“ –
ЕУП;
Лиляна Декова – Експерт по „Информация и публичност“ – ЕУП;
инж.Весела Вескова – мл.експерт „Фауна“;

На Работната среща проведена на 6.02.2014 г. присъстваха Инспекторите на всички
паркови райони: Н.Халачев, П.Петров, Н.Гълъбова, И.Стоилков, Касабов (не са
уточнени)
От страна на Изпълнителят „Пролес –Инженеринг“ ООД участваха :
- инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и
Управител на „Проелес- Инженеринг“ ООД;
- ланд.арх.Димитринка Берберова – Зам.ръководител на Екипа,
- инж. Илия Петров – експерт по местообитания/гори;
- Стефка Смиленова – координатор на Екипа за ПУ към „ПролесИнженеринг“ ООД
По така описания дневен ред, в основни линии, се направиха следните коментари:
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№ по
ред

ПОСТАВЕН ВЪПРОС
и ОСНОВНИ ОПОРНИ ТОЧКИ В ДИСКУСИЯТА
По т.1: да представим накратко;
- Ръководителя на екипа инж. А.Стефанов представи членове на екипа и
оповести основните групи експерти, в .т.ч. ключови и не-ключови експерти, а
Директорът на ДНП Пирин - представи присъстващите експерти от екипа на
Възложителя./ виж.приложен присъствен списък - Приложение-1/;
- А.Стефанов представи в сбит вид предстоящата организация по изпълнение на
комплекса от дейности по предмета на договора /подробно всичко това е
изложено в нашата техническа оферта/;
По т.2:
На срещата присъстваха и Инспекторите на паркови участъци (ПУ), както следва:
- Вихрен: /6 бр.паркова охрана/ - гр.Банско:.....
- Баюви дупки: /5 бр.паркова охрана/ - гр.Разлог: ......
- Синаница: /4 бр.паркова охрана./ - гр.Кресна: ...........
- Каменица: /4 бр.паркова охрана/ - гр.Сандански:
- Три реки: ......... - гр.Сандански:
- Безбог: / 4 бр.паркова охрана/ - гр.Добринище:........
1-ва работна среща - разговор с Инспекторите на ПУ: Р-ля на екипа - инж.Стефанов
изясни обема и обхвата на необходимата базова информация, относно:
а) Предстоящото съставяне от него на Методиката за инвентаризация (в 2-месечен срок
след подписване на договора) - за целта инспекторите, всеки за своя ПУ, следва да
предоставя актуална информация за състоянието на ресурсите, според тяхната
професионална преценка, в т.ч. здравословното състояние, грешки и неточности от
предходната инвентаризация, вкл. и по картния материал; горско-пътна мрежа и нейната
проходимост и т.н. всякаква полезна информация, която ще е полезна при изработка на
методиката и при планиране на тази най-трудоемка задача.

РЕЗУЛТАТИ И ВЗЕТИ
РЕШЕНИЯ /ПОЕТИ
АНГАЖИМЕНТИ
Представен е списък с
ръководството и експертния
състав на ДНП Пирин
/Приложение-1/ - Остава за
изпълнение от ДНП.
Приложение-2 към този
Протокол: Присъствен лист, в
който липсват записани
Инспекторите на ПУ.
1. В
7-10
дневен
срок
Инспекторите на ПУ в
писмен
вид
ще
систематизират
информацията /вкл. могат
да съставят списъци/ всеки за своя ПУ и ще я
предоставят на Директора
на Дирекция „Контрол и
охрана“ - инж. М.Лазаров
Той от своя страна, заедно с
информацията
по
следващите точки, в същия
срок, ще събере и ще
предостави на изпълнителя
информацията.
2.

Обещано е съдействие от
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б) С оглед на по-добрата координация и порядък на взаимодействие по време на
теренната инвентаризация се постави отсега въпроса за излъчване на представители,
които да придружават групите по време на инвентаризацията, с оглед да имаме пълно
съдействие от тяхна страна / за всеки ПУ/, който да е на разположение през цялото време
на ТПД (06-09месец), за да може да придобие сам опит и знания за предмета на работа,
както и за да съдейства с актуална информация за достъпа до съответните
отдели/подотдели, изходните пунктове, проходимост на пътищата, грешки в старите
карти, които да бъдат отстранени / или в изходните таксационни данни, наименования по
картата и на терена, обекти на спор, граници, др. противоречия и несъответствия...

По т.3:

/за
всеки
ПР,
вкл.
съгласуване на графика и
изходните
пунктове,
съдействие за намиране на
леглова база и т.н.

1.инж. Страхил Христов ръководител на ЕУП (екипа за
Обсъдиха се въпроси касаещи изисканата от Пролес базова информация управление на проекта) заяви, че
вече са предприети мерки.
(описана в Писмо Изх.№04/ПУ-01/ 29.01.2014 г), която ДНП трябва да
На 7.02 той е в МОСВ и поставя
предостави на изпълнителя, съгласно ТС, във възможно най-кратки срокове.
въпроса за предоставяне на КВС и
Кадастрални карти за землищата,
както и съгласуване с МОСВ за
предоставяне на Списъци с
кординатите на граници на НП, на
резерватите, на буферната зона на
ОСН, на площта на Концесията –
Юлен АД, геодезически
измервания, възложени от МОСВ
и ДНП и др.налични данни, както
опис на землищата по ЕКАТТЕ
(Единен кадастър на
административно-териториалните
единици) в НП.
2.Писмата с които ще се изискат
по официален ред съответните
документи ще се подготвят и
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По т.4:

изпратя в 1-седмичен срок до
съответните ведомства /техни
поделения.
По така цитираните въппроси (от 1
до 14), постигнатите съвместно и в
Ланд.арх. Димитринка Берберова разясни точка по точка формулираните пълно съгласие решения, в
съгласно „Задание за разработване на План за управление на НП Пирин за обобщен порядък, са както
периода 2014-2023 година“, други допълнителни данни към категорията следва:
„базова информация“, които следва да се предостави на Изпълнителя,
1.Ще бъдат предоставени от ДНП
посочени като ангажимент на ДНП, както следва: (В писмо с Изх.№ ПУ-02
Списъци на защитени видове,
/05.02.2014г се цитират съответните пасажи от Заданието.)
Обекти (сгради и съоръжения) за
геодезическозаснемане от нашият
1.„Да се съставят следните слоеве в ГИС на парка (в подходящ
Екип, както и посочена техническа
формат и мащаб М 1: 10 000): посочени от Д „НП Пирин” защитени
инфраструктура, данни за интерес
видове от Приложение № 3 на ЗБР, извън тези от Приложение № 2 на
на собственици/ стопани на сгради
ЗБР; за избрани от Д „НП Пирин” видове висши растения да се
за подобряване на екологичните
извърши детайлно картиране и инвентаризация. Да се предложат
параметри и качеството на техните
мерки за тяхното опазване и/или възстановяване“.
услуги вкл. слънчеви панели,
компостиращи
WC,
2.“Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради: Да се
пречиствателни съоръжения за
допълни съществуващата информация и опише кратко в текста /
отпадъчни води и др.
табличен вид/ наличната Техническа инфраструктура, застроени
площи и сгради въз основа на данни от инвентаризация на терен и по 2.ДНП ще систематизира в списък
документи;
и ще предостави на изпълнителя
на книжен и/или магнитен носител
3.“Да се направи заснемане на посочени от Д „НП Пирин” обекти на (посочва се в писмото отговор),
капиталното строителство (сгради и съоръжения), с оглед всички извършени в периода 2003
- 2013 г) проучвания, анализи,
последващото им отразяване в съответните Кадастрални карти и
данни от извършвания екологичен,
Кадастрални регистри“.
биологичен и посетителски
мониторинг и др. научни и
4.“Техническата инфраструктура, посочена от Д „НП Пирин” и научно- приложни разработки,
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свързана с: Електрификация /всички видове/, в т.ч. ВЕЦ, вкл. мини ВЕЦ
за нуждите на обекти в парка; Електропроводи на територията на
парка; Водоснабдяване: разположение и брой на водохващания,
водопреносни мрежи, водохранилища и др. Да се опишат
водохващанията според предназначението им: за производство на
ел.енергия; за питейно битово водоснабдяване извън НП (да се опишат
основните характеристики на разрешителните за водоползване, да се
опишат изградените водоснабдителни съоръжения, техния законов
статут и собственици /стопани, съответните сервитути и т.н.); за
обекти в НП (да се опишат изградените водоснабдителни съоръжения
и техния законов статут и т.н.); за туристически цели (чешми по
туристически маршрути, хижи, хотели и почивни станции на
територията на парка и контактната му зона); съоръжения за
изкуствен сняг в концесионната зона и др.; Канализация и
пречиствателни съоръжения; Радиовръзки и телекомуникационни
съоръжения; Съоръжения
- свързани с осигуряване на
противопожарна и противолавинна безопасност и др.

които имат отношение към ПУ на
НП Пирин 2014-2023г., както и
завършени и в процес на
разработване дейности от Проект
„Устойчиво управление на
Национален парк „Пирин“ и
Резерват „Тисата“ от ОП „Околна
среда 2007-2013 г.“(

3.Ще бъдат предоставени на
магнитен носител всички данни от
геодезически заснемания на
обекти вътре в границите на НП,
по границите и при наличност в 1километровата прилежаща
територия на НП, утвърдените със
заповед на Министъра на околната
среда и водите разрешени
маршрути в резерватите в НП,
както и на инфраструктурни
обекти и др., в т.ч.: туристическа
5.Налична в Д НП Пирин информация относно „интересът на инфраструктура, сгради и
собственици и/или стопанисващи обекти за подслон за подобряване съоръжения от буферната зона и
екологичните параметри и качеството на техните услуги, както и др. налични данни.
изграждане на съоръжения от техническата инфраструктура на
4.Изработвани и/или използувани
обектите (слънчеви панели, компостиращи WC, пречиствателни
от ДНП методики за емперични
съоръжения за отпадъчни води) и др.“
проучвания от експертите на
6.Налична в Д НП Пирин информация относно „констатирани в
последните години /до 2012 г./ нарушения в областта на туризъм,
отдих, спорт, услуги и взетите мерки, както и резултатите от тях.
Да се посочат констатирани процедурни грешки и дадат насоки за
предотвратяването им“.

парка, напр. за посещаемостта на
парка и др.
5. Данните от последните горски
инвентаризации: Ландшафтна
таксация от 1989 г., която е основа
за утвърдения Паркоустройствен
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7. Налична информация „по съществуваща документация, да се
допълни с нови данни до 2012 г. и опише посещаемостта на парка и
динамиката на броя на посетителите по сезони и входно-изходни
пунктове (паркови райони), като информацията се обработи в
текстово описание и илюстрира с графични изображения“.
7.1.Да се проучи по съществуваща документация, допълни с нови
данни до 2012 г. и опише въздействието на туризма върху околната
среда и биоразнообразието в Парка;
7.2.Да се направи подробно проучване на посетителите за период
от най-малко един летен и един зимен туристически сезон,
включващо преброяване на туристите, преминаващи през:
основните подходи към територията на парка; основни туристически
маршрути; зоната на концесия; кабинковия лифт и лифтовете в ски
зоните над гр. Банско и гр.Добринище, както и разпределението на
скиорите на ски пистите в различни по натовареност дни, като се
отчете и броя на най-натоварените дни в ски зоните, туристите в
хижите и заслоните и т.н.

проект фаза Технически проект 2003 г. от 1989-2002 год. във
формат Exel или др.съвместим, по
ПУ и/или за целия НП ще бъдат
предадени на магнитен носител,
независимо, че подобна
информация Пролес може да
притежава, в качеството му на
изпълнител на графиката към
План‘04.
6.Същото, като т.5 - и за ЦМ на
графиката + отделните слоеве, вкл.
на извършеното функционално
зониране по План’04, което не е
изработено от Пролес-Инженеринг
ООД;

7. ДНП ще предостави за периода
2001-2013 г. (последните данни са
от 2000 г.вкл.) проведени от ДНП
поддържащи, направляващи и
възстановителни дейности и мерки
В тази връзка, Пролес Инженеринг ще подготви писма от името в горските и земеделски територии
и съгласувано с Дирекцията на НП до „Юлен“ АД (за зоната на на НП;
концесия и прилежащата територия – подход на кабинков лифт8.Други материали, съгласно
гр.Банско; до Собственици и Ползватели на туристически хижи и
засегнатите въпроси в Колона-2.
заслони за налична информация по т.7
8.Относно „Да се проведе Национално представително изследване на
общественото мнение, вкл. сред посетителите на парка, на тема
„Националният парк и хората”, което да предостави актуална
информация, с анализ на промените и тенденциите към 2012 г.“ е
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необходимо предоставяне на информация от предишни изследвания
„като аналитичната част включва и паралели с досега провежданите
социално-икономически изследване: „За хората и природата на
Пиринския регион”. „За едномерното честотно разпределение на
данните, доклад от изследването, съдържащ аналитична и таблична/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
графична част... за актуализиране на информацията да се използват
и съществуващи документи и разработки: Отчети и доклади на
1. На представителите на
Пролес –Инженеринг ООД
ДНП
„Пирин”;
Резултати
от
социално-икономическите
бяха предоставени
изследвания: „За хората и природата на Пиринския регион”;
материали, които подробно
са описани в приложените
9.Необходима е информацията от Техническият проект за борба и
„Техническа базова
превенция със горските пожари; „резултати от изградената в
информация“ и
Д”НП Пирин” система за пожороизвестяване; да се включат в новият
„Библиографска справка“ ПУ даните, получени при разработката на техническия проект за
Приложеиние-3 (само за
предоставените от ДНП
борба и превенция със горските пожари на територията на парка,
Пирин информационни
който предстои да се разработи по ОПОС“.
масиви на 07.02.2014 г).
10. Във връзка с изискването „да се направи оценка на капацитета на
буферната зона на ОСН“ е необходимо да ни се предостави Решение
35 COM 7B.21 - 2011г. на КСН от 35-та му сесия в Париж (2011г.);
11.За реализиране на „Оценка на дейностите по ползване на
ресурсите“ е необходимо „Да се извърши проучване на състоянието в
няколко моделни територии, посочени от Д „НП Пирин”, част от
пасищни райони по План’04“
12. Относно „Собственост“, при наличие на съществуваща
информация: предоставяне на данни за „статут на собственост на
поземлените имоти в парка (неправомерно възстановени на частни
лица, общини и др.); статут на собственост на съществуващи
сгради и съоръжения (притежавани от частни лица, общини и

2. Директорът на Дирекция
„Контрол и охрана“ инж.
М. Лазаров пое
ангажимент да
систематизира по списък
съгласно Писма ПУ-01
(Изх.№04) от 29.01.14 и
ПУ-02 от 05.02.2014 г на
Пролес-Инженеринг ООД
всички изискуеми
документи -базова
информация, и да ги
предаде на Изпълнителя на
хартиен и/или на магнитен
носител по официален ред,
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вкл. и предадените на
07.02.2014 г.

организации и др.); Акт за изключителна държавна собственост на
НП; договор за концесия на „Юлен” АД Банско и др.“
13. Във връзка с характеристика и оценка на ефективността на
управлението на НП и изпълнението на План’04 е необходима
налична информация относно: „Повишаване квалификацията на
персонала и ефективността на охраната; Осигуряване на
допълнителни източници на финансиране; Функциониране на
Консултативен
съвет;
Функциониране
на
Научен
съвет;
Комуникационна дейност; Съвместни инициативи с други паркови
администрации;
Работа
в
партньорство;
Международно
сътрудничество: Натура 2000, Конвенция за опазване на световното
наследство на ЮНЕСКО, Програма „Човекът и биосферата” на
ЮНЕСКО и др.“

По т.16 беше договорено –
Работната среща (РС) за
оповестяване на заинтересуваните
страни да се извърши съвместно с
Обществения Консултативен
Съвет към ДНП Пирин –
консултативен орган към ДНП
Пирин), като същата се насрочи за
средата на м.март 2014 г.
За целта, Изпълнителят ще
подготви за РС, съгласно НРПУЗТ
и опита на Фирмата, следните
14.За отразяване на резултатите в Плана за управление на НП „Пирин“ материали:
от дейностите по Проект „Устойчиво управление на Национален - Покана за участниците в
парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ е
Срещата;
необходима информация за завършените и в процес на изработване
- Списък на поканените;
продукти, както и наличните база данни.
- Дневен ред на срещата;
15. За всички актуализации и оценки е необходимо Дирекцията на НП
„Пирин“ да предостави в цифров вид и на хартиен носител целият
набор от карти и слоеве за територията на Националния парк от
План‘04
16. Във връзка с предстоящата по Договор „Работна среща със
заинтересованите страни за оповестяване началото на
разработването на ПУ на НП „Пирин“,
Моля, да ни бъде
предоставен списък на функциониращият към Дирекцията на НП

-

Въпросник, който да бъде
раздаден на представителите
на заинтересуваните страни
(ЗС) - на теми пряко свързани
с разработвания ПУ на НП
Пирин, във връзка с
активното им ангажиране във
всички етапи, техните
ангажименти, изисквания,
препоръки, информираност,
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„Пирин“ Консултативен съвет и Научен съвет, както и при наличие
на допълнителен Списък на други заинтересовани страни на
национално, регионално и местно ниво, поддържан от Дирекцията на
НП, включващ по възможност телефони, адреси и E-mail.

бъдеща комуникация в
процеса на работата по
разработването на ПУ и т.н.
-

Плакат за залата и ДНП с
покана за РС;

-

Текстове за медиите преди и
след Работната среща;

-

Публикации на сайта на ДНП
и на Пролес-Инженеринг
преди и след РС

ЗАБЕЛЕЖКА:
По т.16. Възложителят
предостави пълен списък на
членовете на Консултативния
съвет за сведение.
По т.5: Касаещо подготовката на Встъпителния доклад се обсъдиха следните въпроси:
o ще има ли задължителен формат за този и следващите доклади (3- и 6месечни), или на база на нашия досегашен опит по аналогични проекти да
направим своето предложение за конструкция, съдържание и обхват на
докладите?
o за не-ключовите експерти - какви документи се изискват за прилагане към
техния пълен списък?

1. Изпълнителят оповести, че
съгласно Договора,
Встъпителния доклад ще бъде
представен на 28.02.2014 г. на
ДНП.
2. ДНП ще сондира евентуалния
формат на Встъпителния
доклад, както и на следващите
документи (3 и 6-месечни и
окончателни доклади) с
Консултантския екип към
ДНП и ще уведоми
своевременно Изпълнителя.
3. Юриста към ЕУП - г-жа
Е.Кабакова формулира
писмено /Приложение-4/
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изискванията за неключовите
експерти, както и
изискванията за евентуална
смяна на ключов експерт.
Други въпроси:
Поради изчерпване на въпросите за обсъждане, както и получаване на възможния набор от
информация на този етап, срещата приключи.
Забележка: Приложенията са попълнени до настоящия момент /остават за допълване.
Изготвил Протокола:
Стефка Смиленова
Координатор към Екипа за ПУ на „Пролес-Инженеринг“ ООД
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Диди, здравей,
във връзка с въпросите при проведената днес среща, изразявам следното становище:
- относно ключовия експерт - няма пречка да бъде сменен по всяко време на изпълнение
на договора. В договора и спецификацията, обаче, е заложено изискване изпълнителят да
приложи доказателства, наложили смяната /например декларация от експерта, болнични и
други/. Съответно следва да бъде приложен редът за смяна на експерта, посочен в чл. 16 от
договора. В тази връзка ще е необходимо да се приложи такъв документ /по ваша преценка
в уведомително писмо или във встъпителния доклад/.
- за неключовите експерти - в Заданието на МОСВ за ПУ действително няма изискване за
опит и образование на допълнителните експерти. В образец 10 /списък на експертите/ в
офертата си трябва да сте посочили такива лица. Във встъпителния доклад трябва да
фигурират тези лица. Ако поради някакви причини някое от лицата не е налично, то това
следва да се опише в доклада, съответно да се предложи ново лице на негово място при
необходимост. За неключовите експерти аз лично бих приела да представят само
автобиография / в която е описан техния опит и образование/, в която фигурира текст, че са
съгласни да участват като неключов експерт на длъжност......при изпълнение на поръчка с
предмет „Разработване на план за управление на "Национален парк „Пирин” за периода

2014-2023”.
Ами това е от мен. Все пак следва да отбележа, че това е лично мое мнение, без да е
консултирано с екипа и директора на парка. Запазвам си правото евентуално да
коригирам мнението си, ако евентуално пропускам нещо на този етап. На разположение
съм за допълнителни въпроси и коментари.
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РАБОТНА СРЕЩА
за оповестяване началото на процеса по разработване на
Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.
27 март 2014 г. (четвъртък), гр. Банско

ДНЕВЕН РЕД
Тема

Лектор

10:30 – 11:00

Кафе
Регистрация на участниците

11:00 – 11:10

Официално откриване на работната среща

Искра Михайлова, Министър на
околната среда и водите
/Представител на Министъра

11:10 – 11:20

Представяне на задачите и изискванията при
разработване Плана за управление на Национален
Парк „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. и на екипите
по управление и изпълнение на Плана

Росен Баненски, Директор на
Дирекция Национален Парк
„Пирин“

11:20 – 11:30

Представяне целите на Работната среща и екипа,
разработващ Плана за управление

инж. Антоний Стефанов,
Ръководител на екипа,
разработващ ПУ, „Пролес
инженеринг“ ООД

11:30 – 12:00

Презентация на целите и особености на Плана за
управление на НП „Пирин” за периода 2014-2023 г.;
Информация по частите и разделите от Заданието,
дейности и очаквани резултати.
Процес на разработване на ПУ с участие на
заинтересованите страни.

ланд. арх. Димитринка
Берберова, зам. ръководител на
екипа, разработващ ПУ

12:00 – 12:10

Преглед на наличната базова информация;
Представяне на въпроси към държавни и общински
органи, институции, организации, частни дружества,
сдружения за набиране на актуална информация.

инж. Антоний Стефанов,
Ръководител на екипа,
разработващ ПУ, „Пролес
инженеринг“ ООД

12:10 – 12:20

Представяне основните аспекти на предстоящо
„Национално
представително
изследване
на
общественото мнение, вкл. сред посетителите на
парка, на тема „Националният парк и хората”;

доц. д-р ф.н. Мариана Драганова,
Гл. експерт „Социалноикономически аспекти“ в екипа,
разработващ ПУ

12:20 – 13:00

Мнения и предложения от участниците в Работната среща относно настоящото и
бъдещото опазване и развитие на НП „Пирин”, отражение в ПУ за периода 2014-2023 г.

13:00

Закриване на Работната среща

973
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
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СПИСЪК
На поканените заинтересовани институции, организации и лица за участие в Работна среща на тема: „Разработване
на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. – цели, задачи и процес“
Искра Михайлова – Министър на околната среда и водите
Десислава Терзиева - Министър на регионалното развитие
Проф.Димитър Греков - Министър на земеделието и храните
Проф.д-р. Арх. Иван Данов - Министър на инвестиционното проектиране
Драгомир Стойнев - Министър на икономиката енергетиката и туризма
Д-р Петър Стоянович - Министър на културата
Григор Гагов - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите
Диана Николова-Йорданова - Коорд. в МЗ от ОП „ОС-2007-2013”- ДФЕСОС, Проект: „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Рез-т
„Тисата“
Михаил Михайлов – Директор на Дирекция „НСЗП“ – МОСВ
Лидия Станкова – Директор на Дирекция „Устройство на територията и проекти“ – МРР
Муса Палев – Областен управител на област Благоевград
Росен Баненски - Директор на ДНП „Пирин“ – гр.Банско – МОСВ
Татяна Дукова - Директор на Регионална инспекция по околна среда и води – гр.Благоевград
Инж. Чавдар Моллов - Директор на Басейнова дирекция Западно-белиморски район – гр. Благоевград;
С. Димова - Директор на Регионална лаборатория към Изп. агенция по околна среда – Благоевград
Инж. Георги Янкулов - Директор на Регионална дирекция по горите – Благоевград
Д-р. Инж. Светозар Михайлов - Директор на Югозападно държавно предприятие – Благоевград
Тилев - Началник на Служба по кадастъра – Благоевград – Агенция по кадастър, МИП
Кирил Укев - Началник на Областна служба „Земеделие“ – гр.Благоевград
Христина Цонева - Директор Регионален исторически музей – Благоевград
Комисар Георги Костов - Директор на Областна дирекция на МВР – Благоевград
Комисар инж. Георги Пармаков - Директор на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград
Доц. д-р. Анна Ганева - Директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания –БАН, гр.София
проф. дсн. Христо Цаков - Директор на Институт за гората към БАН
проф. д-р Николай Спасов,— директор Директор на Национален природонаучен музей
проф. д-р Веселин Брезин - Ректор на Висш лесотехнически университет - София
чл. кор. проф. дин Иван Илчев - Ректор на Софийски университет „Св.Климент Охридски“
проф. Иван Мирчев, д.н. - Ректор на Югозападен университет – Благоевград
в.и.д. Ректор - проф. д-р Христина Янчева - Ректор на Аграрен университет – Пловдив
Георги Икономов – Кмет на община - Банско
Владимир Колчагов - Председател на Общински съвет - Банско
Китан Галчев - Кмет на кметство Добринище
Владимир Москов - Кмет на община Гоце Делчев
Ангел Димитров Гераксиев - Председател на Общински съвет Гоце Делчев
Андон Михайлов Тотев - Кмет на община Сандански
Атанас Стоянов - Председател на Общински съвет Сандански
Емил Илиев - Кмет на община Струмяни
Кирил Укев - Председател на Общински съвет Струмяни
инж. Илиян Кръстев - Кмет на община Кресна
Георги Георгиев - Председател на Общински съвет Кресна
Апостол Апостолов - Кмет на община Симитли
Светла Атанасовска - Председател на общински съвет Симитли
Инж. Красимир Герчев - Кмет на община Разлог
Д-р Мария Копанарова – Тасева - Председател на общински съвет Разлог
Директор на ТП ДГС Гоце Делчев
Директор на ТП ДГС Катунци
Директор на ТП ДГС Сандански
Директор на ТП ДГС Струмяни
Директор на ТП ДГС Кресна
Директор на ТП ДГС Симитли
Директор на ТП ДГС Разлог
Боян Мариянов – Изпълнителен директор на „Юлен“ АД – гр.Банско
Ангел Велев – Изпълнителен директор на „Добринище ски“ – Добринище
Йордан Каназирев – Президент на „Пирин голф“
Костадин Калоянов – Изпълнителен директор на „Балканстрой“ АД – гр.Разлог
Георги Шапков – Изпълнителен директор на „Престиж-бизнес“ – Благоевград
ст. н. с. д-р Гинка Чавдарова - Председател на Сдружение на общините в България
Любен Татарски – Председател на Сдружение „По долината на р.Места“ – гр.Разлог
Асен Андреев – Председател на Сдружение на земеделците и животновъдите Пирин‘2009 – гр.Кресна
Филип Цанов – Председател на НГК „Природата за хората и регионите“ – София
Симана Марковска – Председател на Пирински туристически форум – Благоевград
Румен Баряков – Председател на Планинска спасителна служба – гр.Банско
Венцислав Удев – Изпълнителен секретар на БТС – София
Петко Тотев – Българска Федерация по катерене и алпинизъм
Председател на Дружество на Ловците и риболовците – гр.Банско
Румяна Иванова – Изпълнителен директор на Българска фондация биоразнообразие
Веселина Кавръкова – Дунавско-Карпатска програма - WWF-България
Любомир Попйорданов – Председател на Българска асоциация за алтернативен туризъм - София
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ПРОТОКОЛ
от
проведена Работна среща на „Пролес-Инженеринг“ ООД с Общинската
администрация и други заинтерсувани лица от Община гр. Кресна във връзка
със стартиралото разработване на План за управление на Национален парк
„Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.
Днес 14 май 2014 г., от 10.30 ч в заседателната зала на Общината - гр. Кресна,
по инициатива на Пролес Инженеринг ООД (Писмо Изх.№ ...2014г) се състоя работна
среща, при следния дневен ред:
1. Представяне на основни параметри от развитието на Общината в контекста на
разработвания ПУ на НП Пирин;
2. Представяне на Изпълнителя „Пролес-инженеринг“ ООД и на екипа за изработка
на ПУ на НП Пирин;
3. Разбиране и очаквания на Общинската администрация (ОА) и на основни
заинтересувани лица (ЗЛ) към бъдещия План за управление;
4. Проектни разработки - текущи и в близка перспектива, в т.ч.:
- Инвестиционни проекти в обсега на НП Пирин и в прилежащите му
територии;
- Общински планове за развитие за програмен период 2007-2013 г.:
Реализирани, текущи и планирани планове, програми и проекти свързани с
прилежащите територии на НП „Пирин“ или с връзка с територията на
Националния парк;
- Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.; Проекти
свързани с екологичното и социално-икономическо развитие с връзка с НП
Пирин;
- Възложени, завършени (приети) Общи устройствени планове на общините и
процедирани за Оценка за съвместимост със защитените зони по Натура 2000
(ЗБР) и Екологична оценка (ЗООС);
5. Други въпроси от взаимен интерес.
От страна на „Пролес-Инженеринг“ ООД в срещата участваха :
- инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и Управител на
„Пролес-Инженеринг“ ООД;
- ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам. р-л на Екипа;
- инж. Илия Петров – Гл.експерт по местообитания/гори;
От страна на ОА гр.Кресна и на други заинтересувани страни в срещата участваха :
Илиян Кръстев - Кмет на Община Симитли
Петър Галчев - Община Симитли
Елица Йорданова Мананиева – екология, животнов. /Община Симитли;
Ивайло Сотиров Николов - ................. „Земеделие“;
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-

Тодор Георгиев – Нач. ПР в ДНП Пирин;
Асен Димитров Андреев – СЗЖ „Пирин -2009“;
Георги Д.Щерев – Съюз „Фермери – Струма“;
Янор Стоев – Хижа „Загаза“;
Страхил Ат. Илиев – ЛС „Синаница“;
Йордан Каназирев - „Балканстрой“ АД, „Пирин - Голф“ –инвеститор;
Фермери и др. заинтересувани лица.

По точките от дневния ред се проведоха оживени разисквания, в т.ч.:
г-жа Елица Йорданова – представи участниците, сред които най-представителна беше
гупата на животновъдите /фермери/, които изразиха недоумение, защо не са били
надлежно уведомени за тази среща и само преди дни са направили голям протест пред
кметството в знак на недоволство към управата на НП Пирин, че им е забранено да
извеждат животните си за паша в Парка.
Кметът Илиян Кръстев (събирателно) – ОА е приела, че срещата е между експерти
разработващи ПУ и от общината, и затова не е имало специална разгласа за срещата. От
друга страна общината намира исканията на животновъдите за основателни и настоява
при възможност да се промени дискриминационната норма за допуск на животни в найдобрите исконни за Кресна високопланински пасища. Има примери, колко глави добитък
са изнасяни преди разработването на План’01, т.е. колко животни са се гледали на
територията на общината до влизане на забраната, и колко са животните понастоящем.
Това намалява и без друго ниската стопанска активност на хората в общината, да не
говорим за привличане и на европейско финансиране за животновъдството. Има крупни
фермери, които по-лесно се устройват с разрешителни от ДНП, защото са си опекли
работата, но това не могат да направят дребните животновъди.
Асен Андреев - СЗЖ „Пирин -2009“ представляващ животновъдните организации, обобщи
откъслечните изказвания на преждеговоривши животновъди от региона, и представи
техните жалби и искания, както следва:
Едродивечовото стопанство към ДГС „Кресна“, което е взето под аренда е
от частно лице се намира на границата на НП Пирин и липсва буферна зона, между
останалата горска територия и Парка, в която животни да могат да се движат свободно /да
преминават/ в посока към парка. Концесионерите не допускат чужди лица да преминават
през територията, което не е законно (доколкот те знаят). Оплаквали са се многократно, но
безрезултатно!
На територията на парка твърде обширна е Зоната II-B“ (б-ка на пртк.: „Зона
за ограничаване на човешкото въздействие“), в която пашата е забранена. В
действителност в тези територии някога, и сега се намират пасищните комплекси, в които
от общината винаги са изкарвали животни за паша.
В съседната зона за „Устойчиво ползуване на горски ресурси“ нормата за
допускане на паша е силно завишена (20 дка /1 глава ЕРД) и фактически там може да
излизат съвсем ограничен брой животни, докато ниждите са по-големи. Предлага се тази
норма да стане на 10 дка за 1 глава ЕРД.
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Зоната за паша на ЕРД е до 1800 м н.в. и това значи, че нормата от 20 дка/1
бр. ЕРД е още по-нецелесъобразна (това не се отчита).
Едрите животновъди гледат френски породи едър рогат добитък (ЕРД),
който тежи по 1 тон, и не е характерен за местните условия.
На времето в парка са пашували, макар и по-ограничено кози. Дли сега не
може това пак да се разреши;
Необходимо е да се събере достаъчно инфо за традиционните /местни породи животни
пашуващи в парка от едно време. Те може да са по-малко изгодни от гл.т. на
субсидирането с европейски пари, но са местни. Как за флората и фауната се държи
сметка да не се допускат чуждоземни видове?
Страхил Илиев – ЛС – Едродивечовото стопанство затваря подходите към парка не само
за пашуващите питомни животни, а и за свободното движение / миграцията на дивеча. Т.е.
те примамват, чрез изкуствено подхранване, за отстрел животните, които населяват и
парка (там лова е забранен), което неминуемо влияе на числеността на дивечовите
популации. ЕДС не допуска и риболов по Ощавска и др. реки, извън парка. Т.е. те не
могат да ги зарибяват и да се грижат за рибните запаси в тези реки. Те унищожават както
гората, така и дивече и рибата. Желанието и препоръката към бъдещия ПУ е по някакъв
начин да се ограничат правомощията на Арендатора Милен Кехайов, или той да си спазва
договора.
Дивеча е даден на концесия от ИАГ/МЗХ, и водите са дадени на концесия от
МОСВ – това убива местните ловци и риболовци. Местните рибари вече няма къде да
ловят риба освен в Струма. Излиза, че забраните са само за нас.
Любомир – Н-к ПР НППирин – Голяма грешка на ПУ’01, че не е определила пашата като
основен ползувател в парка, не е преценен сезонния характер на трансфера на животни.
Новия ПУ трябва да подходи максимално отворено към техните предложения /нужди.
Фактически сега е налице нерегламентирано пашуване, което ние не сме в състояние да
контролираме и санкционираме навсякъде. Животните сами си намират пролука и се
качват през гората в парка (особено с настъпване на летните жеги). Т.е необходимо е да се
коригира и срока за достъп на животни в парка (той да се увеличи).
Освен това много е важен въпроса с мини-ВЕЦ-овете построени върху някои
основни реки – Влахинска, Ощавска, Загерска и Зинанска (концесионирани). ВЕЦ взимат
водите итова унищожава поливното земеделие. Взимайки водата, те променят тотално
микроклимата в целия район! Концесионерите не спазват едно основно изискване по
договорите им – за пускане на водата през 3-те най-важни месеци през лятото!
МОСВ трябва да си спазва забраните и да не дава разрешителни за лов на диви
животни (ЕДС) и за спиране на водата /ВЕЦ/, през главата на ДНП.
Павел Митев – Предвид тенденцията за увеличаване /възстановяване на броя на
животните – със всяка следваща година да се предвиждат повече площи за пашуване.
Пчелар - Какво ще направи ПУ за пчелите, да се предвидят възможности за извеждане в
парка на определен брой пчелни семейства /кошери.
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Други становища:
- Пастирските заслони в Парка трябва да се поддържат (под вр.Вихрен,
Ат.мегдан, ЗМ „Орлите“ и др.);
-

Да се предвидят нови заслони и в м. Ч.вода и др.
Да се поднови маркировката по туристическите маршрути
Да не се допуска припокриване на туристическите маршрути с овчарските
пътеки, защото сега има такова нещо...

-

Нови туристически маршрути – свързване на хижа „Загаза“ директно с
х.Вихрен (през Влахийска река) (1) и друга до Муратов връх (Гергийвана)
В м. Пещерата да се възстанови Старата мандра – музей, която се поддържа
от...
Съществуващ път (подходи до м.Върбите) да се оправи

-

Хижа Синаница – разширяване - да се предвиди изпълнение на проекта за
пристройка (да остане в ПУ), да се направи канализация
Елица Йорданова – Община Кресна има: Стратегия за развитие на туризма, План за
пашата, около 3000 глави добитък понастоящем – в 3-те кметства. Конюнктурата за
развитие на животновъдството е благоприятна, с оглед неговото подпомагане по ПРСР с
директни плащания на глава добитък (едър и дребен). ОУП на Кресна е възложен за
изработка.
Ние от Общината искаме да опазим хората да не заминават в чужбина, а да имат
поминък тук по местата, където техните предци са пашували със собствените си стада.
Похвално е, че екипа за изработка на ПУ се допитва предварително до хората и ние се
надяваме, че новия ПУ ще коригира грешките на предишния и ще даде шанс на местните
хора да се развиват.
Ръководителят на екипа за изпълнение – инж. Антоний Стефанов пое ангажимент всички
изказани становища да бъдат взети под внимание и добре обмислени с екпертите от екипа,
с оглед да се направи максимално възможното, за удовлетворяване на справедливите
искания в контекста на изказванията.
-

Към архива на проекта /ПУ НП Пирин/ е наличен пълен аудио запис на срещата.
Изготвил :
Илия Петров

995
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

996

997

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ПРОТОКОЛ
от
проведена Работна среща на „Пролес-Инженеринг“ ООД с Общинската
администрация и други заинтерсувани лица от Община гр. Струмяни във
връзка със стартиралото разработване на План за управление на
Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.
Днес 14 май 2014 г., от 14.00 ч в заседателната зала на Общината - гр.
Струмяни, по инициатива на Пролес Инженеринг ООД (Писмо Изх.№ ...2014г) се състоя
работна среща, при следния дневен ред:
1. Представяне на основни параметри от развитието на Общината в контекста на
разработвания ПУ на НП Пирин;
2. Представяне на Изпълнителя „Пролес-инженеринг“ ООД и на екипа за изработка
на ПУ на НП Пирин;
3. Разбиране и очаквания на Общинската администрация (ОА) и на основни
заинтересувани лица (ЗЛ) към бъдещия План за управление;
4. Проектни разработки - текущи и в близка перспектива, в т.ч.:
- Инвестиционни проекти в обсега на НП Пирин и в прилежащите му
територии;
- Общински планове за развитие за програмен период 2007-2013 г.:
Реализирани, текущи и планирани планове, програми и проекти свързани с
прилежащите територии на НП „Пирин“ или с връзка с територията на
Националния парк;
- Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.; Проекти
свързани с екологичното и социално-икономическо развитие с връзка с НП
Пирин;
- Възложени, завършени (приети) Общи устройствени планове на общините и
процедирани за Оценка за съвместимост със защитените зони по Натура 2000
(ЗБР) и Екологична оценка (ЗООС);
5. Други въпроси от взаимен интерес.
От страна на „Пролес-Инженеринг“ ООД в срещата участваха :
- инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и Управител на
„Пролес-Инженеринг“ ООД;
- ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам. р-л на Екипа;
- инж. Илия Петров – Гл.експерт по местообитания/гори;
От страна на ОА гр.Струмяни в срещата участваха :
Валентин Стаменов – Ст.Инспектор „Екология и Гори“
Николай Николов – Общ.Съветник;
Стоян Петков – Гл.Експерт Дирекция Администр, правно... обслужване“....
998
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

-

Стоян Стоянов – Инспектор;
Даниела Подгорска – Уредник Музей
Людмила Начева – зам.директор на ТП ДГС „Струмяни“

Не присъстваха представители на Възложителя - Дирекция НП „Пирин“.
По точките от дневния ред се проведоха оживени разисквания, в т.ч.:
Екологът на Общината г-н Валентин Стаменов – представи гостите – изпълнителите на
ПУ НП Пирин и даде думата на Р-ля на екипа инж.Стефанов и на зам.р-ля ландш.арх
Д.Берберова, които запозна накратко присъстващите с целта на тази среща.
От екпсертите към общината се поставиха следните по-важни въпроси:
o В близост до града са 2-те мраморни кариери: 1-та е в НП и е спряна –
самозалесена. Другата – 290 дка е в ГТ и е подготвена за концесия. Минала е
процедурата за ОС и готова за даване на концесия.
o ПЗ „Шаралийска пещера“ е с площ 180 дка и се намира на границата и извън
НП, обявена е за компенсация на голямата мраморна кариера. Да не се
разширява площа й, защото за местните по-ценна е работата на кариерата, която
дава поминък.
o Туристическите маршрути в района не са добре маркирани (напр. маршрута до
х.Синаница). Ще ни изпратят инфо – трекинг направен с GPS координати, за да
ги предложим като нови маршрути, както и за поддръжка на маркировката на
съществуващи маршрути.
o Специално да се проучи района на скалите над Илинденци, за който район има
много интересни легенди от Тракийско време (Херодот). Да се проучи дали
/доколко тези легенди имат покритие и какво от тях и как може да се експонира
по подходящ начин – да се изработи специално информационно табло към
Илинденци.
o На пътеката за х.Синаница до „Конски кладенец“ да се изследва за т.нар.
Светилище на бесите, което за каквото твърди Димитринка Везенкова – бивш рл на читалището (понастоящем живуща в изоставена военна база в региона)
o Да се проучи и предложи ако е възможно, бившата военна база да се преустрои
на в база за туризъм.
o В Зем.територии между Струмяни и Илинденци има открити останки от
земеделска дейност от преди 5-6000 години. Същия се проучва от м/ународен
екип организиран от НБУ. Проучванията да продължат.
o Да се предвиди изграждането на туристически заслон в м.Конски кладенец
около извора;
o Да се популяризира големия местен фолклорен фестивал в с. Микрово
„Малешево пее и танцува“.
Екипът на „Пролес - Инженеринг" ООД, в лицето на инж.Антоний Стефанов –
Ръководител на Екипа и Ланд.арх. Димитринка Берберова - Зам.ръководител потвърди,
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че настоящата среща е първата от поредицата срещи, които ще инициира Изпълнителя в
отделните етапи на разработване на Плана на управление на НП „Пирин". Ще бъдат взети
под внимание становищата, предложенията и препоръките на всички заинтересовани
страни в максимално възможната, според действащото национално и европейско
законодателство, степен. В организираните по етапи, съгласно графика на проекта,
работни срещи и семинари, тези въпроси ще се разискват подробно и по тях ще се
дискутират всички предложения. Окончателно, след приключване на работата по проекта,
при широкото обществено обсъждане, заинтересуваните лица ще имат отново
възможност да изказват мнения и дават препоръки и предложения за промени и
допълнения към плана. Изпълнителят ще ги отрази по целесъобразност, като последно се
съобрази с решенията на Висшия Екологичен Експертен Съвет към МОСВ за тяхното
отразяване.

Към архива на проекта /ПУ НП Пирин/ е наличен пълен аудио запис на срещата.

Изготвил :Илия Петров
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ПРОТОКОЛ
от
проведена Работна среща на „Пролес-Инженеринг“ ООД с Общинската
администрация и други заинтерсувани лица от Община гр. Сандански във
връзка със стартиралото разработване на План за управление на
Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.
Днес 15 май 2014 г., от 11.00 ч в малката заседателна зала на Общината - гр.
Сандански, по инициатива на Пролес Инженеринг ООД (Писмо Изх.№ ...2014г) се
състоя работна среща, при следния дневен ред:
1. Представяне на основни параметри от развитието на Общината в контекста на
разработвания ПУ на НП Пирин;
2. Представяне на Изпълнителя „Пролес-инженеринг“ ООД и на екипа за изработка
на ПУ на НП Пирин;
3. Разбиране и очаквания на Общинската администрация (ОА) и на основни
заинтересувани лица (ЗЛ) към бъдещия План за управление;
4. Проектни разработки - текущи и в близка перспектива, в т.ч.:
- Инвестиционни проекти в обсега на НП Пирин и в прилежащите му
територии;
- Общински планове за развитие за програмен период 2007-2013 г.:
Реализирани, текущи и планирани планове, програми и проекти свързани с
прилежащите територии на НП „Пирин“ или с връзка с територията на
Националния парк;
- Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.; Проекти
свързани с екологичното и социално-икономическо развитие с връзка с НП
Пирин;
- Възложени, завършени (приети) Общи устройствени планове на общините и
процедирани за Оценка за съвместимост със защитените зони по Натура 2000
(ЗБР) и Екологична оценка (ЗООС);
5. Други въпроси от взаимен интерес.
От страна на „Пролес-Инженеринг“ ООД в срещата участваха :
- инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и Управител на
„Пролес-Инженеринг“ ООД;
- ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам. р-л на Екипа;
- инж. Илия Петров – Гл.експерт по местообитания/гори;
От страна на ОА гр.Сандански в срещата участваха :
Васил Кирилов Хърков – Еколог на Общината;
Димитрина Сл.Попова – строителство и контрол;
Иван Иванов Гюров – р-л звено „Проекти“;
Ивайло Йорданов Петров – мл.експерт „Общ. С-ки;
Иван Л. Стоилков – Н-к ПР Каменица на Д НП Пирин;
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По точките от дневния ред се проведоха разисквания, и се отбелязаха следните по-важни
акценти / въпроси:
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o

Община Сандански държи най-голямата по площ територия в НП Пирин (ок.
12 360 ха).
Сандански в национален мащаб е първенец по паша на домашни животни, но в
парка поради завишаване на нормите /за допуск – 20 дка / 1 глава добитък.
Предлага се нормата да падне на 10 дка на 1 глава добитък. Изобщо стремежът
трябва да бъде за максимален допуск на паша в безлесната паркова територия.
Поради много голямата площ на ПР „Каменица“ същия да бъде разделен на два
и да се създаде нов ПР към Катунци.
Да се предложи проект за изработване на нова хижа за 60-70 човека в м. Малко
Спално поле, заслон и палатъчен лагер в м. Мосговица.
Стария план съдържа само забрани, а съвременния подход за отваряне на
планината към хората изисква да се въведат по-иновативни начини за опазване
на природата. Да се предвидят по иновативни текстове на табелите с
ограничения, напр.: „Благодарим, че посещавате района на .... и запазвате
непокътната заобикалящата ви природна красота, вкл. флората и фауната,
почвата и скалите – всичко на което ще се радват и вашите деца и внуци“
(АС).
Имало е 2 инвестиционни предложения – същите да остана и занапред в плана.
3 концесионни договора в буферната зона, които е добре да отсъстват от ПУ.
Изготвя се в момента проект на ОУП на Сандански, а Планът за развитие 201420 в момента се изработва. Искат по-голяма конкретика и по-добра стиковка с
ПУ, основно в направление – туризъм – за неговото разнообразяване – СПА и
планински излети (основно – еднодневни). Сегашния отлив не трябва да
заблуждава, защото очакват скорошен „бум“, поради доброто съчетание – микс,
който е много атрактивен за туристите.
Свързано с туризма се предвижда развитие и на други подходи към планината –
откъм Мелник и Катунци – маршрути.. Общината е готова да поддържа
съществуващите маршрути в буферната зона (в ГТ).
Вело-маршрут: от Катунци – отклонение през/за Пирин за вело-туристи. Сега се
провежда обиколка на Пирин, като етап на „Евро-Вело -13“.
Да се калкулира „прогнозен капацитет за туризъм“ за региона, да се разработи
отделна методика, която да го прави, или да е раздел на методиката за
мониторинг на влиянието на туризма върху ОС и биоразнообразието в парка.
Има увеличение на урбанизираната територия извън сегашната и в каква посока:
- посоката е м.“Попина лъка“ на ок.10 км от Сандански за която все още няма
ПУП (извън парка е, и често се ползува като изходен пункт за посещения в него).
Там има застрояване в ГТ (§127 от ЗГ, за изключване от ГТ, но има
противоречия със ЗУТ и затова въпросните имоти са подадени за включване в
урбанизираната зона за ПУП и по процедурата за ОУП,
Х.Яне Сандански сега е оправена и се посещава редовно.
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Екипът на „Пролес - Инженеринг" ООД, в лицето на инж.Антоний Стефанов –
Ръководител на Екипа и Ланд.арх. Димитринка Берберова - Зам.ръководител потвърди,
че настоящата среща е първата от поредицата срещи, които ще инициира Изпълнителя в
отделните етапи на разработване на Плана на управление на НП „Пирин". Ще бъдат взети
под внимание становищата, предложенията и препоръките на експертите в максимално
възможната, според действащото национално и европейско законодателство, степен. В
организираните по етапи, съгласно графика на проекта, работни срещи и семинари, тези
въпроси ще се разискват подробно и по тях ще се дискутират всички предложения.
Окончателно, след приключване на работата по проекта, при широкото обществено
обсъждане, заинтересуваните лица ще имат отново възможност да изказват мнения и
дават препоръки и предложения за промени и допълнения към плана. Изпълнителят ще ги
отрази по целесъобразност, като последно се съобрази с решенията на Висшия Екологичен
Експертен Съвет към МОСВ за тяхното отразяване.

Към архива на проекта /ПУ НП Пирин/ е наличен пълен аудио запис на срещата.
Изготвил :
Илия Петров
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ПРОТОКОЛ
от
проведена Работна среща на „Пролес-Инженеринг“ ООД с Общинската администрация и
други заинтерсувани лица от Община гр. Сандански във връзка със стартиралото
разработване на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 2023 г.
Днес 29 май 2014 г., от 10:30ч в сградата на общинска администрация
общ.Банско по инициатива на фирма „Пролес Инженеринг“ ООД (Писмо Изх.№ ПУ13/02.04.2014г) се състоя работна среща, при следния дневен ред:
1. Представяне на основни параметри от развитието на Общината в контекста на
разработвания ПУ на НП Пирин;
2. Представяне на Изпълнителя „Пролес-инженеринг“ ООД и на екипа за изработка
на ПУ на НП Пирин;
3. Разбиране и очаквания на Общинската администрация (ОА) и на основни
заинтересувани лица (ЗЛ) към бъдещия План за управление;
4. Проектни разработки - текущи и в близка перспектива, в т.ч.:
- Инвестиционни проекти в обсега на НП Пирин и в прилежащите му
територии;
- Общински планове за развитие за програмен период 2007-2013 г.:
Реализирани, текущи и планирани планове, програми и проекти свързани с
прилежащите територии на НП „Пирин“ или с връзка с територията на
Националния парк;
- Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.; Проекти
свързани с екологичното и социално-икономическо развитие с връзка с НП
Пирин;
- Възложени, завършени (приети) Общи устройствени планове на общините и
процедирани за Оценка за съвместимост със защитените зони по Натура 2000
(ЗБР) и Екологична оценка (ЗООС);
5. Други въпроси от взаимен интерес.
От страна на „Пролес-Инженеринг“ ООД в срещата участваха :
- инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и Управител на
„Пролес-Инженеринг“ ООД;
- ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам. р-л на Екипа;
- инж. Илия Петров – Гл.експерт по местообитания/гори;
- Стефка Смиленова - координатор
От страна на община-гр.Банско в срещата участваха :
Георги Икономов – Кмет на община „Банско“;
Сашка Въчкова – Заместник кмет на община „Банско“;
Стойчо Баненски – Заместник кмет на община „Банско“;
Росен Баненски – Директор „НПП Пирин“;
Владимир Николов Колчагов – Председател на ОбС-Банско;
Александър Рупчин – секретар на ОбС-Банско;
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Асен Петров Кирицов – общински съветник;
Магдалена Дамянова Джибина – общински съветник;
Ася Валентинова Рупчина - общински съветник;
Ивайло Борисов Ръхов - общински съветник;
Георги Димитров Думанов - общински съветник;
Георги Борисов Еринин - общински съветник;
Димитър Костадинов Русков - общински съветник;
Костадин Михайлов Юнчов - общински съветник;
Костадин Иванов Загорчин - общински съветник и председател на ловците;
Йордан Георгиев Еринин – Представител на животновъдите;
Благовест Обецанов – Сдужение „Ски учители“ – гр.Банско;
Катерина Колчагова - Алианс за популяризиране и развитие на туризма в
регион Банско;
Малин Ив. Бистрин – Съюз Туристически Бизнес;
По точките от дневния ред се проведоха разисквания и се отбелязаха следните по-важни
акценти / въпроси:
 инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и Управител
на „Пролес-Инженеринг“ ООД:
„Пролес-Инженеринг“ ООД повече от 10 год. има опит в Планове за
управление, инвентаризация, устройство и планиране по отношение на горите в България.
Целта на тази среща е да се запознаем с Вашите основни виждания за
развитието на НП „Пирин” и парковата територия. Например: Какво значение има тя за
Вас, за хората, които живеят в региона? Какви са инвестиционните проекти, които се
инициират на територията на парка?
 ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам. р-л на Екипа:
Има изготвено конкретно Задание, в което са представени етапите на Планът за
управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г. Основно се състои от:
Всъпителен доклад;
Тримесечни отчети;
Методика за начина на инвентаризиране на горските територии.
08.2014 год. – Резултати от направени теренни проучвания по отношение
на абиотични фактори (климат, хидрология, хидрография, геология, геоморфология) в НП
„Пирин” и прилежащите му територии. Също така и представяне в Дирекция „Национален
Парк Пирин“ (нашият Възложител). Биологичната характеристика – пълно картиране и
инвентаризиране на територията.
До края на месец 10.2014г. ще приключи инвентаризацията на горите,
безлесната част, на биологичното разнообразие (флора, фауна); картиране; изработването
на всички слоеве карти; текстовете, които са към тази част.
След като тези неща се разгледат има констатации, препоръки от
Възложителя. Следват поредица от такива работни срещи и от тук вече започват
семинарите:
1-ви семинар (26-27.11.2014г.) – Представяне на Част 1-ва. Това са обединени
абиотични фактори; биологичната характеристика, заедно с оценки (екологична,
социално-икономическа) и разделите, които са в социално-икономически характеристики
и условия. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни. Първият ден ще бъдат
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поканени експерти от Национална служба за защита на природата – МОСВ, експерти от
Дирекцията на НП „Пирин”, други експерти от различни поделения на МОСВ,
Изпълнителната агенция по горите. Вторият ден ще бъдат поканени заинтересованите
лица.
2-ри семинар (18.12.2014г.) – Представяне на Част 2-ра и Част 3-та от ПУ. Част
2-ра – Дългосрочни цели, ограничения за постигане на целите. Част 3-та – Функционално
зониране, режимите, нормите и всичко това, което е съществено и важно по отношение на
рамката на ПУ.
3-ти семинар (28.01.2015 г.) - Представяне на Част 4-та и Част 5-та от ПУ –
Отново двудневен семинар (1-я ден – експерти, 2-я ден заинтересовани лица). Част 4-та –
Програмни проекти, които през следващите 10 години трябва да се изпълняват (те се
залагат в ПУ) от Дирекцията на НП „Пирин” (съвместно с партньори или самостоятелно).
Част 5-та – Как ще се осъществява мониторинга на изпълнението на ПУ. На четвъртата
година, съгласно Закона и Наредбата, трябва да се прави преглед на изпълнението.
26.02.2015 г. – Разглеждане на Проекта за ПУ – Двустранна среща със семинар.
Тогава вече ще имаме Предварителният доклад на плана, след отразяване на бележки.
През целият този период ние ще работим по Окончателния доклад, съгласно структората
на Заданието. Предстои едномесечно съгласуване с Възложителя.ПУ се публикува в сайта,
на хартиен и на цифров носител, като от 24.06.2015 год. ще бъде на разположение.
20-23.07.2015 г. - Дни на отворените врати в общините.
24.07.2015г. – Обществено обсъждане
В едномесечен срок в МОСВ се внася, от датата на общественото обсъждане,
самият План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г., в който
ще отразиме и бележките. Неотразените бележки от общественото обсъждане се прибавят
към свитък, който се изготвя и включва в ПУ. Съгласно Наредбата на МОСВ, в
тримесечен срок, трябва да се насрочи Висш експертен екологичен съвет. След одобрение,
препоръки от страна на МОСВ се внася в Министерски съвет за разглеждане и одобрение.

Георги Икономов-кмет - Искания от местната общност:
Основните искания на местната общност са насочени към ново зониране и по-общо
либерализиране на нормите и режимите. Според тях настоящият действащ ПУ е много
строг, консервативен – дейностите за спорт и туризъм са силно ограничени. Въпросът им
е: Има ли нагласа за по-сериозни промени относно зони и режими в предстоящият
нов ПУ или ще продължите да се придържате към формата на старият ПУ?.
Експертният съвет е приел Решение, което трябва да определи дали е целесъобразно да се
променя паралелно с новия ПУ.Министерският съвет не е разгледало решението на
Експертния съвет. Дали е целесъобразно и дали е възможно да вървят успоредно двете
неща, и дали има смисъл? Уточнение: Искането в Решението на Експертният съвет е
относно съоръженията. Строителството на нови писти и съоръжения да бъде разрешено на
база одобрени Устройствени планове. Искането ни е в новият ПУ да не се изброяват и да
не се фиксират, като точна бройка и капацитет.
Георги Икономов представя Презентация на арх. Леков за ски зоната в Банско,
която е разгледана и одобрена от кмета на общ. Банско.Представяне на сега
действащата ски зона и местност „Църна могила”. Зона Изток и зона Запад, до сега
съществуващата ски зона. Териториите, които условно биха могли да залегнат в
бъдещия ПУ, относно развитието на спорта. Разгледана е на среща на Общински
съвет и одобрена от ОС и кмета. Ще ни предоставят презентацията, с направените
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необходими анализи и оценки, за да преценим: дали може да се включи в новия
ПУ; дали не е в разрез с някоя част от представянето, спрямо ЮНЕСКО, МС).
Второ – Всички забрани, които са в Закона за защитени територии в националните
паркове, чл. 21, т. 16 - други дейности, определени със заповедта за обявяване на
защитената територия и плана за управление. Според г-н Икономов тази точка
напълно обезсмисля предните забрани. Ще настояват в новият ПУ да не се
включват забрани извън изрично изброените.
 Благовест Обецанов – Сдужение „Ски учители“ – гр.Банско и планински
спасител – Наблюдението на Сдружението, е че ски зоната се задръства от
туристи. Има по-голямо търсене, отколкото предлагане. Предложение ни е да се
увеличи капацитетът на ски зоната, за да се обслужва по-пълноценно туристопотока.Като планински спасител говори относно това да има едно по-сериозно
обезопасяване във високата част на планината – карстовия ръб „Кончето”, пътеката
от вр. „Вихрен” посока местност „Чайка”, основното било, т.н. „Магаре” в раьона
на „Типиците”. Обезопасяването и маркировката, които са по маршрутите на НП
„Пирин”, вкл. и ски зоната са недостатъчни. Необходимо е посичането на някои
пътеки.Като цяло са занемарени лятна и зимна маркировки. Отговор: Ние молим
за ново писмо, което да се изготви и внесе в Дирекцията на парка. Ще заложим
проект или програма, в който/която да се включва маркировката в парка, т.к. това
са коментира като необходимост и от страна на представителите от другите
общини. Молим да ни съдействат с карти за лавиноопасните участъци.
 Йордан Георгиев Еринин – Представител на животновъдите – Да се увеличи
зоната за пашуване;
 Малин Ив. Бистрин – Съюз Туристически Бизнес – Да се наблегне на
възможностите за летен туризъм.Да се заложи възможност за караванен и палатков
туризъм – определяне на нови зони. Икономов предлага от кабинката на
„Бъндеришка поляна” до хижа „Вихрен” от Съюзът на туристичския бизнес да се
определят местата подходящи за караванен и палатков туризъм, както и да се
изгради лифт. Ще го внесът като официално предложение.
 Росен Баненски – Директор „НПП Пирин“ – Необходимо е да се изградят
биологични пречиствателни станции, като е предвидено до 1-2 години да има
такива към хижите.;
 Костадин Иванов Загорчин - общински съветник и председател на ловците –
Към момента ловните територии за Банско са силно ограничени. Да се даде
възможност на бивши ловни стопанства, които вече са били на територията на НП
„Пирин”, да обособят в долната част на парка територии за лов, защото няма
такива.
 Владимир Николов Колчагов – Председател на ОбС-Банско: Риболовът в
ниските части също е забранен, но към днешна дата има езера, които повече от 50сет години се използват за риболов (в ниските части). Да се разрешат повече места
за риболов. Баненски коментира, че са подходящи Безбожкото езеро и ез. „Окото“
за риболов за родители с деца
 Катерина Колчагова - Алианс за популяризиране и развитие на туризма в
регион Банско – Коментира значението на летните програми за обучението на
децата, летни програми за обучение на децата. Дирекцията да осигурява
специалисти за това обучение, а и да отделя срества за тези форми на обучение.
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ПРОТОКОЛ
от
проведена Работна среща за обсъждане на резултатите от Раздел "Характеристика на
aбиотични фактори" (т.1.8-1.11) - Първи модул във връзка с разработване на План за
управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.

27 и 28 август 2014 г. в Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет.
0 се състои Работна среща на експертно ниво за обсъждане резултатите от Раздел
"Характеристика на aбиотични фактори" (т.1.8-1.11) - първи модул по План за управление
на Национален парк Пирин.
Присъстват експерти от "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ, Регионална
инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград, БД Западнобеломорски район, гр.
Благоевград, Регионална лаборатория, гр. Благоевград към ИАОС, еколог ЮЛЕН АД, експерти и
инспектори на Парковите участъци от дирекцията на НП Пирин - гр. Банско, експерти от района
на НП Пирин, представител на ПК „Хеликтит" – София , девет експерта от раздел „Абиотични
фактори” с ръководител проф. д-р Зоя Матеева, както и други от екипа на Пролес Инженеринг
ООД.
Експертите ще представят своите резултати от проучвания, изследвания, анализи и
оценки в областта на климата, климатичните промени, цифровия модел на релефа на НП Пирин,
геологията и геоморфологията, хидрологията и хидрографията, хидрохимията, хидробиологията,
почвите и почвените процеси в НП Пирин и прилежащите му територии.
Срещата открива инж. Антоний Стефанов, Ръководител Екип за разработване на ПУ НП
"Пирин" и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД и г-н Росен Баненски, Директор на
Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско.

27 август 2014 г. (сряда)

Веселина Паскова - ключов експерт връзки с обществеността – регистрира и представя
участниците.

инж. Антоний Стефанов, Ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и Управител на
„Пролес Инженеринг“ ООД и г-н Росен Баненски, Директор на Дирекция НП „Пирин“, гр.
Банско – Откриване на Работната среща
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Сесия I - Климат, климатични промени, цифров модел релеф, геология, геоморфология,
филм „Пропастна система „Бански Суходол № 9-11, експедиция 2012“
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проф. д-р Зоя Матеева - главен експерт по Раздел "Характеристика на aбиотични фактори" и
експерт климат представя експертите от раздел „Абиотични фактори“ и т.1.8 – КЛИМАТ

доц. д-р Стефан Мирчев - експерт климатични промени и здравословно състояние на горите
представя т.1.8.3 – Климатични промени

1-ва дискусия:

проф. д-р Зоя Матеева - Запознава аудиторията с проблем с набавянето на климатичните данни.
Дава две предложения:
1.
„НИМХ от 1982 год. е преустановил издаването на официални годишници, климатични
справочници, а те са единствените официални източници за информация. МОСВ има бюлетини,
но нещата там са генарализирани и на нас не вършат работа. Поставени сме в положение по
неформални начини да търсим информация и да се снабдяваме с данни. Има изпратено
официално писмо до НИМХ за предоставяне на данни, но отговора беше много обидно
неформално изпратен, с искане за пари. Това са държавни данни и би трябвало да имаме право да
получим тази информация, но това не се случва вече трето десетелетие.“ Предлага съвсем
официално да реагират всички, които имат нужда от такива данни. проф. д-р Зоя Матеева е
успяла да се сдобие с данни от автоматични метеостанции, едните на колегата Карстен
Грюневалт и то благодарение на любезното представяне от страна на парка. „Другите данни,
които са получени по неформален път са тези, които са събирани през годините от планинскоспасителните служби.Третите данни са от наши лични замервания и наш личен архив, но
всичките те имат два основни недостатъка –касаят само част от климатични елементи, които по
задание трябва да бъдат анализирани, разработени и надградени или са за много къси периоди (23 год.) и несъответстват на изискванията. Ние сме приложили всички наши знания, за да
направим тези анализи, но напрактика съвсем различно е, ако имаш данни, които да са точно
определени, с реални стойности.“
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2.
Прави предложение да се създаде Локална метеомрежа със собствени станции на
територията на НП Пирин, които да бъдат сертифицирани и „това би било най-доброто, защото
данните от НИМХ се отнасят за станции, които са недостатъчно гъсто разположени и
необхващат точно територията на парка.“
доц. д-р Светла Братанова-Дончева към проф. д-р Зоя Матеева – „Изключително ми е важно Page | 3
да знам местата където има климатични инверсии, защото там има замърсявания, а аз трябва да
определя горещите точки. Дали вече са направени локализиране, картографиране или определяне
на такива места, където да има опасност да се събират повече замърсители?“ проф. д-р Зоя
Матеева – „В близко време ще се изработи с колегите карта върху, която да идентифицираме
местата, които са потенциално опасни, относно климатичните инверсии.“
Владимир Милушев към проф. д-р Зоя Матеева – „Казвате, че имате проблем с данните и
въпреки това сте направили подробни характеристики на всички климатични елементи. Какъв е
периода, за който сте използвали данни, какви станции, какви източници, защото в
презентацията нямаше информация?“ проф. д-р Зоя Матеева – „Съвсем умишлено в
презентацията не бях посочила тази информация, защото, както вече казах, това е проблемен
въпрос. Надявам се до края на срока на изпълнение на Заданието да продължим с усилията да
получим официални и актуални данни. Иначе за тези подробни характеристики съм използвала
много видове и бази данни. Едните разбирасе са официалните Годишници и Справочници, които
са за 30 и 40 годишен период, обаче са стари. Надградила съм тези данни с разни други бази, от
епизодични наблюдения от станциите на „Големия казан“, х. „Вихрен“, на немския колега
Карстен Грюневал, които се провеждат частично от 2010 г., като продължават и до сега. В тях
присъстват част от метериологичните елементи и все пак са само за 3 ½ годишен период. Други
база данни са тези от планинско-спасителните служби, които също имат ограничен брой
климатични елементи – те са за по дълъг период от 85 г., има някои точки, други са след 90 г.
Всичко това, разбира се, е по правилата на науката, надграждано и направено така, че да могат да
се получат интерпулации за територията на парка, но това не е което бихме желали, като основа
върху, която да стъпим за нашите резултати. Като обобщение на вашия въпрос – използвани са
всички метериологични и дъждомерни станции от НММ, които се намират на територията на
парка и в неговите прилежащи територии, така че да могат да се изградят вертикални височинни
проби, от друга страна са използвани точките от замерванията на автоматичните станции, които
са на различни места, главно по северния склон на планината, данни от НИМХ за периода от 31
до 82 год. Това е един много стабилен климатичен период и данните върху, които стъпваме за
този период са напълно достатъчни, за да се направи една абсолютно достоверна характеристика
на района и това, че през последните години има някои промени в стойностите, вече това е
отделен въпрос, който не случайно беше възложен на доц. Мирчев.“
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ланд. арх. Димитринка Берберова към проф. д-р Зоя Матеева – „Вие не ползвахте ли в отчета
от проучвания и изследвания, по отношение на климата за надграждане на тези данни предишния
ПУ ‘04г.?“ проф. д-р Зоя Матеева – „Този въпрос също е много важен. Всъщност оказа се, че в
настоящия ПУ ‘04г. е направена само с текстово описание, разказвателно. Посочени са няколко
отделни цифрички, но няма таблици и графики, които да са приложени. Нищо климатично не е Page | 4
подадено.“
доц. д-р Мариан Върбанов – „Става дума хидрология и хидрометрия. Запознавайки се с
всичката възможна информация от сега действащия ПУ ме интересува и се обръщам към
колегите от Д НП Пирин. Съществува ли изходна информация и оперативна база данни за
климатични и хидроложки данни? Предадена ли ви е така информация, когато е правен ПУ ‘04г.
или са ви предадени само обобщените резултати?“

инж. Мариан Николов - главен експерт ГИС представя Цифров модел на релефа

докторант геол. Георги Начев - експерт геология и геоморфология представя т.1.9 – ГЕОЛОГИЯ
И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Юлия Стателова представя филм „Пропастна система „Бански Суходол № 9-11, експедиция
2012“

2-ра дискусия:

Росен Баненски към Юлия Стателова – „Имате ли наблюдения за пещери в района от посока
„Кончето“ към „Влахина река“?“ Юлия Стателова – „Предвиждаме да има експедиция, но за
сега нямаме данни.“ Росен Баненски предлага нач. участък на парков район Синаница – Тодор
Юлев да съдейства на ПК „Хеликтит“, защото най-вероятно Дирекцията на парка е открила 1, 2
пещери там. Предалага на клуба да ги видят и изследват.

1034
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

инж. Антоний Стефанов към Юлия Стателова – „Имате ли данни, които да ги съвместим и да
намерят място в новия ПУ?“ Моли за геоложки и геоморфоложки данни, както и данни за
проучването на прилепи, за да можем да ги сравним. Юлия Стателова – „Всяка година се
изготвя доклад към Юнеско, Европейската пещерна асоциация и мисля, че и към парк Пирин.
Тези неща се докладват. Всички данни ще бъдат предоставени на парка за карста.“
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Елена Топузова към Юлия Стателова - „Как липсата на сняг влияе на пещерите и карстовата
система?“ Юлия Стателова – „Към момента пещерите са още от ледниковия период и
карстовите процесите са много бавни, поради това в кратък срок спадането на водите клони към
0-ла като влияние към момента.“
Въпрос към докторант геол. Георги Начев– „Има ли данни, сведения, наблюдения (ваши
лични) дали има нови свлачища, които са се появили или нови насипища, сипеи от изследвания
от предишния ПУ и сега?“ докторант геол. Георги Начев – „За сравнение от предния ПУ - Там
не са коментирани свлачищно-срутищните площи. Информацията, която съм използвал за тях е
взета от покрай стените на всички циркуси, където има сипеи. Освен това ще получим
информация от „Геозащита“ - Перник за едно официално регистрирано свлачище към момента.
Освен това с помоща на геоложката карта, типовете скали, както и картата на склоновете ще
успея да направя карта с бъдеща прогноза за такива процеси.“
Елена Топузова от ДНП към докторант геол. Георги Начев – „Има ли находища на
полускъпоценни камъни?“– докторант геол. Георги Начев – „Няма регистрирани към момента“

28 август 2014 г. (четвъртък)

Сесия II - Хидрология и хидрография, Хидрохимия и водопотребление, Хидробиология,
Почви, Ерозионни процеси

Веселина Паскова - ключов експерт връзки с обществеността представя програмата за деня

доц. д-р Мариан Върбанов - експерт хидрология и хидрография представя т.1.10.1 – Хидрология
и хидрография
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проф. д-р Надка Игнатова - експерт хидрохимия, замърсяване на водите, водопотребление
представя т.1.10.2 – Хидрохимия и водопотребление
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1-ва дискусия:

Татяна Дукова от РИОСВ Благоевград предлага на проф. д-р Надка Игнатова да ползва
данните от техния сайт и програмите им за мониторинг.
Снежана Димова към проф. д-р Надка Игнатова – „Понеже споменахте, че за периода 20042013 г. ви е предоставена информация само за 4-ри езера, това не е така, защото до миналата
година освен „Рибно“, „Окото“, „Попово“ и „Безбожко“ се вземаше и „Синанишко“, а
предишните години включтително и „Тевно“.Това е правено по утвърдени програми между изп.
д-р на агенцията и съответните директори на парковете. Друго, което бих искала да
попитам.посочена е лаборатория в Лесотехническия университет. Акредитирана ли е и как се
извършва контрола на качеството на изпитването?“ проф. д-р Надка Игнатова –
„Лабораторията в нашия университет използва съвременни методи, по които обучава студентите
с идеята, когато практикуват да не се нуждаят от някаква допълнителна квалификация. Така, че
сме използвали модерна съвременна апаратура. Не може да се акредитира лаборатория в
университет, която се използва за учебни цели, защото знаете какви са изискванията по
отношение на персонала и за това съм използвала резултатите от ИАОС, отразени в отделните
инспекции, които са извършени в лабораторията на ИА.“
гл. ас. д-р Емилия Варадинова към проф. д-р Надка Игнатова – „Имате ли някаква
информация, данни за изкуствения сняг и влиянието му върху околната среда, като дифузен
източник на замърсявания?“ проф. д-р Надка Игнатова – „Самият сняг не би могъл да нанесе
някакви щети на водните ресурси. Проблемът, е че по пистите се използват различни препарати и
торове за поддържане на тревната покривка. Както видяхте един от контролните пунктове е
точно под един от тези отдели, в които има писти с изкуствен сняг.“
инж. Димитър Стоев от МОСВ към проф. д-р Надка Игнатова – „Ясно е, че има тенденция за
азотно замърсяване. Според мен обяснението е, че тове е в резултат на източници в парка, хижи
и т.н. Това малко не може да обясни тези неща според мен. Още повече, че обекти, в които няма
хижи около езера, също са азотно замърсени. Трябва да се намери някакво обяснение, защо това
се случва. Самото обяснение, че съществуват хижи без станци за отпадни води е публична
тайна.Трябва да се изследва защо има азотно замърсяване нависоко, където няма човешко
присъствие.“ инж. Димитър Стоев –„Чудесно, има няколко хиляди животни, които пашуват
горе, но просто трябва да се намери адекватно обяснение, защото дори и това, че има
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замърсяване от еди колко си хиляди крави, които пасат в парка това е някакво обяснение и би
следвало да следва нещо.“ проф. д-р Надка Игнатова – „За това включих толкова много раздели
в хидро-химичната оценка, за да покажа какви биха могли да бъдат причините и на какво се
дължи този общ процес, който наблюдава повишаване влиянието на азот, в цял свят и особенно в
Европа. Не случайно са създадени тези Оперативни програми за определяне на критичните Page | 7
натоварвания за азотните замърсявания, за определяне на квотите за замърсяване с азотни оксиди
и т.н. Така, че има една обща тенденция за замърсяване с азот. Има райони и в Родопите също,
където не могат да се намерят води, също не могат да отговарят на изискванията по съдържание
на амониев азот, най-вече в карстовите райони. Има една обща тенденция за повишаването на
азота. Много са причините, но някои от тях са тези, за които аз ви споменах, така че ние трябва
една по една тези причини да ги отстраняваме, макар че тяхното значение по отделно да не е
значимо, всички взети заедно явно допринасят за тази обща тенденция на натоварване на водите
с азот.“
инж. Борислав Бечев от МОСВ: Обръща внимание, че много са важни нашите анализи, изводи,
които правим. „За колегите от НП и за нас от МОСВ е много важно, ние да знаем как ще се
управляват тези води. Възможно ли е ново водохващане? Възможно ли е някои от
водохващанията да бъдат ограничени? Това е много важно, защото в близките 10 години могат
да постъпят много искания за водохващания в района и ние трябва да знаем дали това нещо е
допустимо. Така, че когато екипа разработва Част 3-та: Зониране, режими, норми - там, ако няма
нищо вмъкнато, че ще има някакви режими при водоползване, това означава, че свободно ще
могат да се ползват водите от НП. Ако нещо от вашите изследвания ви претиснява и колегите от
парка и екипа, който разработва ПУ, някъде може да има някакво ограничение. Всичко това
нещо трябва да произлезе от вашите резултати от изследвания. Не може в крайна сметка
колегите, които разработват тази част да забраняват се ново водоползване, разрешава се ново
водолозване на еди кои си участъци. Това, което казва и колегат г-н Стоев много е важно този
план за паша, който колегите всяка година пускат. Ако в действителност това замърсяване е в
резултат на прекомерната паша, това би позволило на колегите за определени райони да не ги
допускат в плана за пашата и това нещо да се преустанови, за да намалее това водно
претоварване. Обръщам го това като забележка, това като краен резултат да го има като изводи.“
инж. Антоний Стефанов – „Предстои да чуем представянето и на гл. ас. д-р Емилия
Варадинова.“ Иска да проследи дали няма и други причини за вторично въздействие и като
причина за високите норми на азот. „Трябва много точно да определим причината, защото на
срещите с общините, който имахме голяма част от исканията бяха за разширяване на площите за
паша Трябва много точно да определим дали пашата на домашни животни е причината за това
нещо.“ проф. д-р Надка Игнатова – „Що се отнася до ролята на водохващанията в химичния
статус няма такова негативно влияние, но на този въпрос трябва да отговори колегата хидролог и
трябва да прецени дали тези водохващания са в границите на нормите, за да се запази този
1037
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хидробаланс. Разговарях с колеги, които са охраняват този район на Василашките езера и там се
наблюдава развитието на много водорасли. Това може би се изследва и от колегите, които са
специалисти по водораслите, но това се наблюдава от 3-4 години, като оторизация преди това не
е имало. Знаете как са разположени Василашките езера. Там няма никакви източници на локално
замърсяване, абсолютно. Те са затворени и процесите, които се извършват на ерозия, които се Page | 8
изнасят от самия водосбор на тези езера доставят някакви азотни форми. Явно ерозията ги внася
във водното тяло и те там да се използват от водните организми, които се намират (растителни,
животински) има излишък на азот и на фосфор, който влияе на еутрофикацията на тези езера.
Надявам се, че с общи усилия ще намерим решение и в крайната версия на Плана ще предложим
решение. Що се отнася до пашата, която е заложена в ПУ, за района на Струма това, което
правих аз показва, че този натиск не е толкова значим, че да укаже същественно отрицателно
влияние на водите. Отделно се взема под внимание как се използват тези отпадъчни продукти
върху почвите на територията на НП Пирин. На този етап тази норма не предизвиква някакво
притеснение.“

гл. ас. д-р Емилия
Хидробиология

Варадинова - експерт хидробиологична част представя т.1.10.3 -

2-ра дискусия:

Елена Топузова към гл. ас. д-р Емилия Варадинова – „На какво се дължи отклонението на
индекса при „Бяла река“?“ гл. ас. д-р Емилия Варадинова – „Точно на какво се дължи е трудно
да се даде обяснение на този етап, коментирано е с колеги от парка. Разгледахме по-обширен
район от парка и не констатирахме някакви същественни източници на замърсяване. На „Бяла
река“ има малък пунк на парка, където няма изградена пречиствателна станция, но вероятно само
това е локално въздействие. В крайна сметка резултатът е с ½ единица завишение и не оказва
съществено въздействие. Предстои да се проучва дали има разположено нещо по-нагоре по
течението, което да оказва влияние. Дали локално, периодично въздействие оказва
туристопотока или е нещо друго, предстои да се изясни.“
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТНА СРЕЩА
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗДЕЛ
"Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А НА A Б И О Т И Ч Н И Ф А К Т О Р И" (Т. 1 .8 - 1. 11) – П Ъ Р В И М О Д У Л
Август 27 – 28.2014 г. - гр. Разлог

Цел: Представяне на резултатите от Раздел "Характеристика на aбиотични фактори" (т.1.8-1.11) - Първи модул.
Осъществяване на дискусия на експертно ниво за абиотичните фактори в НП „Пирин“.
27 август 2014 г. (сряда)
Веселина Паскова - ключов експерт връзки с
13:00 – 13:30
Регистрация
обществеността
инж. Антоний Стефанов - ръководител екип за
разработване на ПУ НП "Пирин" и
13:30 – 13:40
Откриване
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Климат, климатични промени, цифров модел релеф, геология, геоморфология,
Сесия I
филм „Пропастна система „Бански Суходол № 9-11, експедиция 2012“
проф. д-р Зоя Матеева - главен експерт по Раздел
Представяне на експертите от
"Характеристика на aбиотични фактори" и експерт
13:40 – 13:50
раздел „Абиотични фактори“
климат
проф. д-р Зоя Матеева - главен експерт по Раздел
"Характеристика на aбиотични фактори" и експерт
13:50 – 14:10
т.1.8 - КЛИМАТ
климат
доц. д-р Стефан Мирчев - експерт климатични промени
14:10 – 14:30
т.1.8.3 – Климатични промени
и здравословно състояние на горите
14:30 – 14:50
Дискусия
14:50 – 15:20
Кафе пауза
инж. Мариан Николов - главен експерт ГИС
15:20 – 15:40
Цифров модел на релефа
докторант геол. Георги Начев - експерт геология и
т.1.9 – ГЕОЛОГИЯ И
15:40 – 16:20
геоморфология
ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Константин Стоичков - председател ПК „Хеликтит" 16:20 – 16:30
Представяне
София
филм „Пропастна система
Константин Стоичков - председател ПК „Хеликтит" 16:30 – 16:50
„Бански Суходол № 9-11,
София
експедиция 2012“
16:50 – 17:30
Дискусия
17:30
Закриване на Сесия I
28 август 2014 г. (четвъртък)
Хидрология и хидрография, Хидрохимия и водопотребление, Хидробиология, Почви,
Сесия II
Ерозионни процеси
Начало - Представяне
Веселина Паскова - ключов експерт връзки с
09:00 – 09:10
програмата за деня
обществеността
доц. д-р Мариан Върбанов - експерт хидрология и
т.1.10.1 – Хидрология и
09:10 – 09:30
хидрография
хидрография
проф. д-р Надка Игнатова - експерт хидрохимия,
т.1.10.2 – Хидрохимия и
09:30 – 10:00
замърсяване на водите, водопотребление
водопотребление
10:00 – 10:30
Кафе пауза
гл. ас. д-р Емилия Варадинова - експерт
10:30 – 10:50
т.1.10.3 - Хидробиология
хидробиологична част
10:50 – 11:20
Дискусия
проф. д-р Росица Петрова, доц. д-р Людмила
11:20 – 11:40
т. 1.11 - ПОЧВИ
Малинова - експерти почви и почвени процеси
инж. Илия Петров - експерт ерозионни процеси
11:40 – 12:00
Ерозионни процеси
12:00 – 12:30
Дискусия
12:30 – 12:40
Закриване. Предстоящи срещи ланд. арх. Димитринка Берберова – зам.р-л на екип ПУ
12:40
Обяд и отпътуване
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
за участие в Работна среща за обсъждане на резултатите от Раздел "Характеристика на
aбиотични фактори" (т.1.8-1.11) - Първи модул, 27-28.08.2014 г., гр. Разлог
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

име
инж. Михаил Михайлов
инж. Димитър Стоев
инж. Борислав Бечев
Цветелина Иванова
Татяна Дукова
инж. Чавдар Молов
Снежана Димова
Росен Баненски
Страхил Христов
ланд. арх. Людмила Димитрова
инж. Мартин Лазаров
Даниела Бергова
инж. Иван Стоилков
Тодор Георгиев
инж. Любомир Тренчев
инж. Мариан Попадийн
инж. Петър Петров
Лиляна Декова
Магдалена Колчагова
инж. Елена Топузова
инж. Николина Ангелинина
Надка Гълъбова
инж. Костадин Касапов
Цветелина Калинова
Павлина Доневичина
инж. Весела Вескова
представител на общ. Разлог
представител на общ. Банско
представител на общ. Гоце Делчев
представител на общ. Сандански
представител на общ. Струмяни
представител на общ. Кресна
представител на общ. Симитли
инж. Руско Весков

организация/ длъжност
Директор на Дирекция "НСЗП"- МОСВ
Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
Директор Регионална инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград
Директор БД Западнобеломорски район, гр. Благоевград
Ръководител на Регионална лаборатория, гр. Благоевград към ИАОС
Директор на Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
Р-л на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
Директор Д "Контрол и охрана" - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
Директор Д "АПФД" - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
гл. инспектор ПУ Каменица - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
гл. инспектор ПУ Синаница - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
гл. инспектор ПУ Безбог - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
гл. инспектор ПУ Баюви дупки - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
старши инспектор ПУ Вихрен - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
старши експерт ГИС - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
младши експерт Инфраструктора - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
младши експерт Гори - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
младши експерт ПВД - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
младши експерт ТДИ - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
младши експерт Флора - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско
младши експерт Фауна - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

инж. Антоний Стефанов
ланд. арх. Димитринка Берберова
проф. д-р Зоя Матеева
доц. д-р Стефан Мирчев
инж. Мариан Николов
докторант геол. Георги Начев
доц. д-р Мариан Върбанов
проф. д-р Надка Игнатова
гл. ас. д-р Емилия Варадинова
проф. д-р Росица Петрова
инж. Илия Петров
проф. д-р Екатерина Павлова
доц. д-р Светла Братанова-Дончева
Веселина Паскова
ик. Анелия Костова
Константин Стоичков

Ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин"
главен експерт по Раздел "Характеристика на aбиотични фактори" и експерт климат
експерт климатични промени и здравословно състояние на горите
главен експерт ГИС
експерт геология и геоморфология
експерт хидрология и хидрография
експерт хидрохимия, замърсяване на водите, водопотребление
експерт хидробиологична част
експерт почви и почвени процеси
експерт ерозионни процеси
експерт мониторингови програми и проекти
експерт състояние на компонентите на околната среда
главен експерт Връзки с обществеността
координатор
председател ПК „Хеликтит" - София

еколог ЮЛЕН АД
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ПРОТОКОЛ
от
проведена Работна среща за обсъждане на резултатите от Раздел "Биологична
характеристика" (т.1.12-1.15) - Втори модул във връзка с разработване на План за управление
Page | 1
на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.

Днес, 27 и 28 октомври 2014 г. в Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала
№ I, ет. 0 се състои Работна среща на експертно ниво за обсъждане резултатите от Раздел
"Биологична характеристика" (т.1.12-1.15) - Втори модул по План за управление
на Национален парк Пирин.
В срещата участват началници на отдели "Защитени територии" и „Натура 2000“ в Дирекция
"НСЗП"- МОСВ, гр.София; директор на РИОСВ, гр. Благоевград, гл.експерт направление
"Биологично разнообразие, защитени територии и зони"-РИОСВ, гр.Благоевград, началник отдел
„Регионална лаборатория“ - ИАОС, гр. Благоевград; еколози на общините от района на НП
„Пирин“; еколог „ЮЛЕН“ АД; Директор Дирекция „НП Пирин“; експерти от екипа за
управление на проекта; експерти от Дирекция „НП Пирин“; инспектори на Парковите участъци
на НП; ръководители и експерти от Екипа на фирмата Изпълнител „Пролес Инженеринг“ ООД.
Експертите представят своите резултати от проучвания, изследвания, анализи и оценки в
областта на Екосистеми и биотопи (местообитания), Растителност, Флора (нисши и висши
растения), Характеристика на горскодървесната растителност, Фауна (безгръбначна и гръбначна
фауна) в НП „Пирин“ и прилежащите му територии.
Срещата открива инж. Антоний Стефанов, Ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин"
и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД.
27 октомври 2014 г. (понеделник)
Веселина Паскова - ключов експерт връзки с обществеността – представя накратко програмата
на двудневната Работна среща.
инж. Антоний Стефанов, Ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и Управител на
„Пролес Инженеринг“ ООД – Открива Работната среща
Сесия I - т.1.12 Екосистеми и биотопи (местообитания), т.1.13 Растителност
проф. д-р Димитър Павлов - ключов експерт природни местообитания/ гори презентира т.1.12.
ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ), т.1.13.1. Класификация на растителността
1-ва дискусия:
ланд. арх. Людмила Димитрова - Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и
Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от Д НПП: Благодари за интересната работа която е
свършена. Приветства включването на доц.д-р Петър Желев в екипа по разработване на Плана за
управление, т.к. той е бил ключов експерт в настоящия План за управление ‘04. За колегите,
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служители от парка са направени две обучения, които са специално за природните
местообитания. Предлага обучения за местообитанията по Актуализирания план за управление.
Въпрос към проф.Павлов относно актуализация на местообитанията и използвани ли са данни от
План’04.
проф. д-р Димитър Павлов - При разработване на плана за управление за настоящия период са
използвани всички информационни източници, които съществуват, в това число и предходния
план. Актуализацията, която е направена е свързана връзка между доминантен подход и Page | 2
флористичния подход. Описаните единици по доминантен подход каква връзка имат с
флористичния подход, т.к. в голяма степен ние ще стъпим на флористичния подход по
класификация и актуализираната карта на растителността, която ще направим, ще включва както
единици по доминантния и по флористичния подход. Така че 1:1 са ползвани и връзка е търсена с
флористичния подход по класификация.
ланд. арх. Димитринка Берберова - Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин":
Уточнява за местообитанията, че в План‘04 е работено с Палеарктичната класификация. В
План‘14 се прави освен Палеарктичната класификация и природни местообитания от проект –
Фаза I по Натура 2000, който ние не сме работили, но същевременно актуализираме.
Същевременно се прави връзката с EUNIS. Освен това, съгласно изискванията на Заданието, за
горските територии се прилага европейската класификация за горите. Когато е работен План‘04
тогава е приложена само Палеарктичната класификация.
ланд. арх. Людмила Димитрова уточнява, че са ползвали растителните съобщества от горските
карти и характеристика на горско-дървесната растителност. Колегите от Пролес знаят, че
швейцарците тогава категорично отказаха пари за инвентаризация и напрактика се ползваше от
Агролеспроект многото стара информация. Това доведе до големи затруднения за колегите,
които работеха като районни инспектори.
ланд. арх. Димитринка Берберова уточнява, че това все пак е въпрос на желание да включиш
актуално проучени данни. Много добре си спомняте, че на база на растителните съобщества ние
подобрихме ландшафтната карта.
ланд. арх. Людмила Димитрова – цитира издадена по-късно книга „Природните местообитания
на Пирин“. Явява се нужда да се направи, което да е практично, приложно за управлението на
Парка. Така, че това е сега което се прави и сега с тази нова инвентаризация, която ще чуеме понататък ще бъде добра база за работата на хората.
проф. д-р Димитър Павлов – Допълва отговорът. По отношение на местообитанията –
таблицата на местообитанията включва следните класификационни единици: 1-ва група: Води
(изброява подгрупите), 2-ра група:Храстова и тревна растителност (изброява подгрупите), 3-та
група: Гори (изброява подгрупите). В новия План, съгласно Заданието задължително трябва да се
направи връзка независимо, че е насочено към формацията на Бондев задължително трябва да се
направи връзка с местообитанията по Закона за биологичното разнообразие, трябва да се направи
връзка и с Европейската екологична система. В този дух събраната информация максимално се
използва и съответно се насочва към новата обстановка.
ланд. арх. Людмила Димитрова – Обръща внимание на качествата на Заданията.
инж. Антоний Стефанов – И за всички паркове навсякъде копи пейст, както казваш че е
сложено да се направи и ние се принуждаваме след това ние да го направим.
ланд. арх. Димитринка Берберова – до сега всички са анонимни и така не можем да разберем
кой прави заданието.
Инж. Илия Петров – Кой е правил заданието за Национален парк Пирин?
Веселина Паскова – Колегите от МОСВ ще кажат ли нещо по въпроса?
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Росен Баненски- Директор на Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско има предложение преди да се
внасят заданията за подпис пред министъра да имат обществено обсъждане.
инж. Борислав Бечев - Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"МОСВ-После стрикно го следим.
инж. Антоний Стефанов – В Заданието ни е дадено стриктно да се съобразиме с разработката
по Фаза 1. „Картиране на природозащитното състояние...“ Само, че виждате, че има грешки. Ние
знаем и коментираме тези грешки. Знаем на какво се дължат. Занимаваме с инвентаризация на Page | 3
гори и правим природни местообитания по Натура 2000 в горските райони. Когато правим
инвентаризация има един алгоритъм, който е изработен съвместно от ИАГ и от МОСВ. Няма
нещо по-ново измислено, не е съвършен, но все пак ни служи при инвентаризация, за да
определиме хабитати за горите по Натура, където са зоните по Натура. В случая, понеже за
Пирин инвентаризацията е направена преди 25 години – такова картиране с алгоритъм няма.
Росица Димова-Петрова, Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ – На това
се дължат и грешките при картирането.
инж. Антоний Стефанов – При докладването щях да го засегна, но няма такава инвентаризация
и на НП „Централен Балкан“. Там ситуацията се отнася също за резерватите.Сега и за НП „Рила“
няма да има и за Рила очаквам, че същата грешка ще има и същите празноти за горската част,
защото не е направена тази ретроспекция с този алгоритъм и хората, които са работили не са
имали основа върху, която да стъпят, актуална или вярна.
Росица Димова-Петрова – Актуална да кажем.
инж. Антоний Стефанов – Сега ние съобразявайки се плътно със Заданието какво трябва да
направим? Това масова практика ще бъде и за другите защитен територии. Обръща се към МОСВ
с предложение техните експерти, които приемат разработките да проявят и те някаква гъвкавост,
защото той знае и е чувал, „че се хващат за буквата“ и може да се предприемат финансови
корекции.
Росица Димова-Петрова – Това е много съществено, което казвате. За това са допуснати и
грешките в картирането, заради лошото моделиране, поради липса на информация и за това
имате и бели петна така както сме ви ги предали в рамките на проекта.
инж. Антоний Стефанов – Беше скъсана връзката навремето, когато защитените територии
преминаха към МОСВ и то тези, които са изключителна държавна собственост и които не са
предмет на инвентаризация и там инвентаризация не се прави. Имаше намерение за НП
„Централен Балкан“ да правят процедура за инвентаризация, но ние тогава напрвихме
инвентаризация само на резерватите, а другото само актуализация.
Росица Димова-Петрова – Надявам се с вашия проект да оправим нещата за Пирин.
ланд. арх. Людмила Димитрова-Логиката на швейцарците беше нищо да не се пипа, защото
България е приела категоризацията на IUCN.
Росица Димова-Петрова – Това не биосферен резерват, за да го оставиш на самотек.
ланд. арх. Димитринка Берберова и да не знаеш какво има вътре.
ланд. арх. Людмила Димитрова - към Берберова –Ти много добре знаеш, че трябва да имаш
база за мониторинг.
ланд. арх. Димитринка Берберова и как предвиждаш мерки за опазване, когато незнаеш какво
опазваш или само една такава теория, че има много велики неща вътре, но незнаем какво е то.
Росица Димова-Петрова – и дали има нужда от опазване.
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Сесия II - т.1.14 ФЛОРА - т. 1.14.1. Низши растения и гъби, т. 1.14.2. Висши растения
Презентации
гл. ас. д-р Благой Узунов - експерт водораслова флора – презентира т. 1.14.1.1. Водорасли
ст. ас. д-р Пламен Иванов - експерт водораслова флора – презентира т. 1.14.1.1. Водорасли
проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт флора – презентира 1.14.1.2. Гъби Page | 4
(Макромицети)
2-ра дискусия:
инж.Елена Топузова – старши експерт „ГИС“, ДНП „Пирин“
На първата среща някои от колегите, които представиха химическото съдържание на водите
казаха, че в повечето от езерата има завишено съдържание на нитрати. Отразявали се това по
някакъв начин на водораслите.
ст. ас. д-р Пламен Иванов - експерт водораслова флора – Обяснява процеса на еутрофикация.
Водораслите са много подходящ обект за изследвания, без да се използват химически методи за
анализ, които са и много по-скъпи. Това е едно от приложенията на водораслите по света да се
оценява антропогеното въздействие върху езера и реки. Ррезулататите, които представихме са
първите които са по-задълбочени съвременни изследвания на водорасли. Не можем да ги
сравняваме от преди 10 год, защото са първите водорасли. Преди десет години от установените
водорасли в Пирин фигурират и някои морски видове и за това неискаме да коментираме тези
списъци и за това сега реално правим първите изследвания на водорасли. Необходимо е
Дирекцията на парка ежегодно да се интересува от развитието, състояние на езерата и реките и
това което показват водораслите. Сега в момента е процес на разработка, в рамките на
следващите две години, Система за национален мониторинг на стоящи води. Предстои
включването на всички видове водорасли в алпийски езера.
Росица Димова-Петрова – Как си подбирахте местата от които вземахте проби и защо точно
там решихте да посетите Пирин?
ст. ас. д-р Пламен Иванов – Ние сме посетили доста места, просто не сме ги показали всички
със снимки. Принципът е такъв – навсякъде където има вода. Разбира се държим да обхванем поголемите езерни групи, реките и потоците, които изтичат от тях. Навсякъде където сме минали
по пътеки и има мучурливи места, торфища. За покриване цялата територия на Парка ни трябва
цяло лято само това да правим. Старахме се да има от всички влажни зони. Разнообразие от
местообитания и разбира се, които са леснодостъпни.
инж. Борислав Бечев - Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"МОСВ - Силно впечатлен от резултатите, които сме получили. Даже чак съм горд с този нов вид,
който сте открили за науката и много се радвам, че го има в Националния парк. Това означава ли,
че смо той може да бъде обект на специални мерки или всички водорасли ще бъдат обект на
специални мерки?
ст. ас. д-р Пламен Иванов Има такова задание в Заданието да отделим които ще бъдат обект на
специални мерки. Когато приключат всички резултати вие ще сте наясно с видовото
разнообразие.
инж. Борислав Бечев – Бихте ли отделили някои видове, които ще бъдат обект на специални
мерки и грижи или ще ги групираме ?
гл. ас. д-р Благой Узунов – По-скоро не всички водорасли, а техните местообитания е редно да
бъдат обект на опаване. Новия вид е намерен в почва в подножието на връх Вихрен. Това
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означава ли, че трябва да защитим целия връх и около него? Те се развиват нормално и аз лично
не мисля че трябва се включват някакви специални мерки.
инж. Борислав Бечев – Както си говорихме на предната среща много са важни вашите резулати,
за да може на база вашите резултати екипът, който прави ПУ да синтезира мерки, условия, и
режими които трябва да бъдат наложени в парка. Може да се променят местата за пашата.
ст. ас. д-р Пламен Иванов – По света няма такова нещо като защита на конкретен брой видове
водорасли. Те са един много мощен иструмент за защита на местообитанията. Знаем че това са Page | 5
три от местообитанията влизащи в Натура 2000 – Алпийските езера, мочурищата и торфищата и
дистрофните езера.Това са три потенциални местообитания, където водораслите са много добре
представени и не може да защитаваме определен брой комплексни вида, защитаваме
местообитанията като цяло, това гарантира опазването им.
инж. Борислав Бечев- Бихме могли да очакваме някакви препоръки за опазването на
местообитанията.
ст. ас. д-р Пламен Иванов – Да не се допускат каквито и да било дейности в близката околност
на езерата, които водят до повишена аутрофикация и ерозия. Тези големи животни, които
пашуват цяло лято, стотици – те ще унищожат тези езерни групи за едно десетилетие и няма да
ги има езерата, ще станат едни торфища.
инж. Антоний Стефанов – напомня за конфликта на интереси, който съществува относно
пашата. Сега ние с всички тези изследания, ще имаме основание да определим зоните за
пашуване. Ние сега имаме аргументите, които да послужат и на Дирекцията и на Плана.
инж. Галина Цветкова, Гл. експерт направление „Биологично разнообразие, защитени
територии и зони“ РИОСВ, гр. Благоевград – Ние имаме 10-годишен период на упраление от
последния ПУ и в него са определени тези зони.Тук не търсиме кой е крив и кой прав. Просто
излезе един извод, че с действащия към момента ПУ, тези зони са неточно определени. И сега
трябва да настъпи промяна, съответно това зониране да се презонира. Колегите, така както се
оказа, си изпълняват това което е предвидено в сега действащия ПУ. Сравнителният анализ сега
е направен и показва точно този резултат. Също така другият проблем е, че точно от тези езера се
захранваме и с питейна вода. Да се обясни на хората, когато тези животни точно там пашуват
вредят и на питейната вода. В новия План трябва точно да се кажат нещата, че в резултат на
неправомерна паша или в места където е било разрешено, вече неможе.
Росица Димова-Петрова – тези породи не са местен поминък.
инж. Мартин Лазаров, Директор Д "Контрол и охрана" към Д НП „Пирин“, гр. Банско – Този
проблем ще бъде вечен и аз незнам как трябва да се реши. Има световни практики. Слагат се
електропастири, ограничават се.
проф. д-р Александър Ташев – Трябва да се търси златната среда, да се търси баланса, да се
запазят водоемите, определен периметър около тях, да се сложат електропастири.
Росица Димова-Петрова – Сега с новата програма за селските райони ще видим каква мярка ще
има.
инж. Галина Цветкова – Това са парадоксите на нормативната уредба.
Росица Димова-Петрова – Те там си живеят без пастир, без нищо.
инж. Елена Топузова – По отношения на макромицетите – някакви по-специални мерки за
опазване.
проф. д-р Александър Ташев – пояснява, че официално се знае, че в микофлората на България
са известни 3 000 вида гъби. Доц. Мелания Гьошева, която е правила презентацията смята, че у
нас има не по-малко от 5 хил. вида гъби. Гъбата може да не се появява, т.е. дълги години
плодните телца. Тя живее в почвата, храни се от мъртви остатъци с атрофитни или паразитни
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гъби и може ние да минаваме през дадено място и нищо да не открием. След десет години да
минем, както беше тази година дъждовна и да видим видове, които до сега не сме. Това е много
трудно да определим някакво място, като местообитание за определени видове гъби. Тук става
дума за стопански значимите видове гъби, които се събират от населението. Другите са толкова
редки, че дори и ние да ги видим няма да ги разпознаем. инж.Антоний Стефанов дава пример с
Централен Балкан, където по време на проуванията годината е била много сушава и хората там е
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трябвало само по литературни данни да описват видовото разнообразие.
проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт флора – презентира 1.14.1.3. Лишеи, 1.14.2.1.
Мъхове, 1.14.2.2. Висши растения, 1.14.3. Лечебни растения
3-та дискусия:
доц. д-р Здравко Хубенов, експерт безгръбначна фауна – Навремето беше издадена от проф.
Китанов „Флора на Пирин“. Спрямо нея долу горе как се наместват вашите данни и този IUCN от
98 год. По-нов няма ли?
проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт флора. Това са всички документи, които се
ползват и цитират. Аз съм събрал всичко възможно. IUCN тогава издаде този списък. Флората
на Пирин е писана от проф. Китанов и неговия син. Разбира се ние използвахме този списък, но
той далеч не е пълен. Aко ние тук имаме в Пирин 2136 вида, във флората на проф.Китанов е
много по-малка бройка. Ние използвахме този списък поне като сравнение. В него има смокиня
например. На Пирин как ви се вижда смокиня и т.н., т.е. има някои въпроси, които възникват и
освен това още един момент трябва да кажеме, че географско понятие и геоморфоложко Пирин и
ботаническо понятие „флористичен район Пирин“, който се разделя на северен и южен това са
различни неща. Във флористично отношение Пирин планина тръгва някъде от 800 м. надморска
височина нагоре, а в геоморфоложко резерват Тисата, също трябва да влиза в нея, т.е. тук също
има едно разминаване според книгата.
инж. Елена Топузова – Пита за Пиринският чай има ли го?
проф. д-р Александър Ташев – Има данни за находищата. В Родопите го наричат Мурсалски
чай, тука му викат Пирински чай.Има го в парка, разбира се.
28 октомври 2014 г. (вторник)
Сесия III - т. 1.13.2. Класификация и характеристика на горско-дървесната растителност
Веселина Паскова - ключов експерт връзки с обществеността – представя програмата за деня.
инж. Антоний Стефанов - главен експерт горска инвентаризация – презентира 1.13.2.
Характеристика на горскодървестната растителност
1-ва дискусия:
Росица Димова-Петрова – Пита защо не е актуализирана информацията за вододайните зони?
От какви съображения?
инж. Антоний Стефанов – Ще бъде актуализирана.
Ланд.арх.Д.Берберова – Имаме 8 СОЗ .Чакаме обявени от 2005, 2006 год. още две, уточнени с
координати, с площи.
Станислав Лазаров, експерт по горско топанство – По задание до колкото си спомням имаше
необходимост от измерване на мъртвата дървесина. Дали г-н Стефанов може да даде някакви
данни?
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инж. Антоний Стефанов – Измерва се, както в Методиката е дадено, но нямаме още данните и
не сме го изчислили, както и за повредите.
Станислав Лазаров – По време на инвентаризацията дали вече има данни за някои негативни
тенденции в изменението на горско-дървестната растителност? Имам в предвид негативни
тенденции по отношение на нападения от вредители. Разпространение на вторични сукцесии,
които са нетипични.
инж. Антоний Стефанов – Да, има данни и те ще бъдат отчетени. По периферията има малко Page | 7
короядни петна, за които ние ще препоръчаме някакви мерки да се вземат.Това не е готово още.
Станислав Лазаров – Видяхме, че има дори и малко насаждения, които са от чуждоземен
произход. Просто ми е интересно дали са наблюдавани някакви тенденции за разпространение,
т.е. за възобновяване на тези чужди горскодървестни видове. Те не са свръхинвазивни,
специално тези, които са отчетени, но просто ми е интересно като тенденця дали го има?
инж. Антоний Стефанов – При кедарът се наблюдава съхнене и даже там се е настанил белия
бор, смърча и по естествен начин ще си заемат местата. Дугласката се е настанила, защото там е
чисто насаждение и се е запазило с висока пълнота. Тополата също и тя си отива, защото има
60% повреди.
Станислав Лазаров – Някакви незаконни сечи, защото екипът все пак е обиколил цялата
територия, дали сте идентифицирали като заплаха и като присъствие?
инж. Антоний Стефанов – Предадохме го в предишният 6-месечен доклад.Имаше една справка,
по сигнали, няма констатация.
инж. Борислав Бечев - Тука в таблицата по обща площ за фукционална група има и защитена
местност площ. Какво имате в предвид.
инж. Антоний Стефанов – Махнато е от таблицата.
проф. д-р Александър Ташев – Всъщност моят въпрос беше зададен от колегата Станислав
Лазаров, но искам да обърна внимание на дугласката ела. Когато работих по Натура 2000 във
всички части на Родопите имаше страхотно възобновяване на дугласката, след това видях и в
Западна Стара Планина. Може би трябва специално да се провери този въпрос, защото тя тръгва
и измества боровете.
Росица Димова-Петрова – По-скоро може и като мярка да се формулира.Просто не и е мястото
там.
зоолог Николай Караиванов - ключов експерт фауна – презентира 1.15. Фауна
2-ра дискусия:
Росица Димова-Петрова – Във видовете, които сега ги съобщавате, че са предмет на опазване в
защитените зони съвпадат ли с видовете, които са в Стандартния Формуляр или има за
включване, или изключване видове?
зоолог Николай Караиванов – При всички видове, с изключение на птиците, отговарят.
Росица Димова-Петрова – Птиците не отговарят? Трябва да се направят корекции с добавяне
или изключване?
зоолог Николай Караиванов – С добавяне. 38 вида са във формуляра, 42 са към момента.
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доц. д-р Здравко Хубенов - експерт безгръбначна фауна – презентира 1.15.1. Безгръбначни
животни
3-та дискусия:
Росица Димова-Петрова – доц. Хубенов, неразбрах категорично в границите на парка речният
рак присътва или не?
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доц. д-р Здравко Хубенов – Присъства около границите на прака, над и под, в ниските части.
Росица Димова-Петрова – същото се отнася и за Rozalia alpine.
доц. д-р Здравко Хубенов – Просто има страшно много работа за много кратко време. Няма
физическа възможност абсолютно всичко да се обхване. Има го в парка.
инж. Борислав Бечев – Аз имам един въпрос към вас. Според вас тези видове, които са предмет
на опазване от Натура 2000 това ли ще бъдат видовете, които ще бъдат предмет на опазване в
Национален парк Пирин?
доц. д-р Здравко Хубенов – По принцип безгръбначните не се опазват като екземплри, те се
опазват като съобщества. Нови видове няма да бъдат опазвани, но ще бъдат посочени
съобщества, където има концентрация - местообитания. По отношение на местообитанията
съществуваше едно схващане, че те трябва да бъдат сходни, например водосбор. Един водосбор
за гръбначни животни се счита за много сходен за местообитания. По отношение на
безгръбначните той не е сходен. Веднага ще дам един пример с Бъндеришка река. От ляво
притоците са от карстовите части, от дясно притоците са върху силикатни скали. Значи от
десните притоци по отношение на охлювите ще видите разни плужеци, които ги има навсякъде.
По отношение на левите притоци са намерени 7-8 ендемита. Просто те са калцифидни, не ходят
там където няма карст.
Кафе-пауза
зоолог Николай Караиванов - ключов експерт фауна – презентира 1.15.2. Риби
4-та дискусия:
Владимир Милушев – Правени ли са проучвания за местообитанията на лещанка на
територията на парка и правени ли са препоръки, да има проучвания за разпространението на
двата вида? Препоръчва да се направят езерни групи, където да се посочат местообитанията на
лещанка, змиорка. Има ли списък и има ли намерение да се изготви списък?
доц. д-р Здравко Хубенов – Да, има препоръка за местообитания. Правени са проучвания в
Кременските езера и експертите от Парка трябва да им обърнат внимание
инж. Галина Цветкова - Змиорката мигрира, обаче сега има два огромни язовира на река Места
и на Струма също, които спират миграцията на змиорката. Променили ли са се условията за
нейното мигриране? Дискутира се въпроса със змиорката. Когато се е проучвала, не ги е имало
язовирите и е откривана като вид.
Росица Димова-Петрова – А, тя би ли могла да остане тук, като изолиран вид?
инж. Галина Цветкова – Не, променили са се условията за нейното местообитание.Твърди се от
очевидци, че преди години е откривана, но официално се води за изчезнал вид.
зоолог Красимир Дончев - експерт земноводни и влечуги – презентира 1.15.3. Земноводни и
влечуги
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5-та дискусия:
Росица Димова-Петрова – Как избрахте трансектите?
зоолог Красимир Дончев - Знае се къде се намират.
проф. д-р Александър Ташев – Еутрофикацията на езерата повлияла ли е на популацията на
Алпийският тритон?
зоолог Красимир Дончев- Възможно е, той е по-чувствителен от другия.
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зоолог Николай Караиванов - ключов експерт фауна – презентира 1.15.4. Птици
доц. д-р Ценка Часовникарова – експерти бозайници - презентира 1.15.5. Бозайници
6-та дискусия:
Владимир Милушев, Еко Консулт Пирин - Работи ли се по заплахи на местните видове?
В презентацията такова нещо не видяхме?
доц. д-р Ценка Часовникарова – Работи се разбира се. Основните видове за които трябва да се
продължи мониторинга е кафявата мечка, вълка, балканския ендемит, който се среща тук,
балканската дива коза определено са приоритетни видове за парка. Аз лично бих включила
снежната полевка и лешниковия сънливец, като едни видове, които са изключително интересни и
заслужават своето внимание и изследването им в едни бъдещи проекти на парка. Заплахите, тук
обаче може много да се спори. Смятаме, че за приоритетните видове, които сме изследвали са в
доста добро състояние. По отношение на другите видове.Веднага мога да кажа, че аз не съм
екстремист, по отношение на някои ясни, големи рестрикции за много от видовете. Колегите,
които мониторират и се занимават с кафявата мечка, смятат, че числеността на вида в парк
Пирин била много намаляла. Моите теренни изследвания показват че откривахме много следи от
жизнената дейност и смятаме, че числеността на популацията вероятно се движи в 10-12
индивида. Смятам, че видът трябва да бъде наблюдаван. По отношени на вълкът смятам, че също
популацията е в доста добро състояние. Според мен тук има скрито бракониерство, макар че
местното население е толерантно към мечката. Има публикации от които се вижда, че местното
население е най-малко агресивно настроено към мечката. Освен скритото бракониерство, има и
някакво безпокойство в някои зони. Има данни за редица хижари, за гонки с кучета, които не
мога да потвърдя и т.н.Това са неща, които трябва да бъдат проучени и за които трябва наистина
да се следи на територията на парка.
Владимир Милушев - Нали ще включите накрая в доклада заплахи за конкретни видове и мерки
за управление?
доц. д-р Ценка Часовникарова – Да разбира се, но ние в момента правим Биологичната
характеристика, а това е следващия етап.
доц. д-р Ценка Часовникарова – по отношение на дивата котка.Тя се смята за масов вид и буди
учудване фактът че е разработен конкретен проект за нея. В ПУ за дивата котка, колегата Иван
Петров изчислява големината на популацията на 8 индивида, които той регистрира в зоните
някъде под връх Синаница. Очакваме д-р Златанова какво ще установи. Проблемът с дивата
котка е високата степен на хибридизация с домашната котка. Смятаме, че на видът трябва да се
обърне внимание и трябва да бъде мониториран. Едрите бозайници са много добре проучени в
проект Натура 2000 и ние ще ги дадем в ПУ, защото те са защитени видове.
инж. Итил Гадженаков - експерт ловна фауна - 1.15.6. Ловна фауна
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7-та дискусия:
Росица Димова-Петрова – Правени ли са нарочни проучвания за глухаря, сега в рамките на този
проект?
инж. Итил Гадженаков – Има паралелен проект, който не е завършен и ще бъдат обобщени тези
данни.
инж. Антоний Стефанов – Да отбележем насажденията, които са специфични за глухаря, за да
Page | 10
се знаят.
Росица Димова-Петрова – Препоръча набелязване на мерки за глухаря
Владимир Милушев – Мен ме интересува произходът на данните.От кой източник са?
инж. Итил Гадженаков – Данните са от книгите предимно.Последните три години има във
всички паркови участъци наблюдения и координати на дива свиня, сърната. Те са обработени и
включени. Също така мои лични наблюдения по трансекти във всички паркови участъци, както и
данни, които са събрани от анкети, с главните инспектори, ловци, горски специалисти и т.н. ,
като не са разделени, защото продължава обработката на данни, които още не са включени. Те
показват една равномерност. Не е толкова важно самите GPS координати, макар че до тук ги
имаме с абсолютна точност на компютър.
Владимир Милушев – А специално данните за динамиката?
инж. Итил Гадженаков – За динамиката, това са данни от таксации за НП „Пирин“, която се
провежда ежегодно.
Росица Димова-Петрова – По Закона за лова и опазване на дивеча.
Владимир Милушев – На какво почива твърдението, че се влошават местообитанията на
глухаря, и че изчезват леговища? Има ли конкретни леговища, които са регистрирани, че са
изчезнали последните години или конкретни леговища, в които намалява броя?
Итил Гадженаков – Фактът че от 220 леговища са наполовина сега показва една тенденция.
Владимир Милушев – А не се ли дължи на различна методика, на различен начин по който се
провеждат наблюденията сега и през последните 20 год.?
Итил Гадженаков – Не е изключено.Когато обобщиме данните и от другият паралелен проект
ще може вече окончателно да се каже.
Росица Димова-Петрова – Защо твърдите, че популацията на хищниците нараства?
Итил Гадженаков – Казвам, че е висока за вълкът.
Росица Димова-Петрова – 40 еземпляра на такава територия е висока численост?
Итил Гадженаков – По литературни данни за вълкът допустимите запаси в ловностопанските
райони и горски стопанства са от порядъка на между 7 и 10 броя на 100000 ха. Над това нанасят
прекомерни щети.
инж. Мартин Лазаров – Проблемът с вълците в България е много сериозен - по литературни
данни се водят между 800 и 2000 вълка. Реално са около 600. Проблемът е най-вече извършеният
мониторинг. Тези вълци се броят едновременно от РДГ, на територията на Пирин и Рила и не се
знае колко броя са.
Итил Гадженаков – За числеността на вълка показател е и неговият отстрел. В България е
постоянен и непроменен. Това говори за стабилност на популацията и за нейната численост.
доц.д-р Ценка Часовникарова – По данни от Натура 2000 за защитена зона „Пирин“ колегите
са отчели численост относима към 10 вълка, т.е. трябва да 4-5 двойки преминаващи.Вие ползвате
ли тази информация или само сте се основавали на данни от ловните стопанства ? Ние често
прилагаме европейското законодателство изключително сляпо, тъй като сме задължени и често
пъти много ценни български видове остват неизследвани, поради факта че са извън това
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законодателство? Един от тези спорни видове е именно вълкът-обикновено се водят големи
дискусии на тази тема. Какво е вашето лично мнение?
Итил Гадженаков – Както казах популацията в парка и извън него не може да се разделя - за
него няма граници на парка.Фактът че отстрелът в прилежащите територии е стабилен говори за
състоянието на популацията.Освен това допринасят и голямото количество пашуващи животни,
които концентрират вълка.
д-р Ценка Часовникарова – Вие бихте ли препоръчали този вид като вид за специално Page | 11
наблюдение и защита за територията на парка?
Итил Гадженаков – Аз лично не.
Росица Димова-Петрова – Е, той е в Приложение 2 на Директивата и не можем да го извадим и
да искаме.
Владимир Милушев – Представлява ли заплаха за ловните стопанства, които са в
непосредствена близост до границите на парка ? Въпросът е много актуален напоследък.
Итил Гадженаков – Трябва да се проследи много внимателно състоянието на тези площи, които
са отдадени под наем на юридически лица. На територията на България и Пирин дивечовъдните
стопансва и ловните стопанства, които са отдадени под наем на юридически лица показват много
добри резултати.Те помагат за популацията на дивите животни не само в тях, а и в прилежащите
им територии. Така, че не можем категорично да упрекнем и да обвиним прилежащите
територии, че оказват някакво негативно влияние върху популациите. Има информация, че
огражденията им много често пречат на миграцията им, че се хващат с капани и се вкарват в
територията им, но трябва да сме сигурни, за да го кажем.
инж. Мартин Лазаров – Поставен е много голям периметър на електропастири, които главно са
по границите на парка и пречат на движението на животните.
Итил Гадженаков – Да, със сигурност представляват причина за свободно предвижване на
дивеча.
инж. Антоний Стефанов – Да, това трябва да се опише, защото го казаха по-рано.
Росен Баненски, Директор на Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско – В стария ПУ има мярка за
регулиране числеността на дивеча. Това в новия ПУ как ще бъде упоменато? Ще го има ли това
регулиране?
Итил Гадженаков – Регулиране на числеността, аз смятам, че е дипустимо, но пак при
определени условия и само от служителите на парка.
Росен Баненски – Това е допустимо явно.Обаче от както е създаден парка това послужило ли е
на някой като основание да разрешава лов или да има лов на територията на парка. Не е ли пологично да няма такова изречение въобще. Когато това нещо е наложително си има министър
има преки органи. Никога от както е създаден парка не се е наложило да има регулиране
числеността на дивеча.
Обсъжда се какво се е имало в предвид, когато това изречение е влезнало в ПУ ’04.
Итил Гадженаков – Може да се вземе под внимание, когато някое частно стопанство развъжда
дива свиня, която излезе извън ограженията, задължително ще нанесе щети на територията на
парка. Не би трябвало да се допуска генетично замърсяване, ако дивата свиня се смеси с
домашната.
инж. Галина Цветкова – Това не е лов, това е регулиран лов.
инж. Антоний Стефанов – Това си е точен термин регулиране на числеността и то при нужда.
Нито е задължение, нито се дава бройка определена по видове, годишно, както е в горските
стопаства и лова.
Росица Димова-Петрова – Да, обаче трябва да има критерий що е то нанесена щета.
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТНА СРЕЩА
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗДЕЛ
"Б И О Л О Г И Ч Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А" (Т. 1 .1 2 - 1. 1 5) – В Т О Р И М О Д У Л
27 – 28 Октомври 2014 г. - гр. Разлог

Цел: Представяне на резултатите от Раздел "Биологична характеристика" (т.1.12-1.15) - Втори модул.
Осъществяване на дискусия на експертно ниво по Раздел "Биологична характеристика".
27 октомври 2014 г. (понеделник)

11:00 – 11:10
Сесия I

11:10 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
Сесия II

14:00 – 14:30
14:30 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30

Веселина Паскова - ключов експерт връзки с
обществеността
инж. Антоний Стефанов - ръководител екип за
разработване на ПУ НП "Пирин" и
Откриване
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
т.1.12 Екосистеми и биотопи (местообитания), т.1.13 Растителност
Екосистеми
и
биотопи
проф. д-р Димитър Павлов - ключов експерт природни
(местообитания).
Обща
класификация
на местообитания/ гори, доц. д-р Петър Желев - експерт
екосистемите и биотопите в природни местообитания/ растителност, инж. Илия
НП „Пирин“. Приоритетни за Петров - главен експерт местообитания/ гори
опазване местообитания.
Картиране и определяне на
природозащитното състояние
проф. д-р Димитър Павлов - ключов експерт природни
на
природните
местообитания/ гори, доц. д-р Петър Желев - експерт
местообитания.
природни местообитания/ растителност
Актуализация на картата на
местообитанията от План’04.
Дискусия
Растителност - Класификация
на
растителността
при проф. д-р Димитър Павлов - ключов експерт природни
различни методични подходи. местообитания/ гори, доц. д-р Петър Желев - експерт
Актуализация на картата на природни местообитания/ растителност
растителността от План‘04
Дискусия
Обяд
т.1.14 ФЛОРА - т. 1.14.1. Низши растения и гъби, т. 1.14.2. Висши растения
Низши растения и гъби
ст. ас. д-р Пламен Иванов, гл. ас. д-р Благой Узунов,
докторант Цветелина Ишева – експерти водораслова
Водораслова флора
флора
доц. д-р Мелания Гьошева-Богоева – експерт гъби,
Гъби (Макромицети)
макромицети
доц. д-р Добри Иванов – експерт лишейна флора
Лишейна флора
Дискусия
Кафе пауза
Висши растения
доц. д-р Анна Ганева - експерт висша флора - мъхове
Висша флора - мъхове
проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт флора, доц.
Висша флора
д-р Кирил Стоянов, доц. д-р Цветанка Райчева, проф.
д-р Димитър Димитров - експерти висша флора
Регистрация
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16:30 – 16:50

16:50 – 17:20

17:20– 18:00
18:00
19:30

гл. ас. д-р Койчо Коев - експерт лечебни растения
Лечебни растения
Флора - Обща информация,
богатство на таксони, видове
с консервационен статус, проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт флора
видове предмет на специални
мерки.
Дискусия
Закриване на Сесия I и Сесия II
Вечеря
28 октомври 2014 г. (вторник)

09:00 – 09:10

09:10 – 09:40

09:40 – 10:00
Сесия IV
10:00 – 10:20

10:20 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00 – 13:20
13:20
13:30

т. 1.13.2. Класификация и характеристика на горско-дървесната растителност
Начало
Представяне Веселина Паскова - ключов експерт връзки с
програмата за деня
обществеността
Инвентаризация на горските
територии в границите на НП
инж. Антоний Стефанов - главен експерт горска
Пирин.
Класификация
и
инвентаризация
характеристика на горскодървесната растителност
Дискусия
т. 1.15. ФАУНА – безгръбначна и гръбначна фауна
Фауна - Обща информация,
богатство
на
видове
с
консервационен
статус, зоолог Николай Караиванов - ключов експерт фауна
видове предмет на специални
мерки.
доц. д-р Здравко Хубенов - експерт безгръбначна фауна
Безгръбначни животни
Кафе пауза
доц. Диана Кирин, гл. ас. д-р Соня Шукерова - експерти
Риби
риби
зоолог Красимир Дончев - експерт земноводни и влечуги
Земноводни и влечуги
Дискусия
Птици
зоолог Николай Караиванов - ключов експерт фауна
доц. д-р Ценка Часовникарова, гл. ас. д-р Христо
Бозайници
Димитров – експерти бозайници
инж. Итил Гадженаков - експерт ловна фауна
Ловна фауна
Дискусия
Закриване на Сесия III и
ланд. арх. Димитринка Берберова – зам.р-л на екип ПУ
Сесия IV. Предстоящи срещи
Обяд и отпътуване

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
за участие в Работна среща за обсъждане на резултатите от Раздел "Биологична характеристика"
(т.1.12-1.15) - Втори модул, 27-28.10.2014 г., гр. Разлог
№

име

организация/ длъжност

инж. Михаил Михайлов

Директор на Дирекция "НСЗП"- МОСВ

2

инж. Димитър Стоев

Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ

3

Росица Димова-Петрова

Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ

4

Райна Хардалова

Началник отдел "Билогично разнообразие" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ

5

инж. Борислав Бечев

Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ

6

Татяна Дукова

Директор Регионална инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград

7

инж. Галина Цветкова

Гл. експерт направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ – РИОСВ, гр. Благоевград

8

Снежана Димова

Началник отдел Регионална лаборатория, гр. Благоевград към ИАОС

9

Росен Баненски

Директор на Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

10

Страхил Христов

Р-л на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП

11

ланд. арх. Людмила Димитрова

Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП

12

инж. Мартин Лазаров

Директор Д "Контрол и охрана" - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

13

Даниела Бергова

Директор Д "АПФД" - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

14

инж. Иван Стоилков

гл. инспектор ПУ Каменица - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

15

Тодор Георгиев

гл. инспектор ПУ Синаница - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

16

инж. Любомир Тренчев

гл. инспектор ПУ Безбог - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

17

инж. Мариан Попадийн

гл. инспектор ПУ Баюви дупки - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

18

инж. Петър Петров

старши инспектор ПУ Вихрен - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

19

Лиляна Декова

гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

20

Магдалена Колчагова

старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

21

инж. Елена Топузова

старши експерт ГИС - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

22

инж. Николина Ангелинина

младши експерт Инфраструктора - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

23

Надка Гълъбова

младши експерт Гори - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

24

инж. Костадин Касапов

младши експерт ПВД - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

25

Цветелина Калинова

младши експерт ТДИ - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

26

Павлина Доневичина

младши експерт Флора - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

27

инж. Весела Вескова

младши експерт Фауна - Дирекция НП „Пирин“, гр. Банско

28

инж. Надежда Попадийна

представител на общ. Разлог

29

Тодор Семерджиев

еколог, общ. Банско

30

Петър Мутафчиев

представител на общ. Гоце Делчев

31

инж. Васил Хърков

представител на общ. Сандански

32

ст. инспектор Валентин Стаменов

представител на общ. Струмяни

33

гл.експерт Елица Маламова

отдел Земеделие и екология, общ. Кресна

34

гл.експерт Татяна Скендерска

отдел Екология, общ. Симитли

35

инж. Руско Весков

еколог, ЮЛЕН АД

36

инж. Антоний Стефанов

Ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД

37

ланд. арх. Димитринка Берберова

Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин"

38

ик. Анелия Димова

координатор

39

проф. д-р Димитър Павлов

ключов експерт природни местообитания/ гори

40

доц. д-р Петър Желев

експерт природни местообитания/ растителност

41

инж. Илия Петров

главен експерт местообитания/ гори
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42

проф. д-р Александър Ташев

ключов експерт флора

43

ст. ас. д-р Пламен Иванов

експерт водораслова флора

44

гл. ас. д-р Благой Узунов

експерт водораслова флора

45

докторант Цветелина Ишева

експерт водораслова флора

46

доц. д-р Добри Иванов

експерт лишейна флора

47

доц. д-р Мелания Гьошева-Богоева

експерт гъби, макромицети

48

доц. д-р Анна Ганева

експерт висши растения - мъхове

49

проф. д-р Димитър Димитров

експерт висша флора

50

гл. ас. д-р Койчо Коев

експерт лечебни растения

51

доц. д-р Цветанка Райчева

експерти висша флора

52

доц. д-р Кирил Стоянов

експерти висша флора

53

зоолог Николай Караиванов

ключов експерт фауна

54

доц. д-р Здравко Хубенов

експерт безгръбначна фауна

55

доц. Диана Кирин

експерт риби

56

гл. ас. д-р Соня Шукерова

експерт риби

57

зоолог Красимир Дончев

експерт земноводни и влечуги

58

доц. д-р Ценка Часовникарова

експерт бозайници

59

гл. ас. д-р Христо Димитров

експерт бозайници

60

инж. Итил Гадженаков

експерт ловна фауна

61

проф. д-р Екатерина Павлова

експерт мониторингови програми и проекти

62

доц. д-р Светла Братанова-Дончева

експерт състояние на компонентите на околната среда

63

Веселина Паскова

ключов експерт Връзки с обществеността

64

социолог доц. д-р Мариана Драганова

главен експерт културни и социално-икономически аспекти

65

д-р Атанас Стоилов

експерт демографска характеристика и процеси
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ПРОТОКОЛ

от
НАУЧЕН СЪВЕТ
към
екипа за „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“

Днес, 31.10.2014 г. от 14:00 часа, в офиса на ф-ма „Пролес Инженеринг“ ООД, гр. София, бул.
Христо Ботев 68 се проведе Заседание на Научния съвет, с участието на членове на Научния
съвет – ключови и главни експерти, съгласно предварително обявения дневен ред:
1. Оценка на проведените Работни срещи за отчитане на резултатите от
проучванията по т.1.8-1.11 и от т.1.12 до 1.15 от Заданието.
2. Разглеждане и приемане на Тримесечните доклади на експертите за изпълнението
на План-графика до Ръководителя на проекта за периода 01.08 - 31.10.2014 год.
3. Обсъждане на въпроси, които са възникнали през изтеклия 3-месечен период и
които остават за решаване с предстоящите дейности.
Заседанието се водеше от Зам.ръководителя на екипа – ланд.арх. Д.Берберова. Разискванията
протекоха, както следва:
1.Оценка на проведените Работни срещи за отчитане на резултатите от проучванията на:
- Абиотични фактори от т.1.8. до т.1.11. и
- Биологична характеристика от т.1.12 до т.1.15 от Плана за управление;
ланд. арх. Д. Берберова, Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – Прави
кратък преглед на проведените две Работни срещи и даде много добра оценка. Отбеляза, че са
отразени указанията дадени с писмо Изх. No:ПУ-81/25.08.2014 г. относно „Указания за
отразяване на изискванията във връзка с разработване на Плана за управлние, три и шестмесечни
доклади, окончателни отчети от проучвания“. Отбелязва се, че указанията са изпълнени от почти
всички експерти, но все още има необходимост от подобряване на материалите представени в
Предварителните отчети.
2. Разглеждане и приемане на Тримесечните доклади за изпълнението на План-графика до
Ръководителя на проекта за периода 01.08 - 31.10.2014 год.
ланд. арх. Д. Берберова, Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП „Пирин“ информира
за процеса и комуникациите, които са протичали в периода на подготовка на докладите. Основни
моменти към 3-тия Обобщен доклад до Ръководителя на Проекта (3-ти Тримесечен доклад) са:
Завършена е инвентаризацията на горските и безлесни територии,
Завършени са теренно-проучвателните работи на експертите,
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ПРОТОКОЛ
от
проведена работна среща и семинар съгласно приетия график на дейностите
по разработването на
План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.
На, 26 и 27 ноември 2014 г. в Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № 2-3,
ет. 0 се състоя Работна среща на експертно ниво и Семинар със Заинтересованите страни и
Обществения консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“ за представяне и обсъждане на
Част 1: Описание и оценка на парка – Трети модул по План за управление на Национален парк
Пирин.
В срещата участват държавни експерти от отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"МОСВ, гр.София; директор Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност", гр. Благоевград при
ИАОС – гр. София; Началник отдел Регионална лаборатория, гр. Благоевград; Директор на РИОСВ, гр.
Благоевград, главен експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград; представител на
Регионален исторически музей, гр. Благоевград; преподавател НСА; експерти от екипа за управление на
проекта; експерти от Дирекция „НП Пирин“; представители на Обшествения консултативен съвет към
Дирекция „НП Пирин“; представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица;
ръководители и експерти от Екипа на фирмата Изпълнител „Пролес Инженеринг“ ООД.
Срещата открива инж. Антоний Стефанов, Ръководител Екипа за разработване на ПУ на НП
"Пирин" и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД.
26 НОЕМВРИ 2014 Г. (СРЯДА)
Цел: Представяне на Част 1: Описание и оценка на парка – Трети модул (Културна и социално икономическа характеристика). Осъществяване на дискусия на експертно ниво.
По реда на обявената предварително програма, се представиха и обсъждаха темите, както следва:
Сесия I - КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Презентатор
инж. Мариан Николов – гл. експерт ГИС и
геодезически работи
арх. Мария Арабова – Бояджиева – експерт
Собственост, кадастрална информация на сгради и
съоръжения

1-ва дискусия:
проф. д-р Александър Ташев, кл. експерт Флора – Имаше един % частна собственост, какво
представлява тя от територията на парка?
арх. Мария Арабова – Бояджиева, експерт Собственост, кадастрална информация на сгради и
съоръжения – Това са няколко вили попадащи в територията на землището на Банско, както
собственост на хижа Загаза и два бивши обора, един обект в територията на хижа Пирин (обект за
обществено хранене), едно бунгало на хижа Безбог.
проф. д-р Александър Ташев – Законни ли са?
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Модул:1, Тема:
Техническа инфраструктура, застроени
площи и сгради - геодезически работи
Анализ на нерешени правни проблеми
свързани
със
собствеността
и
съществуващите сгради и съоръжения в НП
„Пирин“
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арх. Мария Арабова – Бояджиева – Към момента на подаване на тези обекти би следвало това да е
доказано щом съществуват. На този етап, в това отношение и въобще по отношение на строителни
книжа за всички строежи на територията на Парка информацията е доста бедна. Тя може да бъде
събрана и изследвана, но това е един много дълъг процес. Това не е само проблем на строежите на
територията на парка, а това е проблем на държавно ниво и точно поради тази причина една от
политиките на държавата е паспортизацията на сградния фонд, която има за цел на базата на строителни
книжа и допълнителни изследвания да констатира техническото съответствие на строежите, както и да
бъде дадено предписание от съответните експерти, какво трябва да се случи с конкретния строеж. Това
от своя страна е пряко свързано с другата стратегия на държавата и на европейската общност, изобщо,
по отношение на енергийната ефективност. Там също има създадена съответната нормативна уредба.
проф. д-р Александър Ташев - Това което казахте не влиза в задачите на заданието на ПУ.
арх. Мария Арабова – Бояджиева – Аз, мисля, че даже ние в повече сме се опитали да изследваме, да
маркираме проблемите, за да можем с по-голяма яснота да обосновем последващите предложения,
които ще са свързани с режимите и нормите, обект на този план.
инж. Борислав Бечев, Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ –
Какъв е процеса по събиране на информация, на документи за собственост, строителни книжа? Тези
обекти, които са заснети и инж. Мариан Николов (гл. експерт Геодезически измервания и картографски
работи за инфраструктурата и сградите) е нанесъл на картата, дали за всеки един от тях е проведено
изследване за събиране на документи за собственост? Съгласно таблицата има 8%, които са без
собственост.
арх. Мария Арабова – Бояджиева - Изследванията ни в общи линии са протекли в четири посоки.
Първата и съвсем насочваща – запонаване с информацията от предходния план. 2. Проучвания на място,
интервюта със собственици, ползватели. 3. Събрана от наличните в дирекцията досиета на обекти. За
значителна част от обектите в дирекцията са събрани основите документи за собственост, обикновено
нотариални актове и съпътстващи документи. 4. Отправили сме запитване към различните структури,
ведомства, ангажирани със собствеността на територията на парка.
инж. Борислав Бечев - Какви препоръки за неустановена собственост ще дадете?
арх. Мария Арабова – Бояджиева - По разкази на очевидци е ясно, нямат документи за собственост. –
вилички, разрушени обори, една изоставена сграда на старата писта построена от държавата, едно
бунгало в началната част на лифт Църна могила, построена от държавата, обслужващи изоставени
сгради– за това става дума. Големият проблем за тези неустановени, като собственост обекти е свързан
със закриването и трансформирането на държавните структури.
инж. Антоний Стефанов, Ръководител екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и Управител на
„Пролес Инженеринг“ ООД - Ние имаме регистър на всички тези обекти.
инж. Борислав Бечев - Огради дали са заснети?
инж. Мариан Николов, гл. експерт Геодезически измервания и картографски работи за
инфраструктурата и сградите – Да, оградите са заснети, както и настилките.
Презентатор
ланд. арх. Пламен Ненов – експерт Туристическа
инфраструктура
социолог доц. д-р Мариана Драганова –
гл.експерт Културни и социално-икономически
аспекти
Веселина Паскова – ключов експерт „Връзки с
обществеността“
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Модул-2, Тема:
Туризъм,
отдих,
спорт,
услуги.
Информационна система на НП „Пирин“
Информираност на обществеността за НП
„Пирин“
и
отношението
към
него.
Национално представително изследване на
общественото мнение. Посещаемост на Парка:
Мониторинг и анкетно проучване (летен сезон
2014 г.).
Дирекция „НП Пирин“ – практика за
поддържане на информирана обществена
среда
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2-ра дискусия:
доц. Александър Шопов, Преподавател в Катедра „ТАОСС“; Сектор Туризъм, ориентиране, спортна
анимация - НСА „Васил Левски“– Взема отношение по първа презентация – Туристическата
маркировка в България има държавно наследство от 37 хил. км. Ще има ли тенденция за увеличаване на
маршрутите? Наличието на професия планински водач е в противоречие с многото маркировки и на
практика това обезсмисля ползването на планински водач. Напр. - стълбовата маркировка, визира около
Темно езеро.
ланд. арх. Пламен Ненов, експерт Туристическа инфраструктура - Състоянието като цяло на
маркировката е незадоволително. Там където е възтановявана не е положена както трябва. Ние
препоръчваме да бъде по-интензивна поддръжката на маршрутите. Не предвиждаме увеличаване на
маршрутите. По препоръка на БТС ще предложим да отпадне кафявата маркировка, която се слива с
червената, така да останат само 4-ри цвята маркировки. С вас също обсъждахме дали да има или няма
зимна маркировка. Относно специализирани маршрути, те до голяма степен са нерегламентирани към
момента. Останалите маршрути извън официалните ние препоръчваме да бъдат с планински водачи, но
не можем да задължаваме.
доц. Александър Шопов - Предложи да има по-малко маршрути, но да бъдат перфектно организирани
и поддържани.
проф. д-р Зоя Матеева, гл. експерт Абиотични фактори - В процесът на работа екипа успя ли да
диференцира някои изненадващи отговори, които да дават нова светлина, които да бъдат полезни за
решаването на някои проблеми?
социолог доц. д-р Мариана Драганова, гл. експерт Културни и социално-икономически аспекти Очаквах в регионалното да има по-контрастна разлика, но вижда се, че е балансирано. Няма
екстремални, егоистични отговори от гледна точка на местното население, до тук - както в
националното, така и в регионалното.
Модул-3, Тема:
Недвижимо
културно
наследство
на
територията на НП „Пирин“ – възможности за
социализиране и развитие на културен
туризъм
Нематериално културно наследство в районът
на НП „Пирин“ – Празничен календар и
местни традиции.

Презентатор
арх. Галина Пировска – експерт Недвижимо
културно наследство
ист. Кета Мирчева – Баликси
Нематериално културно наследство

-

експерт
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3-та дискусия:
ланд. арх. Людмила Димитрова, Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р
„Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от Д „НП Пирин“ – 8% от населението предпочита културноисторическото наследство за туризъм. Това е жалко, може би трябва наистина да се работи по сайта на
Дирекцията, както и да бъдат по-информирани хората в изградените информационни центрове.
арх. Галина Пировска, експерт Недвижимо културно наследство В новият ПУ ще заложим нови
режими за тези 17 обекта, които попадат в територията на Парка, но съгласно световната практика
напоследък такива обекти се оставят неразкрити.
проф. д-р Димитър Павлов, кл. експерт Местообитания/ гори и арх. Галина Пировска – Изказват
мнение за археологическото наследство, като част от националното културно-историческото наследство
и предлагат на този етап обектите, които са в територията на Парка, да останат без да се разкриват.

1084
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Модул-4, Тема:

Презентатор
д-р ланд. арх. Диана Каратотева – експерт
Ландшафтна структура. Политика за опазване Ландшафтознание и устройство на ландшафта,
представено от л.а. Пламен Ненов – експерт
на ландшафта.
Туристическа инфраструктура
Мониторингови програми в територията на
проф. д-р Екатерина Павлова – ключов експерт
НП „Пирин“. Оценка ефективността на
Мониторинг
управление на Дирекция „НП Пирин“.
4-та дискусия:
ланд. арх. Людмила Димитрова – Смята, че представената оценка, по отношението на управлението
на Парка не е пълна и включва само изпълнение на отделни проекти. Отсъстват отделни позиции от
заданието, които не са разработени. Препоръчва да се търси информация от експертите в дирекцията.
проф. д-р Екатерина Павлова, кл. експерт Мониторинг – Основно са ползвани двата отчетни доклада
за четири годишните периоди, разработени от тогавашните директори на Парка, с които не са правени
преки контакти. Не са попълнени едногодишните оперативни отчети по индикатори за изпълнение.
Докладът касаещ ефективността на управлението, според точките от заданието е направен, но тук не
може всичко да се представи. Ще бъде, разбира се, включен и в оценката.
Модул-5, Тема:
Превенция и борба с пожарите
Селско
стопанство
и
дейности в НП „Пирин“

селскостопански

Презентатор
инж. Антоний Стефанов - Ръководител на Екипа и
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
проф. д-р Александър Ташев - кл. експерт Флора

Закриване на Сесия I

инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип за
разработване на ПУ НП „Пирин“ и
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
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5-та дискусия: (засягат се основно въпроси за пашата и пашуващите домашни животни в парка)
Тодор Георгиев, гл. инспектор ПУ „Синаница“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско – От къде са взети
данните за периода до 2009? Може ли да посочите българските породи, които препоръчвате за
отглеждане?
Росен Баненски, Директор на Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско - На база актовете съставени без
разрешителни.Към момента ние даваме разрешителни на всеки с животни.
инж. Борислав Бечев – Говори за презентация на проект „Прозрачни планини“ засягаща пашуването в
Пирин, на която е присъствал, че в нея е имало информация и за кози.
проф. д-р Александър Ташев – Само по експериментален път може да се установи, какво ще бъде
влиянието на пашуващи кози в територията на Парка, защото те са храсторези. В стадата от овце до 25%
да има кози. Експериментът да бъде с контрол на козите.
проф. д-р Димитър Павлов - Ако трябва да бъдат опазени местообитания на тревни съобщества,
трябва да има оптимална паша, а не паша на едър рогат добитък-френски, холандски.За елиминиране на
храстите, само овцете не могат да помогнат, но козите определено.
Стоян Стоянов, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) –
Животните под селекционен контрол са Каракачанска овца и Калоферска дългокосместа коза,
Българско сиво говедо, Каракачански кон. Трябва да се направи един експеримент под специален
контрол. Калоферската дългокосместа коза е в списъка на ФАО. Този въпрос е все пак дискусионен. инж.
Галина Цветкова, Гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград – Предлага пашата да
не се осъществява само от едър рогат добитък, каквато е масовата практика сега.
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27 НОЕМВРИ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
Цел: Представяне на Част 1: Описание и оценка на парка – Трети модул. Семинар със заинтересованите
страни и Обществения консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“.
По реда на обявената предварително програма, се представят и обсъждат темите, както следва:
Сесия II - ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
Модул-6, Тема:
Представяне на резултатите от раздел
„Абиотични фактори“ – Климат, Геология и
геоморфология, Хидрология и Хидрография,
водни ресурси, хидрохимия, хидробиология,
почви и почвени процеси

Презентатор
проф. д-р Зоя Матеева - главен експерт по Раздел
"Характеристика на aбиотични фактори" и експерт
климат
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6-та дискусия:
д-р Светла Иванова, Началник отдел „Планиране“ в БДЗБР, гр. Благоевград – Задава въпроси,
свързани с ползването на данни за валежи, хидроложка информация, данни за замърсявания на почвите.
проф. д-р Зоя Матеева – Обяснява подробно от къде е използвана информация, като допълва, че
очакваме отговор от НИХБ за климатичните данни.
д-р Светла Иванова - Какви са източниците за информация за химичната оценка?
проф. д-р Зоя Матеева - нашият експерт Надка Игнатова е направила много обстоен преглед и анализ
на всички източници, който ще бъде публикуван в плана (приложенията му).
д-р инж. Теодор Панев, Директор ГД "Лабораторно-аналитична дейност", гр. Благоевград –
Препоръчва, когато даваме данни, да представяме и основата, на която сме стъпили, дали са наши
изследвания. Казва, че не може да се сравняват данни събрани по различни методи.
ланд. арх. Димитринка Берберова, Зам. ръководител на Екипа – Пояснява, че информация има в
представените Предварителни отчети от проучвания, качени в сайта. Тя ще бъде описана и в самия план
Филип Цанов, Председател сдружение “Природата за хората и регионите” – От години се говори и
твърди, че се използват химикали за пистите. Направени ли са анализи на пистите сега по време на
различните сезони.
ланд. арх. Димитринка Берберова – Направени са и резултатите са изнесени в Предварителните
отчети от проучвания.
Тома Белев – Имате ли ключови елементи? Отчетени ли са водните обеми? Направено ли е сравнение с
почвените ерозиони процеси?
ланд. арх. Димитринка Берберова – Подробните данни от иследванията по отношение на водите,
хидробиологични данни и почвените проучвания, както и конкретните проучвания за пистите са
публикувани в сайта.
проф. д-р Зоя Матеева – Няма достатъчно данни, на база на които да бъде извършено сравнение, по
отношение на климата. Препоръчва изграждане на допълнителни метеостанции в територията на НП
„Пирин“.
Андрей Ралев, Експерт Устройство на териториите към проект „Прозрачни планини“ – Чете текст
засягащ Абиотични фактори. Обяснява му се, че данните са публикувани в сайта.
Андрей Ралев споделя, че не е имал време да прочете всичко.
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Сесия III - БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Презентатор
проф. д-р Димитър Павлов - ключов експерт
местообитания/гори
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
разработване на ПУ НП "Пирин" и експерт „Гори“
проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт
Флора
зоолог Николай Караиванов - ключов експерт
Фауна

7-ма дискусия:
Катерина Раковска, „WWF Дунавско – Карпатска програма“ – Преизчислявате ли сечите, във връзка с
горско дървесна растителност за периода 2003-2013 по видове сеч? Карта на редките видове ще има ли?
проф. д-р Александър Ташев - Предоставени са данни, но не съм съгласен да се изготвят карти за
масово ползване.
инж. Антоний Стефанов - Ще бъдат изработени всички карти, които се изискват по Заданието.
Относно сечите за периода 2003 - 2013 г. са взети данни от Дирекция „НП Пирин“. 1998-2013 г. за 15
год. период има данни с планировъчни сечи, като към ‘98 год. има отчетени сечи, но на вече
съществуващи писти, а не за строеж на нови.
Филип Цанов - „28 пъти ще се увеличи дърводобива“ - Има ли такова нещо?
инж. Антоний Стефанов - ПУ дава режими, норми, т.е. ние сечи не предвиждаме. Ще посочим
поддържащи мерки. Не е обект на ПУ да казва колко сечи ще има. В обществените сайтове
информацията е манипулативна.
проф. д-р Александър Ташев – Наблюдава ли се инвазия на чуждите видове, колкото и малко да са,
т.е. наблюдаван ли е подлес и подраст от зелената дугласка? В таблицата с чуждите видове има култури
от дугласка. Как стои въпроса с подлеса и подраста от тези видове? Втори въпрос - защо клека
намалява, макар и малко в сравнение с предишния план?
инж. Антоний Стефанов - Цитира данните от таблиците за чуждите видове и техни основни
характеристики. Няма опасност засега, но най-вероятно ще се предвидят възстановителни и
поддържащи мерки. Относно клека - дължи се намаляването на това, че при инвентаризацията в някои
от клековите насаждения преди, сега е установена сукцесия и самозалесяване на бялата мура, която
започва да формира групи и 1-ви етаж, т.е. описва се като мурово насаждения, а клека - като подлес.
проф. д-р Александър Ташев препоръчва да се проследи как клекът сменя границите си.
Любомир Попйорданов, Председател на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ (БААТ) –
Възможно ли е посетителите на парка да виждат диви животни и птици в естествена среда?
зоолог Николай Караиванов, кл. експерт Фауна – Все пак рядко се срещат и виждат, но ги има. А, за
точната оценка по отношение на отделни видове протичат паралелни проекти, от които чакаме крайните
резултати?
Тома Белев – Какъв е броят на видовете по приложение 2А?
проф. д-р Александър Ташев – Тези видове попадат в местообитанията, за които говори проф. д-р
Димитър Павлов.Това влиза в местообитанията и те се опазват. Видът не може сам за себе си да бъде
опазван, опазват се местообитанията му.
Андрей Ралев предлага срещата през декември да се отложи, за да имат възможност и време да се
запознаят с материалите.
ланд. арх. Димитринка Берберова - Не е възможно, защото имаме утвърден график, има ОПОС,
който следи за сроковете и налага санкции, ако те не се спазват, а и целта на нашите срещи е да
обсъждаме представените материали. Ако има някакви пропуски, е в реда на нещата, затова са тези
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Модул-7, Тема:
Представяне на Екосистеми и биотопи
(местообитания), Растителност
Горскодървесна растителност и горско
стопанство
Обобщаващ доклад „Флора“ – нисши и висши
растения
Обобщаващ доклад „Фауна“ – безгръбначни,
риби, земноводни и влечуги, птици, бозайници

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

срещи, същите да бъдат отразени. Що се касае за паралелните проекти, ние не можем да обираме
негативите, заради това, че същите не са били възложени по-навреме от консултантския екип и
дирекцията на парка, за да се възползваме от резултатите им своевременно. Ще го направим, доколкото
е възможно. Както правим и с резултатите от „Фаза-1“ за картиране на местообитанията. Нали според
тях трябваше да оставим огромни бели петна на територията на парка, но не го правим, нали?, въпреки
че това малко ни забави, решихме да сме точни. Така ще бъде и с резултатите от паралелните
проучвания, доколкото ни бъдат предоставени.
Катерина Раковска – Интересува се от биологичната характеристика и мониторингът на видовете, на
национално ниво;
проф. д-р Екатерина Павлова – Представя накратко мониторинговата програма и обсъжданията по
този въпрос от 26.11.2014 г.
Иванина Томова, Младежки клуб по пешеходен и вело туризъм – Има ли реална заплаха за водоемите
и санитарните условия по хижите в парка.
ланд. арх. Димитринка Берберова - Представена е нужната информация в предварителния отчет на
проф. д-р Надка Игнатова, качен в сайта. Също така беше направена оценка в доклада и презентацията
за селското стопанство и проблемите с пашата.
Сесия IV - КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Презентатор
арх. Мария Арабова – Бояджиева – експерт
Собственост, кадастрална информация на сгради и
съоръжения
ланд. арх. Пламен Ненов – експерт Туристическа
инфраструктура
социолог доц. д-р Мариана Драганова – гл.експерт
Културни и социално-икономически аспекти

8-ма дискусия:
Вера Стаевска, социолог АМБ и представител на Асоциация на парковете в България - Има ли към
методологията качени някъде анкетните карти и имената на екипа, който е правил изследванията?
Обръща внимание, че скалите не са уеднаквени при регионално и национално проучване. Каква е
разликата между ползвател и посетител на парка?
социолог доц. д-р Мариана Драганова – Преценила е, че тук присъстващите не са научна аудитория и
за това не е влизала в детайли по време на презентацията. Методиките са одобрени и заедно с анкетите
и другите също ще бъдат включени в Сборника „Социално-Икономически аспекти“ към ПУ. На места
не е давано сравнение, защото се прави проверка с корелационен коефициент, но към момента за някои
все предстои. Ползвател е термин влезнал в ПУ на парковете от заданието и са 5 основни групи (в тях
влизат: хотели, заведения, средства за подслон; бизнес, берачи на боровинки, гъби, културните
институции, местна власт, НПО, културно-образователни институции, МОСВ, БТС и др.).
Въпросниците са изработени съобразно целевата група.
Георги Георгиев, Асоциация „Свободни планини“ – Какви са критериите, по които се разделят
маршрутите? По повод на алтернативния туризъм – алпинизъм и ски алпинизъм към момента в
настоящия ПУ тази дейност е леко казано криминализирана, забранена. Същевременно нищо не се казва
за моторните шейни. Какъв е начина да съществуват всички видове туризъм, ако ще съществуват?
Любомир Попйорданов - Означава ли, че към момента тези спортове са разрешени в парка?
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Модул-8, Тема:
Анализ на нерешени правни проблеми
свързани със собствеността в Парка и на
съществуващите сгради и съоръжения.
Туризъм,
отдих,
спорт,
услуги.
Информационна система на НП ‚Пирин“
Информираност на обществеността за НП
„Пирин“
и
отношението
към
него.
Национално представително изследване на
общественото мнение. Посещаемост на Парка:
Мониторинг и анкетно проучване (летен сезон
2014 г.).
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ланд. арх. Пламен Ненов – Маршрутите са двадесет официални туристически пешеходни маршрута, а
останалите са немаркирани туристически пътеки, които условно сме разделили на: образователни
пътеки за посетители, вело маршрути, масово използвани немаркирани туристически маршрути и
специализирани маршрути и пътеки, които са се появили в горската територия и се използват предимно
от местни жители, като последните са картирани по време на горската инвентаризация през 2014 г. В
среща, която имахме с БТС, те пожелаха да бъдат тези маршрути, които да излизат на карта, но по
задание ние трябва да опишем всички съществуващи. Относно моторните шейни, те са в част
нарушения и ако се прегледат докладите написани през годините в Дирекцията те са такива,
изхождайки от статута на парка и резерватите по ЗЗТ. Идеята е основно да се поддържат тези 20
основни маршрута, а останалите препоръчваме да се ползват с планински водачи. Масовите спортове
ще препоръчаме да бъдат с планински водачи. Пояснява, че в План ‘04 официалните туристически
маршрути са 13, а сега са 20 броя реализирани от парковата дирекция към 2014 г.
Любомир Попйорданов – Пояснява, че в планинска среда се ходи по три вида маршрути – по
маркирани маршрути, самостоятелно с топографски карти с хоризонтали или с водачи. Споделя, че в
ПУ ‘04 е написано, че ски могат само да се карат по маркираните маршрути, това е безумие. Интересува
се какъв е делът на стълбовата маркировка в общия дял на маркираните маршрути, както и паркоместата? Споделя притеснението си свързано със замърсяване на почвата от тежки метали при
безразборното паркиране. Изказва преки наблюдения от минала година, когато кабинката е работила и в
същото време автомобили са стигали до хижа Вихрен. Предлага да се обърне внимание на възможност
за пускане само на специализирани автомобили, определяне на такси за автобуси и други. А няма
съмнение, че въжената линия е най-екологичния транспорт.
ланд. арх. Пламен Ненов – Предложенията тепърва предстоят. Относно дължината на маршрутите в
парка – те са 245 км. Дирекцията на парка е предложила да се опишат 20-те маршрута.
инж. Красимир Герчев, Кмет на Община Разлог – При проучване с колегата от Банско Икономов ми
направи впечатление, че ни убягва социално-икономическото развитие и ползването на планината.
Очаквахме да получим информация на национално ниво от проучването. Ние сме дали писменно
информация за включване на 4-броя пътеки.
Георги Икономов, Кмет на Община Банско – Подкрепяте ли икономическите дейности в парка, които
да развиват, с конкретни примери и на каква цена, спазвайки директиви, закони и др.? Кои според вас са
най-опасните дейности в парка? Не видяхме туризъм, ски, лифтове, т.е. считате ли, че те не
застрашават?
Социолог доц. д-р Мариана Драганова – Резултатите от анкетната карта все още се обработват. В нея
имаме конкретни въпроси, засягащи вашите питания. В националното проучване сме включили
въпроси, свързани с това какви дейности и услуги се предлагат в НП Пирин.
Иван Обренков, Юлен АД – Очаква в разработащият се ПУ да бъдат ясно посочени перспективите и
параметрите за развитие на зимния спорт и туризма.
Боян Петров, БФКА – Очаква да има заложени текстове, които ще допълнят алпинизмът в бъдещия
план.
Иванина Томова – Интересува се от мониторинга на потока от туристи на територията на парка.
ланд. арх. Пламен Ненов – В плана ще бъдат заложени места до почти всички хижи за устроени места
за палатки и на други такива в парка. По въпроса с началните точки, предстоят обсъждания.
Тома Белев - Липсват ми цифрите държавна площ спрямо другите площи, както и информация за
застроените площи.
арх. Мария Арабова - Бояджиева – Числа има най-различни, включително и каква е недържавната
площ в границите на парка. Подробности няма в презентацията, но разполагаме с интересуващите ви
данни.
Тома Белев - Неправомерно възтановените колко са?
арх. Мария Арабова - Бояджиева - 24,253 кв., изброява ги.
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Любомир Попйорданов - Предлага от името на Асоциацията за алтернативен туризъм да изготвят
безплатно верните понятия по картите, маршрутите известни, ползващи се, разпространяващи се и
други.
Тома Белев – Каква е разликата между брой посетители и брой туристи?
Филип Цанов – Предлага да се оцени влиянието, което Пирин и цялата структура със ски зоната,
кръчмите, хотелите оказва върху парка. Към моментът няма анализ, колко са инвестициите в района,
как се отразява върху икономическото благосъстояние върху местното население, влиянието върху
демографския състав, взети съобразно приципите на ООН. Смята, че този анализ трябва да бъде
заложен в новия план на парка и да се има предвид.
Сесия V - ПЪРВА ОЦЕНКА
Модул-9,Тема:
Презентатор
т. 1.21. Екологична оценка. т. 1.22. Социална и
икономическа оценка; т. 1.22.5. Формиране на
основните и специфичните проблеми на
територията; т. 1.23. Потенциална стойност на ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на
защитената територия. т. 1.24. Оценка на екип ПУ
постигането на целите и изпълнението на
режимите и задачите съгласно Части 2, 3 и 4
на План 2004.
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9-та дискусия:
Тома Белев – По отношение на идентифицираните проблеми вероятно това не са всички. Например
ефективността на самата администрация.
ланд. арх. Димитринка Берберова-Отбелязва, че тази точка 1.24. не е напълно разработена и разбира
се, че ще бъде включено.
Тома Белев - Намалена е числеността на дивите животни, което също показва, че реално няма
установено голямо бракониерство.
ланд. арх. Димитринка Берберова - Да, има основание в това което казвате, но това основно влиза в
уязвимост. Има констатация, за ловната фауна, че с намаляване на откритите площи има намаляване на
броя на дивите животни.
Тома Белев - Определяне на приоритетните местообитания според мен не е добре за база да се вземе
Натура 2000. Но ние трябва да приоритаризираме нашите приоритети, но ако ще интегрирате плана с
Натура 2000 според мен не е правилно.
арх. Димитринка Берберова – Независимо от изискванията поставени от заданието да използваме
местообитанията от Натура 2000 ние определяме и правим сравнение по EUNIS и Класификацията на
растителността по Бондев.
Филип Цанов - 1983 год. влизаме в Юнеско по 3 критери по - красиви гледки, развитие на геоложките
формации и развитие на флора и фауна, по три критерия. През 2009 год. сме искали уникалност на
животинските видове (видовото богатство), което ни се отказва тогава. Въпроса ми е след като самия
Комитет за световно наследство ни отказва, какво да направим ние?
Цветелина Иванова, Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ Това е доклад от оценителна мисия. Достатъчно е да отговаряме на един от критериите.
арх. Димитринка Берберова – Ние сме приложили всички налични документи свързани с обекта на
световното наследство НП Пирин. Ще отбележим, че в Дирекцията на парка нямат тази информация, но
благодарение на Цветелина Иванова от МОСВ към момента разполагаме с информация.
Тома Белев – Отбелязва, че по отношение на туристическата зона явно е доста правилно определена.
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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА – ТРЕТИ МОДУЛ

26 НОЕМВРИ 2014 Г. (СРЯДА)
Цел: Представяне на Част 1: Описание и оценка на парка – Трети модул (Културна и социално - икономическа
характеристика). Осъществяване на дискусия на експертно ниво.
Веселина Паскова - ключов експерт Връзки с
10:00 – 10:30 Регистрация
обществеността
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
разработване на ПУ НП "Пирин" и
10:30 – 10:40 Откриване Работна среща на експертно ниво
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Сесия I
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
инж. Мариан Николов – гл. експерт ГИС и
Техническа инфраструктура, застроени площи и
геодезически работи, инж. Анелия Николова –
10:40 – 11:00
сгради - геодезически работи
експерт Геодезически работи
Анализ на нерешени правни проблеми свързани със арх. Мария Арабова – Бояджиева – експерт
11:00 – 11:20 собствеността и съществуващите сгради и Собственост, кадастрална информация на сгради и
съоръжения в НП „Пирин“
съоръжения
11:20 – 11:40 Дискусия
11:40 – 12:00 Кафе пауза
ланд. арх. Пламен Ненов – експерт Туристическа
Туризъм, отдих, спорт, услуги. Информационна
инфраструктура, географ Пламен Станев – експерт
12:00 – 12:20
система на НП „Пирин“
Туризъм, рекреация, спорт и услуги
Информираност на обществеността за НП „Пирин“
социолог доц. д-р Мариана Драганова – гл.експерт
и
отношението
към
него.
Национално
Културни и социално-икономически аспекти, Наташа
12:20 – 12:40 представително изследване на общественото
Милева – методист за Социално – икономически
мнение. Посещаемост на Парка: Мониторинг и
проучвания
анкетно проучване (летен сезон 2014 г.).
Дирекция „НП Пирин“ – практика за поддържане Веселина Паскова – ключов експерт „Връзки с
12:40 – 13:00
на информирана обществена среда
обществеността“
13:00 – 13:20 Дискусия
13:20 – 14:20 Обяд
Недвижимо културно наследство на територията на
арх. Галина Пировска – експерт Недвижимо
14:20 – 14:40 НП „Пирин“ – възможности за социализиране и
културно наследство
развитие на културен туризъм
Нематериално културно наследство в районът на
ист. Кета Мирчева – Баликси - експерт
14:40 – 15:00 НП „Пирин“ – Празничен календар и местни
Нематериално културно наследство
традиции.
15:00 – 15:20 Дискусия
Ландшафтна структура. Политика за опазване на д-р ланд. арх. Диана Каратотева – експерт
15:20 – 15:40
ландшафта.
Ландшафтознание и устройство на ландшафта
Мониторингови програми в територията на НП
проф. д-р Екатерина Павлова – ключов експерт
15:40 – 16:00 „Пирин“. Оценка ефективността на управление на
Мониторинг
Дирекция „НП Пирин“.
16:00 - 16:20 Дискусия
16:20 – 16:40 Кафе пауза
инж. Павел Панов – експерт Противопожарна защита
16:40 – 17:00 Превенция и борба с пожарите
и устройство
Селско стопанство и селскостопански дейности в доц. д-р Цвети Райчева – експерт Високопланински
17:00 – 17:20
НП „Пирин“
тревни съобщества и агроценози, райони за паша
17:20 – 17:40 Дискусия
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип за
Закриване на Сесия I
разработване на ПУ НП „Пирин“ и
17:40
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Вечеря
19:30
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26.11.2014 Г. - РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНО НИВО
27.11.2014 Г. - СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И
ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НП ПИРИН“
Място: Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет. 0

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

27 НОЕМВРИ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
Цел: Представяне на Част 1: Описание и оценка на парка – Трети модул. Семинар със заинтересованите страни и
Обществения консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“.
Веселина Паскова - ключов експерт Връзки с
10:00 – 10:30 Регистрация
обществеността
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
Откриване на Семинар със заинтересованите
разработване на ПУ НП "Пирин" и
10:30 – 10:40 страни и Общественият консултативен съвет към
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Дирекция „НП Пирин“
Росен Баненски – Директор Дирекция „НП Пирин“
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА – ТРЕТИ МОДУЛ
Сесия II
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
Представяне
на
резултатите
от
раздел
„Абиологични фактори“ – Климат, Геология и проф. д-р Зоя Матеева - главен експерт по Раздел
10:40 – 11:00 геоморфология, Хидрология и Хидрография, водни "Характеристика на aбиотични фактори" и експерт
ресурси, хидрохимия, хидробиология, почви и климат
почвени процеси
11:00 -11:20 Дискусия
Сесия III
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Представяне
на
Екосистеми
и
биотопи проф. д-р Димитър Павлов - ключов експерт
11:20 – 11:40
(местообитания), Растителност
местообитания/гори
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
11:40 – 12:00 Горскодървесна растителност и горско стопанство
разработване на ПУ НП "Пирин" и експерт
Обобщаващ доклад „Флора“ – нисши и висши
проф. д-р Александър Ташев - ключов експерт Флора
12:00 – 12:20
растения
Обобщаващ доклад „Фауна“ – безгръбначни, риби,
зоолог Николай Караиванов - ключов експерт Фауна
12:20 – 12:40
земноводни и влечуги, птици, бозайници
12:40 – 13:00 Дискусия
13:00 – 14:00 Обяд
Сесия IV
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Анализ на нерешени правни проблеми свързани със арх. Мария Арабова – Бояджиева – експерт
14:00 – 14:20 собствеността в Парка и на съществуващите сгради Собственост, кадастрална информация на сгради и
и съоръжения.
съоръжения
ланд. арх. Пламен Ненов – експерт Туристическа
Туризъм, отдих, спорт, услуги. Информационна
инфраструктура, географ Пламен Станев – експерт
14:20 – 14:40
система на НП ‚Пирин“
Туризъм, рекреация, спорт и туризъм
Информираност на обществеността за НП „Пирин“
социолог доц. д-р Мариана Драганова – гл.експерт
и
отношението
към
него.
Национално
Културни и социално-икономически аспекти, Наташа
14:40 – 15:00 представително изследване на общественото
Милева – методист за Социално – икономически
мнение. Посещаемост на Парка: Мониторинг и
проучвания
анкетно проучване (летен сезон 2014 г.).
15:00 – 15:20 Дискусия
15:20 – 15:40 Кафе пауза
Сесия V
ПЪРВА ОЦЕНКА
т. 1.21. Екологична оценка. т. 1.22. Социална и
икономическа оценка; т. 1.22.5. Формиране на
основните
и
специфичните
проблеми
на
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип
15:40 – 16:20 територията; т. 1.23. Потенциална стойност на
ПУ
защитената територия. т. 1.24. Оценка на
постигането на целите и изпълнението на режимите
и задачите съгласно Части 2, 3 и 4 на План 2004.
16:20 – 17:00 Дискусия
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
Закриване на Сесии II, III, IV и V. Предстоящи
разработване на ПУ НП "Пирин" и
17:00
срещи
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
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„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
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Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ

№
име
организация/ длъжност
1
инж. Михаил Михайлов
Директор на Дирекция "НСЗП"- МОСВ
2
инж. Димитър Стоев
Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
3
Росица Димова-Петрова
Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
4
инж. Борислав Бечев
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
5
Цветелина Иванова
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
6
д-р инж. Теодор Панев
Директор Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" при ИАОС - София
7
инж. Снежана Димова
Началник отдел Регионална лаборатория, ГД "ЛАД" при ИАОС - София
8
инж. Галина Цветкова
Гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград
9
д-р Христина Цонева
Директор Регионален исторически музей - Благоевград
10 проф. д-р Иван Мирчев
Ректор Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
11 доц. д-р Валентин Богоев
Ръководител катедра „Екология и ОПС“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
12 доц. д-р Дилянка Безлова
Преподавател в Катедра „ЕОВОС“; Факултет Екология и ладшафтна архитектура – ЛТУ, гр. София
13 доц. Александър Шопов
Преподавател в Катедра „ТАОСС“; Сектор Туризъм, ориентиране, спортна анимация - НСА „Васил Левски“
14 Страхил Христов
Р-л на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
15 ланд. арх. Людмила Димитрова
Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
16 инж. Мартин Лазаров
Директор Д "Контрол и охрана" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
17 Даниела Бергова
Директор Д "АПФД" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
18 инж. Иван Стоилков
гл. инспектор ПУ „Каменица“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
19 Тодор Георгиев
гл. инспектор ПУ „Синаница“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
20 инж. Любомир Тренчев
гл. инспектор ПУ „Безбог“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
21 инж. Мариан Попадийн
гл. инспектор ПУ „Баюви дупки“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
22 инж. Петър Петров
старши инспектор ПУ „Вихрен“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
23 Лиляна Декова
гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
24 Магдалена Колчагова
старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
25 инж. Елена Топузова
старши експерт ГИС - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
26 инж. Николина Ангелинина
младши експерт Инфраструктора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
27 Надка Гълъбова
младши експерт Гори - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
28 инж. Костадин Касапов
младши експерт ПВД - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
29 Цветелина Калинова
младши експерт ТДИ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
30 Павлина Доневичина
младши експерт Флора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
31 инж. Весела Вескова
младши експерт Фауна - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
Състав на Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“ за участие в Семинар със заинтересованите страни на 27.11.2014 г.
32 Росен Баненски
Директор на Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
33 Георги Пасков
гл. експерт Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация, гр. Благоевград
34 Татяна Дукова
Директор „Регионална инспекция по околна среда и води“, гр. Благоевград
35 инж. Чавдар Молов
Директор „БД Западнобеломорски район“, гр. Благоевград
36 д-р Светла Иванова
Началник отдел „Планиране“ в БДЗБР, гр. Благоевград
37 Васил Митов
Директор Областна дирекция МВР, гр. Благоевград
38 Георги Пармаков
Директор Регионална дирекция „ПБЗН“, гр. Благоевград
39 инж. Красимир Герчев
Кмет на Община Разлог
40 Венцислав Гърменов
Зам. кмет на Община Разлог
41 Георги Икономов
Кмет на Община Банско
42 Сашка Въчкова
Зам. кмет на Община Банско
43 Валери Сарандев
Зам. кмет на Община Гоце Делчев
44 инж. Васил Хърков
гл. експерт "Екология" в Община Сандански
45 Емил Илиев
Кмет на Община Струмяни
46 Петър Галчев
секретар на Община Кресна
47 Апостол Апостолов
Кмет на Община Симитли
48 Димитър Чобанов
Изп. д-р на „ЮЛЕН“ АД
49 Георги Йовчев
„Добринище ски“ АД
50 Костадин Калоянов
Гл. изп. д-р на „Балканстрой“ АД
51 Йордан Каназирев
Изп. д-р и съсобственик на „Пирин Голф & Кънтри Клуб“
52 Георги Шапков
Управител на „Престиж бизнес – 93“ ООД
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за участие в Работна среща и Семинар за представяне на Част 1: Описание и оценка на Парка – Трети модул
26-27.11.2014 г., гр. Разлог
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53 Петко Цветков
Изп. д-р на Българска Фондация "Биоразнообразие"
54 Дончо Киров
Сътрудник в консервационен отдел в ФПС "Зелени Балкани”
55 Любомир Попйорданов
Председател на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ (БААТ)
56 Венцислав Удев
Изп. секретар на „БТС“, гр. София
57 Румен Баряков
Началник „Планинска спасителна служба“ (ПСС), гр. Банско
58 инж. Любен Татарски
Сдружение „Долината на Места“
59 Асен Андреев
Председател на Национална асоциация на земеделците и животновъдите „Пирин 2009“
Неправителствени организации за участие в Семинар със заинтересованите страни на 27.11.2014 г.
60 Веселина Кавръкова
Програмен ръководител на „WWF Дунавско – Карпатска програма“
61 Филип Цанов
Председател сдружение “Природата за хората и регионите”
62 Кирил Русев
Председател на „Българска федерация по катерене и алпинизъм“, гр. София
63 Андрей Ралев
Експерт Устройство на териториите към проект „Прозрачни планини“
64 Александър Дуцов
Председател на УС - Сдружение за дива природа „Балкани“
65 Радослав Мирчев
Председател на „Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил“ (БАССЕС)
66 Веселина Василева
Председател на „БДЗП“, гр. София
67 Симана Марковска
Председател на „Пирински туристически форум“, гр. Благоевград
68 Константин Загорчин
Председател на Ловно-рибарска дружинка - Банско
Членове на Екип за разработване на ПУ НП "Пирин"
69 инж. Антоний Стефанов
Ръководител на Екипа и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
70 ланд. арх. Димитринка Берберова
Зам. ръководител на Екипа
71 ик. Анелия Димова
координатор на Екипа
72 Веселина Паскова
кл. експерт Връзки с обществеността
73 инж. Илия Петров
гл. експерт Местообитания/ гори
74 проф. д-р Александър Ташев
кл. експерт Флора
75 доц. д-р Цветанка Райчева
експерт Високопланински тревни съобщества и агроценози, райони за паша
76 проф. д-р Димитър Павлов
кл. експерт Местообитания/ гори
77 зоолог Николай Караиванов
кл. експерт Фауна
78 доц. Диана Кирин
експерт Риболов
79 гл. ас. д-р Соня Шукерова
експерт Риболов
80 инж. Итил Гадженаков
експерт Ловна фауна
81 проф. д-р Екатерина Павлова
кл. експерт Мониторинг
82 инж. Мариан Николов
гл. експерт Геодезически измервания и картографски работи за инфраструктурата и сградите
83 инж. Анелия Николова
експерт Геодезически и картографски работи
84 арх. Мария Арабова - Бояджиева
експерт Собственост, кадастрална информация на сгради и съоръжения
85 доц. д-р Светла Братанова - Дончева
експерт Състояние на компонентите на околната среда
86 проф. д-р Зоя Матеева
гл. експерт Абиотични фактори
87 социолог доц. д-р Мариана Драганова
гл. експерт Културни и социално-икономически аспекти
88 д-р Атанас Стоилов
експерт Демографска характеристика и процеси
89 Наташа Милева
методист за Социално-икономически проучвания
90 арх. Галина Пировска
експерт Недвижимо културно наследство
91 историк Кета Мирчева
експерт Нематериално културно наследство
92 ланд. арх. Пламен Ненов
експерт Туристическа инфраструктора
93 географ Пламен Станев
експерт Туризъм, рекреация, спорт и услуги
94 инж. Павел Панов
експерт Противопожарна защита и устройство
95 д-р ланд. арх. Диана Каратотева
експерт Ландшафтознание и устройство на ландшафта
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ПРОТОКОЛ
от
НАУЧЕН СЪВЕТ
към
екипа за „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Днес, 15.12.2014 г. от 09:00 часа, в офиса на ф-ма „Пролес Инженеринг“ ООД, гр. София, бул.
Христо Ботев 68 се проведе Заседание на Научния съвет, с участието на членове на Научния съвет –
ключови и главни експерти, съгласно предварително обявения дневен ред:
1.
Преглед на подготовката за предстоящите Работна среща на експертно ниво и Семинар със
заинтересованите страни за обсъждане и представяне на част 2: дългосрочни цели и ограничения и
Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите от разработващия
се План за управление на НП Пирин за периода 2014 – 2023 год.
2.
Представяне на обобщените резултати по Част 3, свързани с функционално зониране на
територията на НП Пирин, видове зони, режими.
Заседанието се води от Зам.ръководителя на екипа – ланд.арх. Д.Берберова.
Разискванията протекоха, както следва:
1 Преглед на подготовката за предстоящите Работна среща на експертно ниво и Семинар със
заинтересованите страни за обсъждане и представяне на ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ от разработващия се План за управление на НП Пирин за
периода 2014 – 2023 год.
ланд. арх. Д. Берберова, Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – Прави кратко
представяне на подготовката за предстоящите Работна среща и Семинар на 17-18.12.2014 г.
Уточнява се присъствието на експертите от екипа и, че по време на работната среща ще се включи
участието на присъстващите експерти от Д НП Пирин в разработването на таблица „Ефект на
ограниченията върху дългосрочните цели“.
2.
Представяне на обобщените резултати по Част 3, свързани с функционално зониране на
територията на НП Пирин, видове зони, режими.
ланд. арх. Д. Берберова, Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – Говори за
принципите, по които е направено функционалното зониране на територията на парка. Зонирането и
наименованията на зоните е съгласно ЗЗТ.

Резерватна зона - 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,като предложените площи за включване имат
качества на резерватна територия.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ПРОТОКОЛ
от
проведена работна среща и семинар съгласно приетия график на дейностите
по разработването на
План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 - 2023 г.
На, 17 и 18 декември 2014 г. в Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - конферентна зала
№ I, ет. 0 се състоя Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни за
представяне и обсъждане на Част 2: Дългосрочни цели и ограничения и Част 3: Норми, режими,
условия и препоръки за осъществяване на дейностите – Четвърти модул по План за управление
на Национален парк Пирин.
В срещата участват директор Дирекция "НСЗП"- МОСВ, държавни експерти от
отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ, гр.София; Началник отдел
Регионална лаборатория, гр. Благоевград; Директор на РИОСВ, гр. Благоевград, главен експерт
направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград; експерти от екипа за управление на проекта;
експерти от Дирекция „НП Пирин“; представители на Обществения консултативен съвет към
Дирекция „НП Пирин“; представители на неправителствени организации и други
заинтересовани лица; ръководители и експерти от Екипа на фирмата Изпълнител „Пролес
Инженеринг“ ООД.
Срещата открива инж. Антоний Стефанов, Ръководител Екипа за разработване на ПУ на
НП "Пирин" и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД.

Представени и обсъдени теми:
Сесия I - Т. 2 .1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
Тема:
Презентатор:
т. 2.1.1. Определяне на главните цели;
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л
т. 2.1.2. Определяне на второстепенните цели на екип ПУ
Сесия II - Т. 2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ; ВТОРА ОЦЕНКА:
Т. 2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ
т. 2.2. Ограничения; ВТОРА ОЦЕНКА:
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л
т. 2.3. Ефект на ограниченията върху
на екип ПУ
дългосрочните цели
Сесия III - РАБОТНА ЧАСТ: ОЦЕНКА ЕФЕКТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И
ЗАПЛАХИТЕ ВЪРХУ ГЛАВНИТЕ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ
Участие на присъстващите в определяне на оценка ефекта на ограниченията и заплахите
върху главните и второстепенни цели
игра
„Механизми за опазване и управление на инж. Михаил Михайлов, Директор Дирекция
националните паркове“
"НСЗП"- МОСВ
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17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. (СРЯДА)
Цел: Представяне на Част 2: Дългосрочни цели и ограничения и Част 3: Норми, режими,
условия и препоръки за осъществяване на дейностите. Осъществяване на дискусия на
експертно ниво.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Основни акценти от изказванията на присъстващите експерти:
инж. Михаил Михайлов, Директор Дирекция "НСЗП"- МОСВ:
В своята презентация, той наблегна на следните изводи и препоръки, почерпени от досегашния
повече от 10-годишен период след първите планове за управление, вкл. на ПУ на НП Пирин.
Предлага промени по съдържанието и структурата на Част 3 за бъдещите ПУ, на база
досегашния опит..Представя Механизмите за опазване и управление на националните паркове:
Специално законодателство – Закон за защитените територии, Заповеди за обявяване на
защитени територии, Планове за управление, ОВОС/ЕО/ОС на инвестиционните намерения,
планове и програми, които са допустими по ЗЗТ, заповед и ПУ.
Режимите в ПУ трябва:
-да са обективно необходими и обосновани;
-да не са противоречиви и взаимно изключващи се;
-да не дублират режими въведени със закони;
-да са реално контролируеми;
-да не въвеждат разрешителни и съгласувателни процедури;
-да са ясни, разбираеми и категорични;
-да са насочени към изпълнение на целите
-да са само забранителни
Планът за управление не може:
-да разрешава строителство и дейности;
-да предвижда/проектира ИП – това се прави с планове и проекти съгл.чл. 64 от ЗЗТ
В последвалата дискусия по всички презентации, инж.М.Михайлов :
Споделя, че някои задания не успяват да изчистят зонирането, включително и за НП
Пирин. Установили са допуснатите пропуски. Заданията наистина трябва да се изчистят.
Отбелязва, че ОПОС не приема ПУ. Споделя, че зона сгради и съоръжения не трябва да има,
защото препокрива други зони.
Разсъждавайки за дивечовъдната дейност в ПУ е необходимо да се предвиди план или
програма за възтановяване на популацията за благородния елен.
Съзира 3 или 4-ри принципни проблема - преповтарят се закони, вписани дейности
противоречащи на законите (напр. катерачески дейности), дублиране на две зони – буферна
зона и туристическа зона, произлезли от обстоятелството, че има разрешено строителство на
нови обекти (не трябва да се конкретизират). Съзира проблема с Юнеско –и режима за
туристическите зони.
Предлага да не се пише в ПУ „разрешава“, а само какво се „забранява“ в зоните. ПУ да
съдържа също само „планиране“ и „препоръки“
Предлага да се определят конкретни места за паша, срок на ползване, при необходимост с
координати и обосновка за необходимостта им.
Цветелина Иванова, Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Д "НСЗП"- МОСВ:
Препоръчва да не се изпада в конкретика, когато се пише за зоните и ЮНЕСКО, в
частност за зона туризъм.
инж. Димитър Стоев, Началник отдел "Защитени територии" в Д "НСЗП"- МОСВ
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Сесия VI от 18.12 - ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА
ОСЪЩЕСТ-ВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Тема:
Презентатор:
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на
т.
3.1.
Зониране
и
функционално
екип ПУ
предназначение на зоните
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип
т. 3.2. Режими и норми
ПУ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Отбелязва, че Закона за лова и опазване на дивеча не важи за НП Пирин. Предлага да се
оправи словосъчетанието „подборен отстрел на ловни видове“, стр. 359.
Пашата е средство за поддържане на екосистемите, а с тези проекти които се финансират
пашата се изроди.
инж. Борислав Бечев, Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Д "НСЗП"- МОСВ :
Препоръчва всички режими да бъдат обосновани на база Част 1 и Част 2 от ПУ.
Аргументите да бъдат обосновани и описани от коя част и точка от ПУ са следствие.
Лиляна Декова, гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
– Предлага замяна на чуждиците с алтернативните им български думи в ПУ. Обръща внимание
на словосъчетанието „законен отстрел“ и значението му.
инж. Галина Цветкова, гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград –
Предлага да не се определят и вписват конкретни инвестиционни манерения, да не се
ползват думи, които дублират ЗУТ.
инж. Антоний Стефанов – Ръководител на екипа:
Пояснява, че конкретизирането на обекти, дейности на този етап е в следствие на
представените официално искания от страна на общините и НПО. И те не са в пълния им
размер.
Пояснява, че новите заслони и др. обекти, които са отразени като искания, наложени
върху пунктовете на туристическите маршрути върху картата в.Част 1, имат анализ и се
констатират като проблеми и тук в Част 3. Същите трябва да се обхванат като проект. Вземаме
под внимание, че не трябва да се конкретизират брой, кв. м и т.н. като препоръки.
18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
Семинар със заинтересованите страни и Обществения консултативен съвет към
Дирекция „НП Пирин“.
Цел: Обобщаване и представяне на Част 2 „Дългосрочни цели и ограничения“ и Част 3:
„Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“.
Сесия IV - ОБОБЩАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСТ 2
Тема:
Презентатор:
т. 2.1.1. Определяне на главните цели;
т. 2.1.2. Определяне на второстепенните цели
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на
т. 2.2. Ограничения; ВТОРА ОЦЕНКА:
екип ПУ
т. 2.3. Ефект на ограниченията върху
дългосрочните цели
Сесия VI - ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Тема:
Презентатор:
„Механизми за опазване и управление на инж. Михаил Михайлов, Директор Дирекция
националните паркове“
"НСЗП"- МОСВ
т. 3.1. Зониране и функционално ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на
предназначение на зоните
екип ПУ
т. 3.2. Режими и норми
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип ПУ
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Приветствие към участниците в семинара представи
Инж. Антоний Стефанов – Ръководител на екипа:
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

По темите от дневния ред, основни акценти от изказванията на присъстващите експерти, са
както следва:
Филип Цанов, Член пълномощник „Престиж бизнес“ Консултативен съвет към Дирекция „НП
Пирин“
Разработващите ПУ знаят ли каква е стойността на НП Пирин като обект на световното
наследство? Да се направи в ПУ анализ, който да показва - какво е допринесло за хората от
региона, обстоятелството, че НП Пирин е обект на СКПН към ЮНЕСКО?
Андрей Ралев, Представител проект „Прозрачни планини“
Педлага да се направят подробни оценки на заложените режими в сега действащия ПУ и
при промяна в зонирането, да има обоснована конкретика какво налага тази промяна.
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„..............Чрез така направеното зониране сме се опитали да представим по един балансиран
начин интересите на възможно най-широк кръг от заинтересувани лица. Прегледахме своите
бележки и предложенията от срещите с общините – един много добър взаимен форум, който ни
даде ясна представа къде и какви са болките им и в каква посока те виждат бъдещото развитие
на парка и тяхното място в него!
От друга страна в процеса на работа, нашите експерти здраво поработиха и направиха
заслужаващи много висока оценка открития за голям брой нови видове от флората и фауната,
както за НП Пирин, така и за България, и дори нови видове за науката; анализи и оценки, на
които се обляга настоящото зониране, режими и норми.
Направихме критичен анализ на регламентациите дадени с План’04 и констатирахме, че във
връзка с режимите при зонирането, в него най-често се споменава думата „забранено !“ .
Територията на НП “Пирин” е част от СКПН и като такава следват постановки, които не ни
позволяват на този етап да бъдем максимално гъвкави в предлагането на определени решения
за парка . Тези постановки и решения са на държавно ниво, без да е много ясно, кой и по какъв
начин е инициирал текстове и определения и ги е предлагал като решения на мисиите на КСН
към ЮНЕСКО.
През 2003 г, площта на ОСН е билa с други – много по-малки граници, и въпреки това План
2004 е бил толкова рестриктивен, т.е. сега в парка превес се дава на екосистемните ползи (само
по себе си в това няма лошо, но трябва да има баланс!, а тука липсва такъв: Пример – навсякъде
общините пледираха „защо туризъм трябва да се развива само в гр.Банско?“ ... „бедни хора не
могат да опазват природата“ и т.н...
Сега тук присъстват представителите на не малко екологични сдружения, които искат и
пледират за запазване или дори засилване на консервацията на природата на Пирин и за
налагане / запазване на максимално строги режими.
В тази връзка, искам да ви предам едно съвместно становище на 3 от най-влиятелните
международни организации:
Всички експерти и авторитетни международни институции – IUCN, EC, UNEP са единни,
че защитените територии установени в изолация и без подкрепа, могат да не дадат
планираните и очаквани екологични ползи в дългосрочен план. Ако защитените площи
са единствено в интерес на сектора за околната среда и заинтересованите страни от него,
тогава тези ползи не биха били толкова големи, като например от другите
икономически сектори - мини, туризъм и енергетика, които са на същата територия.
Затова важен елемент при планирането на управлението е да се даде ясна равносметка за
всички ползи от използване на територията. По тази причина всички експерти са на
единно мнение, че едно добро решение е интеграцията на защитените територии в поширок контекст, както и обвързването им със съответните секторни стратегии на
правителствата. По този начин ще се даде сигурност, че инвестициите в защитените
територии ще се възвърнат, както от гледна точка на биоразнообразието, така и на
обществени дивиденти от подкрепа.“
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Иска коментар от представителите на МОСВ за чл. 21 т. 1 от ЗЗТ и по-конкретно
строителство, ловуване и ловностопански дейности. Интересува се дали МОСВ имат намерение
да актуализират този член. Пита какъв е проблема да има туристически пътеки в резерватната
зона. Интересува се на база кои ключови видове е преместена зоната.
Зоната за ограничено човешко въздействие трябва да се прекрои на места.
инж. Михаил Михайлов – Директор Дирекция „НСЗП“ към МОСВ:
Набляга отново за хората, които не са чули и разбрали – за забраните – освен с
поставените със Закона такива, не е необходимо ПУ да ги преповтаря същите (за целия парк
или за определена зона), както и не може вътре под тяхното действие да се въвеждат
изключения. ПУ може да въведе само допълнителни забрани в някои от зоните, каквито закона
не предвижда (когато такива са наложителни). С Режимите може да въведе определени
ограничения, например за пашата – периоди – от кога-до кога е забранена, или къде вътре в
зоната е забранено. Т.е. не трябва да се робува на досегашната масова практика, а гледам, че
сега и в този план са дадени такива – указания, конкретизации за обекти или др.п. които трябва
да се ремонтират или построят. След като не е забранено, значи в тази зона (туристическата) –
това е разрешено. Оставете на МОСВ да решава дали ще разреши или не определен обект да се
изгради или ремонтира, след като му се направи ОС и другите изискуеми по закон оценки. Не е
работа на ПУ, и той не разрешава, не планира и не проектира обекти – писти, лифтове,
постройки и т.н. Веднъж за винаги го разберете всички това!
Андрей Ковачев, Сдружение за дива природа „Балкани“
Предлага последната част на втора дългосрочна цел да бъде второстепенна цел.
Отбелязва, че задължение на ПУ е да се съобразява и с устройствените планове.
По отношение на строителството искам да ви акцентирам вниманието върху зоната за
туризъм, която фактически съдържа едно голямо предложение за строителство. Идеите които са
в Приложени е 1 и 2 в Закона за опазване на околната среда, всъщност трябва да се изпълнят на
цялата територия на зоната.
Георги Икономов, кмет Община Банско
Интересува се при увеличение на площите на парка има ли реално увеличение и за сметка
на какво е то.
Съобщи че Общ. Банско е предоставила на Изпълнителя графичен материал за
разширение на ски зоната Банско, която не е отразена в пълните й граници. Предлага
предложенията от Банско и Разлог графично да се включат 1:1.
По отношение на режимите отбеляза, че е копирана информация от ПУ‘04. Интересува се
как ще се маркират всички ски маршрути и зоните за катерене? Предлага премахването на
забраните за алтернативни спортове в планината, описани като забранителни в ПУ‘04. Предлага
да не се въвеждат неща, които няма как охраната на парка да контролира. Интересува се дали
алтернативен и специализиран туризъм са с едно и също значение.
Отбеляза, че площите на животновъдите са намалени в разработващия се ПУ. Предлага
риболова да бъде навсякъде, защото ограниченията ги има в съответните закони.
Отбелязва че не са изведени няколко проблема в нормативната база, които си
противоречат по отношение на норми и ограничения.
инж. Красимир Герчев, кмет Община Разлог
Обръща внимание и настоява да се прецизира разработката на предоставените
предложения от страна на Община Разлог, сега те не са намерили място, само нещо осакатено,
което няма смисъл и не дава възможности за утвърденото от ОС развитие.
Представя в проценти безработицата по общини. Иска ПУ да намери баланса.
Петко Тотев, алпинист и бизнесмен гр. Габрово
Обръща внимание на не добрата терминологията по отношение на ски алпинизъм,
катерене. Предлага съдействие с цел презицирането и. Споделя, че проектът за Via Ferrata на
стъпалата е неосъществим, защото там е резерватна зона категорично това изграждане е
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забранено по закон. Иска да се освободи режима за практикуване на катерене, ски алпинизъм и
др. Приравнява се проекта за парапета на кончето с един Via Ferrata, а те са различни неща.
Трябва да се оцени необходимостта от Via Ferrata при хижа Яворов. Катеренето трябва ли по
презумпция да е забранено? Силно притеснен за това, че когато искаме да създадем по-добра
услуга по отношение на туризма да има моторни шейни, те са забранени, но предлага да пише с
изключение на моторните шейни на Червения кръст, за да не бъдат те в нарушение на ПУ.
Благой Симов, ДНПП
Предлага бивакуващите да бъдат около хижите, пашата да бъде контролирана, да има
пастири с договор, за да се знае кой носи отговорност за стадото.
Асен Андреев, Председател Национална асоциация на земеделците и животновъдите „Пирин
2009“
Очаква да има ограничение на пашата, защото безлесната зона всяка година се
самозалесява, което е резултат от намаляването на пашата. Така ще изчезнат освен
традиционните пасища, още и ценни тревни хабитати. Сега вие там ще забраните пашата, но
последствията ще са двупосочно вредни – и за домашните животни и поминъка, и за някои
ценни хабитати.
Ваня Бижева, Председател на Балкански център за устойчивост и екоинженеринг, гр.София:
Аз по-скоро ще искам едно кратно становище и предложение. Струва ми се, че днеска е много
конструктивен ден за Пирин и за неговия бъдещ план и всички се обединяваме около
становището, че прекалените забрани превърнаха Пирин в една територия на война, а всъщност
никой не е против опазването на природата.Просто прекалено многото забрани сложиха една,
както виждаме някои от които без никаква аргументация и основание, сложиха една
меркантилна линия, която от едната страна имаше прокурори, а всички други бяха обвиняеми.
И днеска се разбира, че тези хора кметовете на общините се борят, за да завоюват своите
интереси, за да могат да изпълняват своите социално-икономически отговорности. И много
моля, г-н Тома Белев, аз зная, че вие сте компетентен човек, но много моля недейте да бъдете
прокурор. По този начин настройвате хората против всичко и всички. И всъщност инж.
Стефанов много добре каза сутринта. Той точно това каза, че всяка екологична политика, която
е самотна, която най-вече не се опира на местните общности, на техния доброволчески
ангажимент тя не може да бъде в интерес на обществото. Тя не може да донесе тези екологични
ползи които ние всички искаме да балансираме. И още едно нещо по отношение на пашата. Аз
напълно съм съгласна, но мои проучвания показват, че пашата дойде от планираното
биологично земеделие като алтернатива на масовия туризъм. Ето виждате, че и в него има
заплахи и тук всички трябва да се обединиме, че консервационната политика е нещо много
интелигентно, в което преди всичко трябва да се търсят защита на дейностите на хората и
тяхното интегриране в тая политика.Така както се прави във всички други страни и нека да си
го пожелаем, и от тук нататък, ако някой прави предложения по отношение на забрани,
зониране, функционалност на зоните те да бъдат много аргументирани и професионални, за да
не будят спекулации.Това е моето пожелание. До тук както виждам хората в най-открит начин
искат да ни представят до какви идеи достигат. И нека да мислим отговорно, споделена
отговорност и да се изработи един ПУ, който просто ще бъде в интерес на България.
Андрей Балевски, Планински водач към БАВПС (представител на Иво Стоилков)
Предлага зонирането да се прецизира. Очаква да има конкретни предложения, да има
конкретика за рестрикции при вр. Полежан. Комбинацията между лифтове и маршрутите е
хубаво. Препоръка да се вземат неработещите рестрикции от предния план и да се преработят.
Тома Белев, Зелени Балкани
Защо на места в Зоната за ограничено човешко въздействие влизат приоритетни
местообитания, а на други места остават извън нея
В специалната Буферна зона, какви са тези писти и нова кабинка, които се предвиждат?
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Антоний Стефанов, Ръководител на екипа за разработване на ПУ:
За да няма пак спекулации, смятам че тука са се събрали все пак разбиращи хора и нека
дезинформациите да спрат. Вие г-н Белев, много добре знаете, че Буфер.зона е изключена от
ОСКПН на ЮНЕСКО, т.е. самият този орган не го забранява, както не го забранява и нашия
ЗЗТ в спортните зони. Т.е. това е възможно. Друг е въпросът, в светлината на това, което днес и
вчера, г-н Михайлов от МОСВ каза и всички чуха, че след като закона го позволява /не го
забранява/, не е работа на ПУ изрично да посочва конкретни обекти, предмет на инвестиционни
намерения, било на общината, било на концесионера, какъвто е този случай. На този етап, ние
само демонстрираме, какви са предвижданията с приети официални документи на общините,
които те са ни предоставили по официален ред. Не ПУ, обаче планира или проектира писти и
лифтове. Когато такива проекти – в различните фази има, същите ще се процедират по друг ред
и условия, съгласно ЗЗТ и ЗБР, ЗУТ и т.н....
Панарова, П-л ОС гр.Разлог,
Предлага да се погрижим за биологичния вид „човек“, който в околностите на Пирин
трябва да се обяви за застрашен или дори изчезващ. Еколозите точно към това се стремят може
би, но местните хора са тук, те гасят пожари, те спасяват хора в планината, и трябва да се
грижат да осигурят препитание ,,,
Планът да направи всичко възможно, за да се защитят интересите на местното население.
Да се разширят възможностите за паша, туризъм и спорт, съобразно предложението на 3-те
общини – Разлог, Симитли и Кресна! Това ще даде прехрана на много хора, ще ни направи още
по-ревностни почитатели и пазители на парка!
Петър Петров, Юлен АД
Интересува се дали при зонирането са взети предвид ТУП – Буферната зона (по
ЮНЕСКО), че не съвпада със аналогичната с приетия по действащото законодателство ТУП.
Кога и защо е отпаднала една основна част от тази спортна /буферна зона?
ланд. арх. Д. Берберова – Зам.Ръководител на екипа за разработване на ПУ:
Поясни, че се работи по точни координати на буферната зона, както и по законово
установените. Църна могила е отпаднала от буферната зона през 2011 г., когато мисията на
Юнеско не включва Църна могила, но сме получили от Община Банско, намерения наскоро,
утвърден ТУП, където този обект е включен в туристическа зона.
Йордан Каназирев, Изп.директор и съсобственик „Пирин Голф & Кънтри Клуб“
Планът за управление – за кого се прави – това е план за еколози, или за управление на
природата за хората. Представения ПУ не е взел под внимание предложенията на хората от
общините.
Предлага да се срещнем и да проучим как живеят хората, защото 70 % от територията на
общините е на територията на парка.
Петър Галчев, Община Кресна
Ще очакваме промени в зонирането, които да се доближат максимално до онова, което
предлагахме в началото и сега не е направено
Да има срещи от същия формат, и преди общественото обсъждане!
арх. Емил Леков, Управител „Ивис – проектиране и дизайн“ ООД
Интересува се каква е територията на парка към момента и каква е територията по
действащия план, и с какъв нормативен документ е променена.По кой текст от българското
законодателство е регламентирана буферната зона?
Правена ли е оценка на рекреационните потенциали на зоните, които определяме, на база
какво, оценката определя един обект да е за 30 или 40 човека? На какво се базира
регламентирането на сервитутите? Защо не споменаваме закона за устройство на териториите?
Препоръчва изначало да се изясни отправна точка на заданието. Все пак сега е 2014 г, и не
е възможно да се запази същата отправна точка, както и същата конюнктура от 1983 г, когато е
създаван парка
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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ И
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Място: Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет. 0
17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. (СРЯДА)
Цел: Представяне на Част 2: Дългосрочни цели и ограничения. Осъществяване на дискусия на експертно ниво.
Веселина Паскова – кл. експерт Връзки с обществеността
13:00 – 14:00 Регистрация
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
14:00
Откриване Работна среща на експертно ниво разработване на ПУ НП "Пирин" и
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Сесия I
Т. 2 .1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
т. 2.1.1. Определяне на главните цели;
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
14:10 – 14:40
т. 2.1.2. Определяне на второстепенните цели
14:40 – 15:00 Дискусия
Т. 2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ; ВТОРА ОЦЕНКА:
Сесия II
Т. 2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ
т. 2.2. Ограничения; ВТОРА ОЦЕНКА:
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
15:20 – 16:00 т. 2.3. Ефект на ограниченията върху
дългосрочните цели
16:00 – 16:20 Дискусия
16:20 – 17:00 Кафе пауза
РАБОТНА ЧАСТ: ОЦЕНКА ЕФЕКТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАПЛАХИТЕ ВЪРХУ ГЛАВНИТЕ И
Сесия III
ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ
Участие на присъстващите в определяне на оценка ефекта на ограниченията и заплахите върху
17:00 – 18:00
главните и второстепенни цели
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип за
разработване на ПУ НП „Пирин“ и
18:00
Закриване Работна среща на експертно ниво
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
19:30
Вечеря
18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
Цел: Обобщаване и представяне на Част 2. Представяне на Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване
на дейностите.Семинар със заинтересованите страни и Обществения консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“.
Веселина Паскова - кл. експерт Връзки с обществеността
10:00 – 11:00 Регистрация
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
Откриване на Семинар със заинтересованите
разработване на ПУ НП "Пирин" и
11:00
страни и Общественият консултативен съвет
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
към Дирекция „НП Пирин“
Росен Баненски – Директор Дирекция „НП Пирин“
Сесия IV
ОБОБЩАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСТ 2
т. 2.1.1. Определяне на главните цели;
т. 2.1.2. Определяне на второстепенните цели
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
11:10 – 11:40 т. 2.2. Ограничения; ВТОРА ОЦЕНКА:
т. 2.3. Ефект на ограниченията върху
дългосрочните цели
11:40 – 12:40 Дискусия
РАБОТНА ЧАСТ: ОЦЕНКА ЕФЕКТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАПЛАХИТЕ ВЪРХУ ГЛАВНИТЕ И
Сесия V
ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ
Участие на присъстващите в определяне на оценка ефекта на ограниченията и заплахите върху
12:40 – 13:40
главните и второстепенни цели
13:40 – 14:40 Обяд
Сесия VI
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
т. 3.1. Зониране и функционално
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
14:40 – 15:20 предназначение на зоните
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип ПУ
т. 3.2. Режими и норми
15:20 – 16:20 Дискусия
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
Закриване Семинар със заинтересованите
разработване на ПУ НП "Пирин" и
16:20
страни
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
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Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
за участие в Работна среща на експертно ниво и Семинар със заитересованите страни за представяне и обсъждане на
Част 2: Дългосрочни цели и ограничения и
Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите

№
име
организация/ длъжност
1
Лиляна Павлова
Министър на регионалното развитие и благоустройството
2
Даниел Митов
Министър на външните работи
3
Николина Ангелкова
Министър на туризма
4
Румяна Митрева
Генерален секретар Национална комисия на Р. България за ЮНЕСКО
5
инж. Михаил Михайлов
Директор Дирекция "НСЗП"- МОСВ
6
инж. Димитър Стоев
Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
7
Росица Димова-Петрова
Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
8
инж. Борислав Бечев
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
9
Цветелина Иванова
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
10 д-р инж. Теодор Панев
Директор Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" при ИАОС - София
11 инж. Снежана Димова
Началник отдел Регионална лаборатория, ГД "ЛАД" при ИАОС - София
12 инж. Галина Цветкова
Гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград
13 Бисер Михайлов
Областен управител Областна администрация Благоевград
14 Дамян Дамянов
Директор „ЮЗДП“, гр. Благоевград
15 инж. Иван Гергов
Директор „РДГ“, гр. Благоевград
16 инж. Китан Галчев
Кмет гр. Добринище
17 д-р Христина Цонева
Директор Регионален исторически музей - Благоевград
18 проф. д-р Иван Мирчев
Ректор Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
19 доц. д-р Валентин Богоев
Ръководител катедра „Екология и ОПС“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
20 доц. д-р Дилянка Безлова
Преподавател в Катедра „ЕОВОС“; Факултет Екология и ладшафтна архитектура – ЛТУ, гр. София
21 доц. Александър Шопов
Преподавател в Катедра „ТАОСС“; Сектор Туризъм, ориентиране, спортна анимация - НСА „Васил Левски“
22 Страхил Христов
Р-л на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
23 ланд. арх. Людмила Димитрова
Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
24 инж. Мартин Лазаров
Директор Д "Контрол и охрана" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
25 Даниела Бергова
Директор Д "АПФД" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
26 инж. Иван Стоилков
гл. инспектор ПУ „Каменица“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
27 Тодор Георгиев
гл. инспектор ПУ „Синаница“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
28 инж. Любомир Тренчев
гл. инспектор ПУ „Безбог“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
29 инж. Мариан Попадийн
гл. инспектор ПУ „Баюви дупки“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
30 инж. Петър Петров
старши инспектор ПУ „Вихрен“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
31 Лиляна Декова
гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
32 Магдалена Колчагова
старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
33 инж. Елена Топузова
старши експерт ГИС - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
34 инж. Николина Ангелинина
младши експерт Инфраструктора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
35 Надка Гълъбова
младши експерт Гори - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
36 инж. Костадин Касапов
младши експерт ПВД - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
37 Цветелина Калинова
младши експерт ТДИ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
38 Павлина Доневичина
младши експерт Флора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
39 инж. Весела Вескова
младши експерт Фауна - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
Състав на Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“ за участие в Семинар със заинтересованите страни на 18.12.2014 г.
40 Росен Баненски
Директор на Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
41 Георги Пасков
гл. експерт Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация, гр. Благоевград
42 Татяна Дукова
Директор „Регионална инспекция по околна среда и води“, гр. Благоевград
43 инж. Чавдар Молов
Директор „БД Западнобеломорски район“, гр. Благоевград
44 д-р Светла Иванова
Началник отдел „Планиране“ в БДЗБР, гр. Благоевград
45 Васил Митов
Директор Областна дирекция МВР, гр. Благоевград
46 Георги Пармаков
Директор Регионална дирекция „ПБЗН“, гр. Благоевград
47 инж. Красимир Герчев
Кмет Община Разлог
48 Венцислав Гърменов
Заместник кмет Община Разлог
49 Георги Икономов
Кмет Община Банско
50 Сашка Въчкова
Заместник кмет Община Банско
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51 Валери Сарандев
Заместник кмет Община Гоце Делчев
52 инж. Васил Хърков
гл. експерт "Екология" в Община Сандански
53 Емил Илиев
Кмет Община Струмяни
54 Петър Галчев
секретар Община Кресна
55 Апостол Апостолов
Кмет Община Симитли
56 Филип Цанов
Председател сдружение “Природата за хората и регионите”
57 Димитър Чобанов
Изпълнителен директор „ЮЛЕН“ АД
58 Георги Йовчев
„Добринище ски“ АД
59 Костадин Калоянов
Главен изпълнителен директор „Балканстрой“ АД
60 Йордан Каназирев
Изпълнителен директор и съсобственик „Пирин Голф & Кънтри Клуб“
61 Георги Шапков
Управител на „Престиж бизнес – 93“ ООД
62 Петко Цветков
Изпълнителен директор Българска Фондация "Биоразнообразие"
63 Дончо Киров
Сътрудник в консервационен отдел в ФПС "Зелени Балкани”
64 Любомир Попйорданов
Председател на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ (БААТ)
65 Венцислав Удев
Изпълнителен секретар „БТС“, гр. София
66 Румен Баряков
Началник „Планинска спасителна служба“ (ПСС), гр. Банско
67 инж. Любен Татарски
Сдружение „Долината на Места“
68 Асен Андреев
Председател Национална асоциация на земеделците и животновъдите „Пирин 2009“
Неправителствени организации за участие в Семинар със заинтересованите страни на 18.12.2014 г.
69 Ваня Бижева
Изпълнителен директор „Балкански център за устойчивост и екоинженеринг“
70 Иво Стоилков
Управител „Еко Монд“ ООД
71 Емил Леков
Управител „Ивис – проектиране и дизайн“ ООД
72 Иван Мишев
Представител Рибарско сдружение Балканка 2009, гр. Благоевград
73 Константин Загорчин
Председател на „Ловно-рибарска дружинка – Банско“
74 Веселина Кавръкова
Програмен ръководител „WWF Дунавско – Карпатска програма“
75 Кирил Русев
Председател „Българска федерация по катерене и алпинизъм“, гр. София
76 Андрей Ралев
Представител проект „Прозрачни планини“
77 Александър Дуцов
Председател УС - Сдружение за дива природа „Балкани“
78 Радослав Мирчев
Председател „Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил“ (БАССЕС)
79 Веселина Василева
Председател „БДЗП“, гр. София
80 Симана Марковска
Председател „Пирински туристически форум“, гр. Благоевград
81 Иванина Томова
Представител „Младежки клуб по пешеходен и велотуризъм“
Членове на Екип за разработване на ПУ НП "Пирин"
82 инж. Антоний Стефанов
Ръководител на Екипа и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
83 ланд. арх. Димитринка Берберова
Зам. ръководител на Екипа
84 ик. Анелия Димова
координатор на Екипа
85 Милена Нелова
секретар „Пролес Инженеринг“ ООД
86 Веселина Паскова
кл. експерт Връзки с обществеността
87 проф. д-р Александър Ташев
кл. експерт Флора
88 зоолог Николай Караиванов
кл. експерт Фауна
89 доц. д-р Здравко Хубенов
експерт Безгръбначна фауна
90 инж. Итил Гадженаков
експерт Ловна фауна
91 проф. д-р Димитър Павлов
кл. експерт Местообитания/ гори
92 инж. Илия Петров
гл. експерт Местообитания/ гори
93 проф. д-р Екатерина Павлова
кл. експерт Мониторинг
94 инж. Вахрам Алтунян
кл. експерт ГИС
95 инж. Мариан Николов
гл. експерт Геодезически измервания и картографски работи за инфраструктурата и сградите
96 Николай Николов
експерт Картографски работи за инфраструктурата и сградите
97 ланд. арх. Пламен Ненов
експерт Туристическа инфраструктора
98 инж. Анелия Николова
експерт Геодезически и картографски работи
99 арх. Мария Арабова - Бояджиева
експерт Собственост, кадастрална информация на сгради и съоръжения
100 проф. д-р Зоя Матеева
гл. експерт Абиотични фактори
101 проф. д-р Надка Игнатова
експерт Хидрохимия, замърсяване на водите, водопотребление
102 социолог доц. д-р Мариана Драганова
гл. експерт Културни и социално-икономически аспекти
103 д-р Атанас Стоилов
експерт Демографска характеристика и процеси
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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ И
ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Място: Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет. 0
27 ЯНУАРИ 2015 Г. (ВТОРНИК)
Цел: Представяне на Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване.
Осъществяване на дискусия на експертно ниво.
Веселина Паскова – кл. експерт Връзки с обществеността
13:00 – 13:30 Регистрация
инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
13:30
Откриване Работна среща на експертно ниво разработване на ПУ НП "Пирин" и
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ.
Сесия I
т. 4.1. Определяне на приоритетите;
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
13:30 – 13:40
т. 4.2. Програми
т. 4.2.1. Програма I: Съхраняване на Парка
като обект на Световното природно
13:40 – 14:00 наследство към Конвенцията за опазване на ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
Световното културно и природно наследство
на ЮНЕСКО – ООН. т. 4.3. Проекти
т 4.2.2. Програма II: Опазване на
представителни за РБългария и за Европа
14:00 – 14:20 типове
природни
местообитания
и проф. д-р Александър Ташев – ключов експерт „Флора“
местообитания на растителни и животински
видове. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.3. Програма III: Опазване на
естествения характер на екосистемите в
проф.д-р Александър Ташев – ключов експерт „Флора“
14:20 – 14:40
резерватите и в други територии с потенциал
на резерватни. т. 4.3. Проекти
14:40 – 15:40 Дискусия
15:40 – 16:00 Кафе пауза
т. 4.2.4. Програма IV: Усъвършенстване на
управлението на посетителите в НП
16:00 – 16:20 „Пирин“, осигуряващо
антропогенно ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
въздействие в съответствие с поемната
способност на екосистемите. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.5. Програма V: Подобряване и
оптимизиране на условията за туризъм,
16:20 – 16:40 спорт и рекреация и информационното инж. Антоний Стефанов – Ръководител на екип за ПУ
осигуряване
на
туристическата
инфраструктура в парка. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.6. Програма VI: Осигуряване на
приходи за местните общности в резултат на
инж. Антоний Стефанов – Ръководител на екип за ПУ
16:40 – 17:00
възможностите
и
предимствата
на
Националния парк. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.7. Програма VII: Научни изследвания и проф. д-р Екатерина Павлова – ключов експерт
17:00 – 17:20
„Мониторинг“
Комплексен мониторинг. т. 4.3. Проекти
17:20 – 18:20 Дискусия
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип за
разработване на ПУ НП „Пирин“ и
18:20
Закриване Работна среща на експертно ниво
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
19:30
Вечеря
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28 ЯНУАРИ 2015 Г. (СРЯДА)
Цел: Представяне на Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и
Част 5: преглед на изпълнението на целите и задачите. Осъществяване на дискусия.
Веселина Паскова – кл. експерт Връзки с обществеността
09:00 – 10:00 Регистрация
Откриване на Семинар със заинтересованите инж. Антоний Стефанов - Ръководител екип за
10:00
страни и Общественият консултативен съвет разработване на ПУ НП "Пирин" и
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
към Дирекция „НП Пирин“
Сесия II
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ.
т. 4.1. Определяне на приоритетите;
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
10:00 – 10:20
т. 4.2. Програми
т. 4.2.1. Програма I: Съхраняване на Парка
като обект на Световното природно
10:20 – 10:40 наследство към Конвенцията за опазване на ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
Световното културно и природно наследство
на ЮНЕСКО – ООН. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.2. Програма II: Опазване на
представителни за РБългария и за Европа
10:40 – 11:00 типове
природни
местообитания
и проф. д-р Александър Ташев – ключов експерт „Флора“
местообитания на растителни и животински
видове. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.3. Програма III: Опазване на
естествения характер на екосистемите в
проф.д-р Александър Ташев – ключов експерт „Флора“
11:00 – 11:20
резерватите и в други територии с потенциал
на резерватни. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.4. Програма IV: Усъвършенстване на
управлението на посетителите в НП
11:20 – 11:40 „Пирин“, осигуряващо
антропогенно ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
въздействие в съответствие с поемната
способност на екосистемите. т. 4.3. Проекти
11:40 – 12:30 Дискусия
12:30 – 13:30 Обяд
т. 4.2.5. Програма V: Подобряване и
оптимизиране на условията за туризъм,
13:30 – 13:50 спорт и рекреация и информационното инж. Антоний Стефанов – Ръководител на екип за ПУ
осигуряване
на
туристическата
инфраструктура в парка. т. 4.3. Проекти
т. 4.2.6. Програма VI: Осигуряване на
приходи за местните общности в резултат на
инж. Антоний Стефанов – Ръководител на екип за ПУ
13:50 – 14:10
възможностите
и
предимствата
на
Националния парк . т. 4.3. Проекти
т. 4.2.7. Програма VII: Научни изследвания и проф. д-р Екатерина Павлова – ключов експерт
14:10 – 14:30
„Мониторинг“
Комплексен мониторинг. т. 4.3. Проекти
Т.4.4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ;
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
14:30 – 14:50
Т.4.5. РАБОТЕН ПЛАН
14:50 – 15:30 Дискусия
15:30 – 16:00 Кафе пауза
Сесия III
ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
Т. 5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ;
ланд. арх. Димитринка Берберова – Зам.р-л на екип ПУ
16:00 – 16:20
Т. 5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ
16:20 – 16:40 Дискусия
инж. Антоний Стефанов – Ръководител екип за
Закриване Семинар със заинтересованите
разработване на ПУ НП „Пирин“ и
16:40
страни
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
за участие в Работна среща на експертно ниво и Семинар със заитересованите страни за представяне и обсъждане на
Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и
Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите

№
име
организация/ длъжност
Национални, регионални, местни институции, академични общности и експерти от Д НП Пирин – 27-28.01.2015 г.
1
Лиляна Павлова
Министър на регионалното развитие и благоустройството
2
Николина Ангелкова
Министър на туризма
3
инж. Михаил Михайлов
Директор Дирекция "НСЗП"- МОСВ
4
инж. Димитър Стоев
Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
5
Росица Димова-Петрова
Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
6
инж. Борислав Бечев
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
7
Цветелина Иванова
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
8
д-р инж. Теодор Панев
Директор Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" при ИАОС - София
9
инж. Снежана Димова
Началник отдел Регионална лаборатория, ГД "ЛАД" при ИАОС - София
10 инж. Галина Цветкова
Гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград
11 Бисер Михайлов
Областен управител Областна администрация Благоевград
12 Дамян Дамянов
Директор „ЮЗДП“, гр. Благоевград
13 инж. Иван Гергов
Директор „РДГ“, гр. Благоевград
14 инж. Китан Галчев
Кмет гр. Добринище
15 Владимир Москов
Кмет Община Гоце Делчев
16 Андон Тотев
Кмет Община Сандански
17 проф. д-р Иван Мирчев
Ректор Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
18 доц. д-р Валентин Богоев
Ръководител катедра „Екология и ОПС“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
19 доц. д-р Дилянка Безлова
Преподавател в Катедра „ЕОВОС“; Факултет Екология и ладшафтна архитектура – ЛТУ, гр. София
20 доц. Александър Шопов
Преподавател в Катедра „ТАОСС“; Сектор Туризъм, ориентиране, спортна анимация - НСА „Васил Левски“
21 Страхил Христов
Р-л на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
22 ланд. арх. Людмила Димитрова
Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
23 инж. Мартин Лазаров
Директор Д "Контрол и охрана" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
24 Даниела Бергова
Директор Д "АПФД" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
25 инж. Иван Стоилков
Гл. инспектор ПУ „Каменица“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
26 Тодор Георгиев
Гл. инспектор ПУ „Синаница“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
27 инж. Любомир Тренчев
Гл. инспектор ПУ „Безбог“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
28 инж. Мариан Попадийн
Гл. инспектор ПУ „Баюви дупки“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
29 инж. Петър Петров
Старши инспектор ПУ „Вихрен“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
30 Лиляна Декова
Гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
31 Магдалена Колчагова
Старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
32 инж. Елена Топузова
Старши експерт ГИС - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
33 инж. Райка Ламбрева
Старши експерт Инфраструктора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
34 Надка Гълъбова
Младши експерт Гори - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
35 инж. Костадин Касапов
Младши експерт ПВД - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
36 инж. Николина Ангелинина
Младши експерт ТДИ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
37 Павлина Доневичина
Младши експерт Флора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
38 инж. Весела Вескова
Младши експерт Фауна - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
Състав на Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“ за участие в Семинар със заинтересованите страни – 28.01.2015 г.
39 Росен Баненски
Директор Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
40 Георги Пасков
Гл. експерт Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация, гр. Благоевград
41 Татяна Дукова
Директор „Регионална инспекция по околна среда и води“, гр. Благоевград
42 инж. Чавдар Молов
Директор „БД Западнобеломорски район“, гр. Благоевград
43 д-р Светла Иванова
Началник отдел „Планиране“ в БДЗБР, гр. Благоевград
44 Васил Митов
Директор Областна дирекция МВР, гр. Благоевград
45 Георги Пармаков
Директор Регионална дирекция „ПБЗН“, гр. Благоевград
46 инж. Красимир Герчев
Кмет Община Разлог
47 Венцислав Гърменов
Заместник кмет Община Разлог
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48 Георги Икономов
Кмет Община Банско
49 Сашка Въчкова
Заместник кмет Община Банско
50 Валери Сарандев
Заместник кмет Община Гоце Делчев
51 инж. Васил Хърков
Гл. експерт "Екология" в Община Сандански
52 Емил Илиев
Кмет Община Струмяни
53 Петър Галчев
Секретар Община Кресна
54 Апостол Апостолов
Кмет Община Симитли
55 Филип Цанов
Пълномощник „Престиж Бизнес“ ООД
56 Димитър Чобанов
Изпълнителен директор „ЮЛЕН“ АД
57 Георги Йовчев
„Добринище ски“ АД
58 Костадин Калоянов
Главен изпълнителен директор „Балканстрой“ АД
59 Йордан Каназирев
Изпълнителен директор и съсобственик „Пирин Голф & Кънтри Клуб“
60 Георги Шапков
Управител на „Престиж бизнес – 93“ ООД
61 Петко Цветков
Изпълнителен директор Българска Фондация "Биоразнообразие"
62 Дончо Киров
Сътрудник в консервационен отдел в ФПС "Зелени Балкани”
63 Любомир Попйорданов
Председател на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ (БААТ)
64 Венцислав Удев
Изпълнителен секретар „БТС“, гр. София
65 Румен Баряков
Началник „Планинска спасителна служба“ (ПСС), гр. Банско
66 инж. Любен Татарски
Сдружение „Долината на Места“
67 Асен Андреев
Председател Национална асоциация на земеделците и животновъдите „Пирин 2009“
Неправителствени организации за участие в Семинар със заинтересованите страни – 28.01.2015 г..
68 Ваня Бижева
Изпълнителен директор „Балкански център за устойчивост и екоинженеринг“
69 Иво Стоилков
Управител „Еко Монд“ ООД
70 Емил Леков
Управител „Ивис – проектиране и дизайн“ ООД
71 Светлана Александрова
Представител Център за иновации в земеделието и храните
72 Иван Мишев
Представител Рибарско сдружение Балканка 2009, гр. Благоевград
73 Константин Загорчин
Председател на „Ловно-рибарска дружинка – Банско“
74 Веселина Кавръкова
Програмен ръководител „WWF Дунавско – Карпатска програма“
75 Кирил Русев
Председател „Българска федерация по катерене и алпинизъм“, гр. София
76 Андрей Ралев
Представител проект „Прозрачни планини“
77 Александър Дуцов
Председател УС - Сдружение за дива природа „Балкани“
78 Радослав Мирчев
Председател „Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил“ (БАССЕС)
79 Веселина Василева
Председател „БДЗП“, гр. София
80 Симана Марковска
Председател „Пирински туристически форум“, гр. Благоевград
Членове на Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – 27-28.01.2015 г.
81 инж. Антоний Стефанов
Ръководител на Екипа и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
82 ланд. арх. Димитринка Берберова
Зам. ръководител на Екипа
83 ик. Анелия Димова
Координатор на Екипа
84 Веселина Паскова
Кл. експерт Връзки с обществеността
85 проф. д-р Александър Ташев
Кл. експерт Флора
86 зоолог Николай Караиванов
Кл. експерт Фауна
87 инж. Илия Петров
Гл. експерт Местообитания/ гори
88 проф. д-р Екатерина Павлова
Кл. експерт Мониторинг
89 арх. Мария Арабова - Бояджиева
Експерт Собственост, кадастрална информация на сгради и съоръжения
90 проф. д-р Надка Игнатова
Експерт Хидрохимия, замърсяване на водите, водопотребление
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ПРОГРАМАЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 Г.
25-26.02.2015 г.
РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНО НИВО И
СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И
ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НП ПИРИН“
място: Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет. 0
25.02 2015 Г. (СРЯДА)
Цел: Представяне на Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.
Осъществяване на дискусия.
13:00 – 14:00
14:00 – 14:10
СЕСИЯ I

14:10 -14:30

14:30 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10 – 15:30

15:30 – 15:50

15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30

Веселина Паскова,
Кл. експерт Връзки с обществеността
инж. Антоний Стефанов, Р-л екип за
разработване на ПУ НП "Пирин" и
Откриване
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ И ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА
ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ
0.1. Основания за разработване на ПУ
0.2. Процес на разработване
ланд. арх. Димитринка Берберова,
Зам.р-л на екип ПУ
0.3. Предназначения и особености
ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
1.8. Климат
проф. д-р Зоя Матеева,
1.9. Климатични промени
Гл. експерт Абиотични фактори
1.10. Хидрология и хидробиология.водни ресурси
1.11. Почви
Дискусия
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
проф. д-р Димитър Павлов,
1.12. Екосистеми и биотопи (местообитания)
Кл. експерт Природни местообитания/ гори
1.13. Растителност
1.13.1. Класификация на растителността
1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност
1.16.4. Селско стопанство
инж. Антоний Стефанов,
1.16.5. Горско стопанство
Р-л екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и
1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
1.16.10. Превенция и борба с пожарите
1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии
Дискусия
Кафе пауза
1.14. Флора
1.14.1. Нисши растения и гъби
проф. д-р Александър Ташев,
1.14.2. Висши растения
Кл. експерт „Флора“
1.14.3. Лечебни растения
1.15. Фауна
1.15.1. Безгръбначни животни
1.15.2. Риби
зоолог Николай Караиванов,
1.15.3. Земноводни и влечуги
Кл. експерт Фауна
1.15.4. Птици
1.15.5. Бозайници
Закриване първи ден пот Работна среща и Семинар със заинтересованите страни
Регистрация
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СЕСИЯ II
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40

10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:00

26.02 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ОКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.16. Ползване на парка и социално-икономически аспекти
1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради
1.16.7. Туризъм, отдих, спорт, услуги
1.17.5. Туризъм, отдих, спорт, услуги
1.19. Ландшафт
1.16.7. Посещаемост на парка. Национално представително изследване на
общественото мнение.
1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към
него.
1.18. Културно-историческо наследство
Дискусия
МОНИТОРИНГ
1.20. Състояние на компонентите на околната среда
ПЪРВА ОЦЕНКА

арх. Мария Арабова – Бояджиева,
Експерт Собственост, кадастрална
информация на сгради и съоръжения
ланд. арх. Пламен Ненов,
Експерт Туризъм
социолог доц. д-р Мариана Драганова,
Гл. експерт Културни и социалноикономически аспекти
проф. д-р Екатерина Павлова,
Кл. експерт „Мониторинг“
ланд. арх. Димитринка Берберова,
Зам.р-л на екип ПУ

ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 13:30
СЕСИЯ III
13:30 – 13:50
13:50 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:30
16:30

ВТОРА ОЦЕНКА

ланд. арх. Димитринка Берберова,
Зам.р-л на екип ПУ

Дискусия
Обяд
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
ланд. арх. Димитринка Берберова,
ЗОНИТЕ
Зам.р-л на екип ПУ
3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ
Дискусия
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
ланд. арх. Димитринка Берберова,
Зам.р-л на екип ПУ
4.2. ПРОГРАМИ
4.2.1. Програма I: Съхраняване на Парка като обект на Световното
ланд. арх. Димитринка Берберова,
природно наследство към Конвенцията за опазване на Световното
Зам.р-л на екип ПУ
културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН. 4.3. Проекти
4.2.2. Програма II: Опазване на представителни за РБългария и за
проф. д-р Александър Ташев,
Европа типове природни местообитания и местообитания на растителни и
Кл. експерт „Флора“
животински видове. 4.3. Проекти
4.2.3. Програма III: Опазване на естествения характер на екосистемите в
проф. д-р Александър Ташев,
резерватите и в други територии с потенциал на резерватни. 4.3. Проекти Кл. експерт „Флора“
Кафе пауза
4.2.4. Програма IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в
ланд. арх. Димитринка Берберова,
НП „Пирин“, осигуряващо съхранена природна среда. Институциално
Зам.р-л на екип ПУ
развитие на Дирекцията на „НП Пирин“. 4.3. Проекти
4.2.5. Програма V: Подобряване и оптимизиране на условията за
туризъм, спорт и рекреация и информационното осигуряване на
инж. Антоний Стефанов,
туристическата инфраструктура в парка.
Р-л на екип за ПУ
4.3. Проекти
4.2.6. Програма VI: Осигуряване на приходи за местните общности в
инж. Антоний Стефанов,
резултат на възможностите и предимствата на Националния парк.
Р-л на екип за ПУ
4.3. Проекти
4.2.7. Програма VII: Научни изследвания и Комплексен мониторинг.
проф. д-р Екатерина Павлова,
Кл. експерт „Мониторинг“
4.3. Проекти
4.4. Оперативни задачи
ланд. арх. Димитринка Берберова,
Зам. р-л на екип ПУ
4.5. Работен план
ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
5.1. Преразглеждане на целите
ланд. арх. Димитринка Берберова,
Зам.р-л на екип ПУ
5.2. Преразглеждане на задачите
Дискусия
инж. Антоний Стефанов, Ръководител екип
за разработване на ПУ НП „Пирин“ и
Закриване Работна среща и Семинар със заинтересованите страни
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
за участие в Работна среща на експертно ниво и Семинар със заитересованите страни за представяне и обсъждане на
Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.
№
име
организация/ длъжност
Национални, регионални, местни институции, академични общности и експерти от Д НП Пирин – 25-26.02.2015 г.
1
Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
2
Лиляна Павлова
Министър на регионалното развитие и благоустройството
3
Николина Ангелкова
Министър на туризма
4
Красен Кралев
Министър на младежта и спорта
5
инж. Михаил Михайлов
Директор Дирекция "НСЗП"- МОСВ
6
инж. Димитър Стоев
Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
7
Росица Димова-Петрова
Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
8
инж. Борислав Бечев
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
9
Цветелина Иванова
Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
10 д-р инж. Теодор Панев
Директор Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" при ИАОС - София
11 инж. Снежана Димова
Началник отдел Регионална лаборатория, ГД "ЛАД" при ИАОС - София
12 инж. Галина Цветкова
Гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград
13 Бисер Михайлов
Областен управител Областна администрация Благоевград
14 Дамян Дамянов
Директор „ЮЗДП“, гр. Благоевград
15 инж. Иван Гергов
Директор „РДГ“, гр. Благоевград
16 инж. Китан Галчев
Кмет гр. Добринище
17 Владимир Москов
Кмет Община Гоце Делчев
18 Андон Тотев
Кмет Община Сандански
19 проф. д-р Иван Мирчев
Ректор Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
20 доц. д-р Валентин Богоев
Ръководител катедра „Екология и ОПС“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
21 доц. д-р Дилянка Безлова
Преподавател в Катедра „ЕОВОС“; Факултет Екология и ладшафтна архитектура – ЛТУ, гр. София
22 доц. Александър Шопов
Преподавател в Катедра „ТАОСС“; Сектор Туризъм, ориентиране, спортна анимация - НСА „Васил Левски“
23 Страхил Христов
Р-л на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
24 ланд. арх. Людмила Димитрова
Координатор ЕУП „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
25 инж. Мартин Лазаров
Директор Д "Контрол и охрана" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
26 Даниела Бергова
Директор Д "АФПД" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
27 инж. Иван Стоилков
Гл. инспектор ПУ „Каменица“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
28 Тодор Георгиев
Гл. инспектор ПУ „Синаница“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
29 инж. Любомир Тренчев
Гл. инспектор ПУ „Безбог“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
30 инж. Мариан Попадийн
Гл. инспектор ПУ „Баюви дупки“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
31 инж. Петър Петров
Старши инспектор ПУ „Вихрен“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
32 Лиляна Декова
Гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
33 Магдалена Колчагова
Старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
34 инж. Елена Топузова
Старши експерт ГИС - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
35 инж. Райка Ламбрева
Старши експерт Инфраструктура - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
36 Надка Гълъбова
Младши експерт Гори - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
37 инж. Костадин Касапов
Младши експерт ПВД - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
38 инж. Николина Ангелинина
Младши експерт ТДИ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
39 Павлина Доневичина
Младши експерт Флора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
40 инж. Весела Вескова
Младши експерт Фауна - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
Състав на Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“ за участие в Семинар със заинтересованите страни – 25-26.02.2015 г.
41 Росен Баненски
Директор Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
42 Георги Пасков
Гл. експерт Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация, гр. Благоевград
43 Ангел Георгиев
Директор „Регионална инспекция по околна среда и води“, гр. Благоевград
44 инж. Чавдар Молов
Директор „БД Западнобеломорски район“, гр. Благоевград
45 д-р Светла Иванова
Началник отдел „Планиране“ в БДЗБР, гр. Благоевград
46 Васил Митов
Директор Областна дирекция МВР, гр. Благоевград
47 Георги Пармаков
Директор Регионална дирекция „ПБЗН“, гр. Благоевград
48 инж. Красимир Герчев
Кмет Община Разлог
49 Венцислав Гърменов
Заместник кмет Община Разлог
50 Георги Икономов
Кмет Община Банско
51 Сашка Въчкова
Заместник кмет Община Банско
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52 Валери Сарандев
Заместник кмет Община Гоце Делчев
53 инж. Васил Хърков
Гл. експерт "Екология" в Община Сандански
54 Емил Илиев
Кмет Община Струмяни
55 Петър Галчев
Секретар Община Кресна
56 Апостол Апостолов
Кмет Община Симитли
57 Филип Цанов
Пълномощник „Престиж бизнес – 93“ ООД
58 Димитър Чобанов
Изпълнителен директор „ЮЛЕН“ АД
59 Георги Йовчев
„Добринище ски“ АД
60 Костадин Калоянов
Главен изпълнителен директор „Балканстрой“ АД
61 Йордан Каназирев
Изпълнителен директор и съсобственик „Пирин Голф & Кънтри Клуб“
62 Петко Цветков
Изпълнителен директор Българска Фондация "Биоразнообразие"
63 Дончо Киров
Сътрудник в консервационен отдел в ФПС "Зелени Балкани”
64 Любомир Попйорданов
Председател на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ (БААТ)
65 Венцислав Удев
Изпълнителен секретар „БТС“, гр. София
66 Румен Баряков
Началник „Планинска спасителна служба“ (ПСС), гр. Банско
67 инж. Любен Татарски
Сдружение „Долината на Места“
68 Асен Андреев
Председател Национална асоциация на земеделците и животновъдите „Пирин 2009“
Неправителствени организации за участие в Семинар със заинтересованите страни – 25-26.02.2015 г..
69 Ваня Бижева
Изпълнителен директор „Балкански център за устойчивост и екоинженеринг“
70 Иво Стоилков
Управител „Еко Монд“ ООД
71 Емил Леков
Управител „Ивис – проектиране и дизайн“ ООД
72 Светлана Александрова
Представител Център за иновации в земеделието и храните
73 Иван Мишев
Представител Рибарско сдружение Балканка 2009, гр. Благоевград
74 Константин Загорчин
Председател на „Ловно-рибарска дружинка – Банско“
75 Веселина Кавръкова
Програмен ръководител „WWF Дунавско – Карпатска програма“
76 Кирил Русев
Председател „Българска федерация по катерене и алпинизъм“, гр. София
77 Андрей Ралев
Представител проект „Прозрачни планини“
78 Александър Дуцов
Председател УС - Сдружение за дива природа „Балкани“
79 Радослав Мирчев
Председател „Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил“ (БАССЕС)
80 Веселина Василева
Председател „БДЗП“, гр. София
81 Симана Марковска
Председател „Пирински туристически форум“, гр. Благоевград
Членове на Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – 25-26.02.2015 г.
82 инж. Антоний Стефанов
Ръководител на Екипа и Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
83 ланд. арх. Димитринка Берберова
Зам. ръководител на Екипа
84 ик. Анелия Димова
Координатор на Екипа
85 Веселина Паскова
Кл. експерт Връзки с обществеността
86 проф. д-р Александър Ташев
Кл. експерт Флора
87 зоолог Николай Караиванов
Кл. експерт Фауна
88 проф. д-р Димитър Павлов
Кл. експерт Природни местообитания/ гори
89 проф. д-р Екатерина Павлова
Кл. експерт Мониторинг
90 Вахрам Алтунян
Кл. експерт ГИС
91 инж. Георги Налбантов
Гл. експерт Управление база данни и софтуер
92 инж. Мариан Николов
Гл. експерт Геодизически измервания и картографски работи за инфраструктурата и сградите
93 проф. д-р Зоя Матеева
Гл. експерт Абиотични фактори
94 инж. Илия Петров
Гл. експерт Местообитания/ гори
95 инж. Георги Груев
Гл. експерт Горска инвентаризация
96 социолог доц. д-р Мариана Драганова
Гл. експерт Културни и социално-икономически аспекти
97 доц. д-р Светла Братанова-Дончева
Експерт Състояние на компонентите на околната среда
98 арх. Мария Арабова - Бояджиева
Експерт Собственост, кадастрална информация на сгради и съоръжения
99 ланд. арх. Пламен Ненов
Експерт Туризъм
100 Николай Николов
Експерт Картен материал
101 проф. д-р Надка Игнатова
Експерт Хидрохимия, замърсяване на водите, водопотребление
102 доц. Диана Кирин
Експерт Риболов
103 гл. ас. д-р Соня Шукерова
Експерт Риболов
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

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

24 юли 2015 г. от 10:00 часа, в сградата на Читалище „Никола Вапцаров-1894 г.“,
пл. Н.Вапцаров No:1, Голям читалищен салон, гр. Банско

ПРОГРАМА
24 ЮЛИ (ПЕТЪК) 2015 г.

9:00 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:20

10:20 – 10:40

10:40 – 10:50

10:50 – 11:10

11:10 – 13:00

13:00 – 14:00

Модератор на Общественото обсъждане - Марио Гаврилов
Веселина Паскова,
Регистрация
Ключов експерт връзки с обществеността
инж. Антоний Стефанов, Ръководител
екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и
Откриване
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
Представяне условията и
правилата за провеждане на
Представител на МОСВ
Общественото обсъждане
инж. Антоний Стефанов, Ръководител
Представяне на ЕКИПА
разработил проекта на ПУ на НП екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД
“Пирин”
Росен Баненски, Директор на Дирекция
Възложител – Дирекция „НП
„НП Пирин“ към МОСВ /Възложител
Пирин“ към МОСВ
Представяне на проекта на
ланд. арх. Димитринка Берберова,
Плана за управление на
Заместник ръководител на екипа,
Национален Парк „Пирин“ за
разработващ ПУ
периода 2014 – 2023 г.
ДИСКУСИЯ
Обсъждане Проекта на Плана. Представяне на писмени становища.
Пресконференция за медиите
Тържествена зала, пл. Никола Вапцаров No:1, гр. Банско
Обяд – кетъринг във фоайето на Тържествена зала

14:00 – 16:00
16:00

ДИСКУСИЯ /продължение/
Закриване на Общественото обсъждане

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД
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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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ
за участие в Обществено обсъждане на
Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.
24 юли 2015 г. от 10:00 ч.
гр. Банско, пл. Никола Вапцаров No:1, Читалище „Никола Вапцаров-1894 г.“, Голям читалищен салон
№
име
организация/ длъжност
Заинтересовани централни ведомства, научни и академични институции и кметове на общини
1 Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
2 Лиляна Павлова
Министър на регионалното развитие и благоустройството
3 Десислава Танева
Министър на земеделието и храните
4 Николина Ангелкова
Министър на туризма
5 Красен Кралев
Министър на младежта и спорта
6 Вежди Рашидов
Министър на културата
7 проф. дпн Тодор Танев
Министър на образованието и науката
8 Ивайло Калфин
Министър на труда и социалната политика
9 Божидар Лукарски
Министър на икономиката
10 Румяна Бъчварова
Министър на вътрешните работи
11 Даниел Митов
Министър на външните работи
12 Бисер Михайлов
Областен управител на Област Благоевград
Главен директор на ГД ОПОС и
13 Яна Георгиева
ръководител на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
14 д-р инж. Ваня Григорова
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда - МОСВ
15 Росица Димова-Петрова
Директор на Дирекция „НСЗП“ - МОСВ
16 инж. Димитър Стоев
Началник на отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
17 инж. Борислав Бечев
Държавен експерт в отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ
18 Росен Баненски
Директор на Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско
Ръководител на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“
19 Страхил Христов
от ОП „ОС 2007-2013 г.“ от ДНПП
20 Ангел Георгиев
Директор на РИОСВ - Благоевград
21 проф. дсн Христо Цаков
Директор на Институт за гората – БАН
22 доц. д-р Людмил Вагалински
Директор на Национален археологически институт с музей - БАН
23 доц. д-р Анна Ганева
Директор на ИБЕИ-БАН
24 проф. Николай Спасов
Директор на Национален природонаучен музей
25 проф. дн Димитър Сираков
Председател на Научен съвет НИМХ - БАН
26 проф. д-р Светослав Симеонов
Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН
27 проф. Веселин Брезин
Ректор на Лесотехнически университет, гр. София
28 проф. Иван Илчев
Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
29 проф. Димитър Греков
Ректор на Аграрен университет – Пловдив
30 доц. Пламен Бочков
Ректор на Нов български университет, гр. София
31 доц. д-р Пенчо Гешев
Ректор на Национална спортна академия, гр. София
32 проф. д-р Иван Мирчев
Ректор на Югозападен университет „Свети Иван Рилски“, гр. Благоевград
33 Красимир Герчев
Кмет на Община Разлог
34 Георги Икономов
Кмет на Община Банско
35 Китан Галчев
Кмет на гр. Добринище
36 Владимир Москов
Кмет на Община Гоце Делчев
37 Андон Тотев
Кмет на Община Сандански
38 Емил Илиев
Кмет на Община Струмяни
39 Илиян Кръстев
Кмет на Община Кресна
40 Апостол Апостолов
Кмет на Община Симитли
„Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ е публикуван на „Портал за обществени
консултации-Стратегически документи“ – www.strategy.bg, на сайта на „Разработване на План за управление на НП
„Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ – www.pu-pirin.com.
Обявата за Общественото обсъждане е публикувана в www.pu-pirin.com, в-к Труд, в-к Струма, както поставена и на
видно място в общините и кметствата в района на НП „Пирин“.
Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД
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